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Ogrzewacz ³azienkowy
VKE 150, VKE 200, VKE 151
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Instalacja elektryczna, monta¿, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja i naprawy mog¹ byæ
wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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  VKE 150 / VKE 200   VKE 151

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6

Model a b c d
VKE 150 1042 138 184 690
VKE 200 1458 138 184 690
VKE 151 1060 133/165 184/120 630
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1. Instrukcja obs³ugi

1.1 Opis urz¹dzenia

Ogrzewacze ³azienkowe VKE 150, VKE 200 oraz VKE 151 s¹ elektrycznymi urz¹dzeniami ogrzewania bezpo�redniego, przeznaczo-
nymi do monta¿u na �cianie.
Nadaj¹ siê jako ca³kowite ogrzewanie zw³aszcza ³azienek, oraz jako ogrzewacze w okresie przej�ciowym lub te¿ jako ogrzewacze
uzupe³niaj¹ce do ma³ych pomieszczeñ, jak np. pokoje go�cinne itp. Ogrzewanie powietrza odbywa siê zarówno poprzez naturaln¹
konwekcjê jak i poprzez wbudowan¹ dmuchawê. Powietrze z pomieszczenia zasysane przez otwory w tylnej �ciance ogrzewacza, po
ogrzaniu wydmuchiwane jest równomiernie, przez kratki wylotu powietrza (E).
Podczas pierwszego ogrzewania mo¿liwe jest wydzielanie siê z urz¹dzenia lekkiego zapachu. Jest to objaw normalny, który po
krótkim czasie zaniknie.

1.2 Obs³uga

VKE 150, VKE 200
Po prawej stronie ogrzewacza znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy obs³ugowe:
Ø Prze³¹cznik (A) dla pracy jako konwektor i kombinowanej z pomoc¹ dmuchawy
Ø Pokrêt³o doboru temperatury (B), przestawiane bezstopniowo, w zakresie od ok. 5OC (zabezpieczenie przeciwmrozowe), do ok.

30OC (pozycja "godzina 12")
Ø 120 minutowy programator czasowy (C)
Ø Lampka kontrolna (D)
Prze³¹cznik (A) posiada 3 mo¿liwo�ci nastaw:
Ø oddawanie ciep³a przez powierzchniê, z moc¹ czê�ciow¹

500 W (VKE 150)
1000 W (VKE 200)

Ø WY£ - dla trybu konwekcyjnego i trybu pracy z dmuchaw¹
Ø oddawanie ciep³a przez konwekcjê i wbudowan¹ dmuchawê, z pe³n¹ moc¹ grzewcz¹ 1500 W (VKE 150) lub 2000 W (VKE 200),

 z regulacj¹ temperatury, dla szybkiego nagrzewania, w przypadku du¿ego zapotrzebowania ciep³a

Dok³adnego nastawienia ¿¹danej temperatury mo¿na dokonaæ w sposób nastêpuj¹cy:
przy zamkniêtych drzwiach i oknach, w �rodku pomieszczenia, na wysoko�ci 1,5 m nad pod³og¹ umieszczamy termometr. Pokrêt³o
doboru temperatury ustawiamy w pozycji "godzina 12". Z chwil¹ osi¹gniêcia ¿¹danej temperatury (np. gdy termometr wskazuje
+20OC), pokrêt³o doboru temperatury obracamy w lewo, a¿ do zga�niêcia lampki kontrolnej (D). Przy takim nastawieniu temperatury,
regulator temperatury (B) utrzymuje j¹ dalej na sta³ym poziomie.
Wbudowany 120 minutowy programator czasowy (C) umo¿liwia, niezale¿nie od po³o¿enia pokrêt³a doboru temperatury, ograniczony
czasowo tryb pracy z maksymaln¹ moc¹ grzewcz¹, bez regulacji temperatury. Po up³ywie nastawionego czasu pracy ogrzewacz
pracuje, w zgodnie z nastawieniem prze³¹cznika (A), oddaj¹c ciep³o tylko poprzez powierzchniê lub poprzez powierzchniê i dodatko-
wo przy pomocy dmuchawy. W ka¿dej chwili mo¿liwe jest wy³¹czenie programatora czasowego, przez obrócenie pokrêt³a programa-
tora (C) w pozycjê wyj�ciow¹.

VKE 151
Po prawej stronie ogrzewacza znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy obs³ugowe:
Ø Prze³¹cznik W£ / WY£ (A)
Ø Pokrêt³o doboru temperatury (B), przestawiane bezstopniowo, w zakresie od ok. 5OC (zabezpieczenie przeciwmrozowe), do ok.

30OC (pozycja "godzina 12")
Ø 120 minutowy programator czasowy (C)
Przy pomocy pokrêt³a doboru temperatury (B) mo¿liwe jest bezstopniowe nastawienie ¿¹danej temperatury, w zakresie od ok. 5OC
(zabezpieczenie przeciwmrozowe), do ok. 30OC. Ogrzewacz pracuje na zasadzie konwekcji, bez dmuchawy, z regulacj¹ temperatury.
Dok³adnego nastawienia ¿¹danej temperatury mo¿na dokonaæ w sposób nastêpuj¹cy:
przy zamkniêtych drzwiach i oknach, w �rodku pomieszczenia, na wysoko�ci 1,5 m nad pod³og¹ umieszczamy termometr. Pokrêt³o
doboru temperatury ustawiamy w pozycji "godzina 12". Z chwil¹ osi¹gniêcia ¿¹danej temperatury (np. gdy termometr wskazuje
+20OC), pokrêt³o doboru temperatury obracamy w lewo, a¿ do zga�niêcia lampki kontrolnej (D). Przy takim nastawieniu temperatury,
regulator temperatury (B) utrzymuje j¹ dalej na sta³ym poziomie.
Wbudowany 120 minutowy programator czasowy (C) umo¿liwia, niezale¿nie od po³o¿enia pokrêt³a doboru temperatury, ograniczony
czasowo tryb pracy z maksymaln¹ moc¹ grzewcz¹, bez regulacji temperatury. Po up³ywie nastawionego czasu pracy ogrzewacz
pracuje, ponownie z regulacj¹ temperatury, oddaj¹c ciep³o poprzez powierzchniê. W ka¿dej chwili mo¿liwe jest wy³¹czenie programa-
tora czasowego, przez obrócenie pokrêt³a programatora (C) w pozycjê wyj�ciow¹.
Przy pomocy prze³¹cznika W£ / WY£ mo¿liwe jest w³¹czenie lub wy³¹czenie urz¹dzenia. Pozycja "1" prze³¹cznika oznacza w³¹cze-
nie, pozycja "0" za�, wy³¹czenie.
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1.3 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Ø Kratka wylotu powietrza (E) mo¿e podczas pracy nagrzewaæ siê nawet do temperatury ok. 85OC. W zwi¹zku z tym nale¿y pamiê-
taæ o niebezpieczeñstwie poparzenia i zwróciæ szczególn¹ uwagê na ma³e dzieci.

Ø Rêczniki lub susz¹c¹ siê bieliznê nale¿y zawieszaæ na uchwycie w taki sposób, aby nie zas³ania³y kratki wyp³ywu powietrza (E)
Ø Uchwyty do rêczników mo¿na obci¹¿aæ ciê¿arem nie wiêkszym od ciê¿aru rêcznika
Ø W pobli¿u ogrzewacza nie u¿ywaæ substancji ³atwo zapalnych jak np. spraye, wosk, benzyna, rozpuszczalniki, lakier do paznokci
Ø Je¿eli w pomieszczeniu ogrzewanym przez ogrzewacz VKE wykonywane s¹ prace, przy których powstaj¹ zapalne opary np.

pastowanie pod³óg, natryskiwanie pod³óg woskiem w sprayu, itp., urz¹dzenie nale¿y wy³¹czyæ poprzez odciêcie dop³ywu pr¹du.
Nale¿y zapewniæ prawid³owe przewietrzanie pomieszczenia.
W przypadku nie przestrzegania tych wymagañ istnieje niebezpieczeñstwo zassania i zapalenia tych oparów przez
urz¹dzenie.
Nie wolno zakrywaæ ogrzewacza, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do jego przegrzania. Spowodowane tym ewentual-
ne uszkodzenia lub zniszczenia urz¹dzenia nie podlegaj¹ gwarancji!

Modele VKE 150 i VKE 200 wyposa¿one s¹ w zabezpieczenie przed przegrzaniem (F), które wy³¹cza ogrzewacz w przypadku
niedozwolonego jego zakrycia. Mo¿liwe jest odblokowanie go, przy pomocy naci�niêcia d³ugopisem lub podobnym ostrym przedmio-
tem, po usuniêciu przyczyny zadzia³ania. Niezale¿nie od tego ogrzewacze VKE wyposa¿one s¹ w ograniczniki temperatury bezpie-
czeñstwa wy³¹czaj¹ce ogrzewacz w przypadku zabrudzenia urz¹dzenia lub ograniczenia przep³ywu powietrza przez kratkê wyp³ywu
powietrza (E). Po usuniêciu przyczyny zadzia³ania ogranicznika konieczne jest krótkotrwa³e od³¹czenie napiêcia i ponowne w³¹cze-
nie. Je¿eli ogrzewacz nie zacznie pracowaæ nale¿y skontaktowaæ siê z Zak³adem Serwisowym.

1.4 Konserwacja i czyszczenie

W zale¿no�ci od stopnia zabrudzenia nale¿y wyczy�ciæ odkurzaczem kratkê wyp³ywu powietrza (E). Powierzchnie zewnêtrzne ogrze-
wacza (po uprzednim wystygniêciu urz¹dzenia) nale¿y czy�ciæ miêkk¹, wilgotn¹ �ciereczk¹. Nie u¿ywaæ ¿adnych �rodków szoruj¹-
cych, ani rozpuszczaj¹cych. Do otworów wlotu, ani wylotu powietrza nie wolno wtryskiwaæ ¿adnych preparatów czyszcz¹cych.
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2. Instrukcja monta¿u

Instalacja elektryczna, monta¿, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez
uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

2.1 Zakres dostawy

2.2 Przepisy i zalecenia

Urz¹dzenia nie s¹ przeznaczone do pomieszczeñ nara¿onych na niebezpieczeñstwo po¿aru lub wybuchu poprzez wystêpuj¹ce
chemikalia, znaczne ilo�ci kurzu lub py³u, gazy, lub opary. W warsztatach lub podobnych pomieszczeniach, w których wyczuwalny
jest zapach spalin, benzyny lub oleju lub te¿ w których prowadzone s¹ prace z u¿yciem chemikalii lub rozpuszczalników mo¿liwe jest
wystêpowanie d³ugo utrzymuj¹cych siê zapachów.
Ø Ogrzewacz mo¿e byæ montowany wy³¹cznie na pionowej �cianie, odpornej na temperaturê co najmniej 80OC
Ø Nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ minimalne odleg³o�ci (patrz pkt 2.3) od przedmiotów s¹siaduj¹cych z ogrzewaczem
Ø Wszelkie instalacje elektryczne i pod³¹czenie urz¹dzenia nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami

lokalnego Zak³adu Energetycznego
Ø Ogrzewacz nie mo¿e byæ zamontowany bezpo�rednio pod gniazdkiem elektrycznym
Ø Ogrzewacz musi byæ zainstalowany na sta³e, przy pomocy �ciennej puszki elektrycznej, do instalacji pr¹du zmiennego i mieæ

mo¿liwo�æ od³¹czenia od sieci na wszystkich biegunach, na odleg³o�æ co najmniej 3 mm, przy pomocy bezpieczników lub prze-
ka�ników

Ø Zapoznaæ siê z tabliczk¹ znamionow¹. Podane na niej napiêcie musi byæ zgodne z napiêciem wystêpuj¹cym w sieci elektrycznej
Ø W przypadku monta¿u urz¹dzenia w ³azience z wann¹ i/lub kabin¹ prysznicow¹ nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ stref

ochronnych
Ø Ogrzewacz nale¿y zamontowaæ w taki sposób, aby niemo¿liwe by³o dotykanie go z wanny lub kabiny prysznicowej
Ø Przewód przy³¹czeniowy mo¿e byæ wymieniany wy³¹cznie przez uprawnionego Serwisanta, na przewód oryginalny

2.3 Monta¿ urz¹dzenia

Odleg³o�ci do monta¿u ogrzewacza
Odleg³o�æ dolnej krawêdzi urz¹dzenia od pod³ogi nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15 cm. Nale¿y równie¿ zachowaæ odleg³o�æ co najmniej
20 cm od krawêdzi bocznej i górnej urz¹dzenia. Z przodu urz¹dzenia nale¿y zachowaæ odleg³o�æ co najmniej 50 cm. Nale¿y bez-
wzglêdnie zachowaæ odleg³o�æ 20 cm, od materia³ów ³atwopalnych, jak firanki, zas³ony, meble, itp.

Ogrzewacza nie wolno montowaæ bezpo�rednio pod puszkami elektrycznymi.
Przy monta¿u ogrzewacza w ³azienkach nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ wymagane strefy ochronne w stosunku do
wanny i/lub kabiny prysznicowej.
Ogrzewacz nale¿y zamontowaæ w taki sposób, aby niemo¿liwe by³o dotykanie go z wanny lub kabiny prysznicowej.

Zamocowanie na �cianie
Ogrzewacz ³azienkowy VKE dostarczany jest w kartonie. Urz¹dzenie wraz z osprzêtem wyj¹æ z kartonu.

W modelu VKE 151 przed zamontowaniem na �cianie nale¿y przy pomocy dostarczonych �rub zamocowaæ 2 uchwyty
rêczników (G). W modelach VKE 150 i VKE 200 uchwyty rêczników zak³adane s¹ po przymocowaniu urz¹dzenia do
�ciany.

Do zawieszenia ogrzewacza przymocowaæ do �ciany uchwyt mocuj¹cy (I), zgodnie z rysunkiem wymiarowym, przy u¿yciu 2 �rub o
�rednicy maks. 5,5 mm i ko³ków rozporowych.
Ogrzewacz zawiesiæ na uchwycie. Wywierciæ dwa otwory (H) dla VKE 150 i VKE 200 lub jeden otwór dla VKE 151, wsun¹æ ko³ki
rozporowe i przymocowaæ ogrzewacz do �ciany.

VKE 150 / VKE 200
Ø Uchwyt mocuj¹cy
Ø 2 uchwyty do rêczników (VKE 150)
Ø 3 uchwyty do rêczników (VKE 200)
Ø 2 haczyki do rêczników
Ø Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Ø Karta gwarancyjna

VKE 151
Ø Uchwyt mocuj¹cy
Ø 2 uchwyty do rêczników
Ø �ruby mocuj¹ce do uchwytów rêcznikowych
Ø Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Ø Karta gwarancyjna
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2.4 Pod³¹czenie elektryczne

Ogrzewacz ³azienkowy mo¿e byæ pod³¹czony do sieci elektrycznej 1/N/ 230 V ~ 50 Hz, przy pomocy przewodu dwu¿y³owego (VKE
151) lub trzy¿y³owego (VKE 150 i VKE 200). Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ lokalnego Zak³adu Energetycznego. Pod³¹czenie elek-
tryczne wykonaæ w taki sposób, aby mo¿liwe by³o od³¹czenie od sieci, na wszystkich biegunach, na odleg³o�æ co najmniej 3 mm, przy
pomocy bezpieczników lub przeka�ników.
W przypadku monta¿u ogrzewacza w ³azience z wann¹ i/lub kabin¹ prysznicow¹ nale¿y bezwzglêdnie zastosowaæ zabezpieczenie
ró¿nicowo - pr¹dowe o progu zadzia³ania £ 30 mA.
Puszka elektryczna powinna znajdowaæ siê za ogrzewaczem, tak, aby by³a nim zakryta. Ogrzewacze VKE 150 i VKE 200 wyposa¿o-
ne s¹ w przewód trzy¿y³owy:
Ø przewód zewnêtrzny L = br¹zowy
Ø przewód neutralny N = niebieski
Ø przewód steruj¹cy = czarny
Je¿eli przewód steruj¹cy bêdzie zasilany poprzez zewnêtrzny wy³¹cznik rêczny lub programator czasowy z jedn¹ faz¹ (jednakowa
faza) osi¹gane jest obni¿enie temperatury o ok. 3K poni¿ej warto�ci zadanej, nastawionej przy pomocy pokrêt³a doboru temperatury.
Ogrzewacz ³azienkowy VKE 151 wyposa¿ony jest w przewód dwu¿y³owy:
Ø przewód zewnêtrzny L = br¹zowy
Ø przewód neutralny N = niebieski
Ogrzewacze wykonane s¹ w klasie ochrony II, bez przewodu ochronnego i dlatego nie mog¹ byæ pod³¹czone do uziemienia.

Je¿eli przewód pod³¹czeniowy zostanie uszkodzony, mo¿e byæ wymieniony wy³¹cznie przez elektryka posiadaj¹cego
uprawnienia lub przez Serwisanta.

Po pod³¹czeniu elektrycznym ogrzewacz nale¿y zawiesiæ na uchwycie mocuj¹cym (I) i przy pomocy dwóch �rub (H) - VKE 150/ VKE
200 lub jednej -VKE 151 przymocowaæ do �ciany. Ogrzewacza nie nale¿y zdejmowaæ ze �ciany.
Nastêpnie w naciêciach na tylnej �ciance ogrzewacza nale¿y zawiesiæ uchwyty do rêczników (G) VKE 150 - 2 szt., VKE 200 - 3 szt.

2.5 Przekazanie U¿ytkownikowi

Wyja�niæ U¿ytkownikowi zasadê dzia³ania i obs³ugi ogrzewacza, oraz zwróciæ szczególn¹ uwagê na wskazówki dotycz¹ce bezpie-
czeñstwa.

3. Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu
Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z pod³¹czenia i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ obs³ugi.

4. Ochrona �rodowiska

Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony �rodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.
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AEG Technika Grzewcza
Oddzia³ Przedsiêbiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 / 868-05-80, fax: 0-22 / 868-05-81

Gwarant:
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.,
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 10.2004. Zmiany techniczne zastrze¿one.


