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Kołnierz grzejny STE®

»  FCR 21/60
»  FCR 21/120

Montażu i uruchomienia kołnierza grzejnego FCR
dokonać może jedynie uprawniony Instalator lub Serwisant.
Kołnierz grzejny może być stosowany wyłącznie
w ogrzewaczach wody produkcji Stiebel Eltron.
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Instrukcja obs³ugi

Wskazówki dla u¿ytkownika

Z uwagi na wymogi ekonomicz-
ne temperatura punktu wy³¹cze-
nia nastawiana jest w standardo-
wych ko³nierzach grzejnych na
60OC (blokada).

Nastawienie ¿¹danej temperatury wody
mo¿liwe jest przy pomocy pokrêt³a dobo-
ru temperatury.
· = zimna i ochrona przed mrozem
I = ciep³a ok. 40OC
E = �rednia ok. 60OC nastawienie ekono-

miczne
III = gor¹ca ok. 80OC na ¿yczenie nasta-

wiana przez instalatora.
W przypadku d³u¿szego okresu wy³¹cze-
nia zasobnika z dzia³ania zaleca siê na-
stawienie doboru temperatury w pozycji ·.
Pozycja ta zabezpiecza równocze�nie za-
warto�æ zbiornika przed zamarzaniem.
Zabezpieczenie nie obejmuje jednak ani
armatury, ani przy³¹cza zimnej wody. Na
¿yczenie u¿ytkownika mo¿na zmieniæ fa-
bryczne ograniczenie temperatury wy³¹-
czenia wody przy 60OC. W tym celu nale-
¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od napiêcia, po-
krêt³o doboru temperatury ustawiæ w po-
zycji · i odci¹gn¹æ przycisk.
Ograniczenie na 45OC: odci¹gn¹æ czê�æ
blokuj¹c¹ z osi pokrêt³a doboru tempera-
tury i obróciæ o 180 stopni.
Ograniczenie na 80OC: usun¹æ czê�æ blo-
kuj¹c¹ z osi pokrêt³a doboru temperatury,
osadziæ przycisk.
Ko³nierze grzejne jednotaryfowe pod-
grzewaj¹ zawarto�æ zasobnika bezpo�red-
nio po pobraniu du¿ej ilo�ci wody.
Ko³nierze grzejne dwu-/jednotaryfowe
typ FCR 21/60 przewidziane s¹ do pracy
podczas taryfy zni¿kowej i normalnej.

Praca podczas taryfy zni¿kowej

Jest to normalny tryb roboczy. Po nasta-
wieniu pokrêt³em doboru ¿¹danej tempe-
ratury urz¹dzenie podgrzeje automatycz-
nie zawarto�æ zbiornika podczas taryfy
zni¿kowej. W ci¹gu dnia ciep³a woda bê-
dzie do dyspozycji u¿ytkownika.

Praca podczas taryfy zni¿kowej z
dodatkowym podgrzewaniem pod-
czas taryfy normalnej

Przy pomocy pokrêt³a doboru ustawia siê
¿¹dan¹ temperaturê wody. W przypadku
wyczerpania ciep³ej wody w ci¹gu dnia,
mo¿na dodatkowo podgrzaæ wodê pod-
czas taryfy normalnej uruchamiaj¹c w tym
celu zewnêtrznie instalowany przycisk
(patrz rys. 1). Po zakoñczeniu procesu
podgrzewania, ogrzewanie nie w³¹czy siê
ponownie samoczynnie.

Automatyczne w³¹czenie szybkiego
podgrzania w ko³nierzu grzejnym
FCR 21/60

W przypadku konieczno�ci czêstego do-
grzewania podczas taryfy normalnej zale-
cane jest zainstalowanie regulatora tem-
peratury typu RWF 1 N-A (nr katalogowy
058990). Regulator ten montowany jest
przy króæcu cyrkulacyjnym. W zale¿no�ci
od zu¿ycia ciep³ej wody i nastawionej tem-
peratury w³¹cza on automatycznie szyb-
kie podgrzewanie poprzez zacisk 6 i 7
(schemat pod³¹czeñ FCR 21/60, rys. 7).

Instrukcja monta¿u

Wskazówka dla instalatora

Monta¿u oraz uruchomienia ko³nierza
grzejnego dokonaæ mo¿e jedynie upraw-
niony Instalator lub serwisant, zgodnie ze
wskazówkami niniejszej instrukcji.

Monta¿ ko³nierza grzejnego

Wa¿ne jest postêpowanie zgodne ze wska-
zówkami niniejszej instrukcji monta¿u i ob-
s³ugi zbiorników oraz przestrzeganie Pol-
skich Norm.
Ko³nierz grzejny FCR montowany jest
poziomo (z³¹czami do do³u) w stoj¹cych
ogrzewaczach SB 302-402 AC, oraz
SHW 200-400 AC firmy Stiebel Eltron.
Dopuszczalne nadci�nienie robocze 10 bar.
Podczas zak³adania izolacji cieplnej zasob-
nika nale¿y uwa¿aæ, aby nie zosta³y za-
s³oniête otwory spustowe znajduj¹ce siê
w dolnej czê�ci obudowy ko³nierza, co za-
k³óci³o by skapywanie gromadz¹cego siê
kondensatu.
Niedopuszczalne jest zak³adanie izolacji
cieplnej na obudowê ko³nierza grzejnego.
Mog³oby to spowodowaæ powstanie nie-
dozwolonych wysokich temperatur za³¹-
czeniowych.

Pod³¹czenie wody

Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta
oraz Polskich Norm.
Zamkniête zbiorniki wodne koniecznie mu-
sz¹ byæ wyposa¿one w zawory bezpie-
czeñstwa zapobiegaj¹ce przekroczeniu
nadci�nienia znamionowego podanego na
tabliczce znamionowej urz¹dzenia. Arma-
tura zabezpieczaj¹ce powinna byæ w in-
stalacjach grzewczych c.w.u. montowana
na dop³ywie zimnej wody zgodnie z rysun-
kiem 4. Stosowaæ nale¿y jedynie zawory
bezpieczeñstwa posiadaj¹ce dopuszcze-
nia UDT.

Rys. 1



3

Ko³nierz grzejny

1 p³yta ko³nierza
2 uszczelka
3 ogranicznik temperatury

bezpieczeñstwa
4 regulator temperatury

ko³nierz grzejny moc wersja**

FCR 21/60* 2/4; 4/4 kW 1/N/PE ~230V U, Z
071330 4/6; 6/6 kW 3/N/PE ~400V

FCR 21/120* 4 kW 1/N/PE ~230V U, E
071330 8 kW 2/N/PE ~400V

12 kW 3/N/PE ~400V

* Montowane w ogrzewaczach w.u. firmy Stiebel Eltron SB 302-402 AC i
SHW 200-400 AC

** Wersja: E - jednotaryfowa
Z - dwu-/jednotaryfowa
U - uniwersalny ko³nierz grzejny (wariant mocy do pod³¹czenia)

Rys. 2

1 dop³yw wody
2 zawór odcinaj¹cy
3 zawór redukcji ci�nienia

(je�li konieczny)
4 zawór kontrolny
5 zawór zwrotny
6 króciec pod³¹czeniowy urz¹dzenia po-

miarowego
7 zawór odcinaj¹cy
8 zawór spustowy
9 zawór bezpieczeñstwa
10 lejek odp³ywowy
11 odp³yw ciep³ej wody

Rys. 4

Pod³¹czenie elektryczne

Nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm, oraz
lokalnych zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
Ko³nierz grzejny przeznaczony jest do pod-
³¹czenia sta³ego. Pod³¹czenia elektryczne
musz¹ byæ wykonane zgodnie ze schema-
tami wg. rys. 5 i 6 (patrz str. 4).
Przewody elektryczne przeprowadzane
prowadnicami do komory w³¹czeniowej
ko³nierza grzejnego i pod³¹czone do zaci-
sków. Nale¿y przy tym przestrzegaæ da-
nych zawartych na tabliczce znamionowej
i stosowaæ przewody o odpowiednich prze-
krojach. Urz¹dzenie musi byæ biegunowo
oddzielone od sieci odstêpem minimum 3
mm. W tym celu nale¿y zainstalowaæ bez-
pieczniki.

Dzia³anie

Przed w³¹czeniem ogrzewania nale¿y na-
pe³niæ zbiornik wod¹, co zapobiegnie prze-
paleniu siê grza³ki.
Pierwsze uruchomienie mo¿e byæ wyko-
nane wy³¹cznie przez Instalatora lub au-
toryzowanego Serwisanta. Nale¿y przy
tym zwróciæ uwagê na czas podgrzewa-
nia, temperaturê wy³¹czenia regulatora
temperatury oraz na zawór bezpieczeñ-
stwa.
Zawór bezpieczeñstwa: zapobiega nad-
miernemu wzrostowi ci�nienia. Woda
wzbiorcza powstaj¹ca podczas nagrzewa-
nia odprowadzana jest poprzez zawór bez-
pieczeñstwa.
Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce: regulator
temperatury  oraz ogranicznik temperatu-
ry bezpieczeñstwa zamontowane s¹ ra-
zem w ko³nierzu grzejnym. Awaryjne wy-
³¹czenie urz¹dzenia poprzez ogranicznik
bezpieczeñstwa oznacza konieczno�æ
wymiany jednostki regulatora temperatu-
ry / ogranicznik temperatury bezpieczeñ-
stwa. Przyczynê awarii usun¹æ mo¿e je-
dynie autoryzowany Serwisant.
Grza³ka, tuleja ochronna oraz regulator
temperatury i ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa musz¹ byæ elektrycznie
izolowane od zbiornika.

a regulator temperatury
b izolacja
c grza³ka

Rys. 4
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Schemat pod³¹czenia elektrycznego FCR 21/120 - wersja jednotaryfowa

Rys. 5

Schemat pod³¹czenia elektrycznego FCR 21/60 - wersja dwu-/jednotaryfowa

Rys. 6
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Konserwacja

Prawie ka¿dy rodzaj wody powoduje wy-
tr¹canie przy wysokiej temperaturze osa-
du wapiennego. Osad ten gromadzi siê w
zbiorniku oraz na powierzchni grza³ek, dla-
tego te¿ niezmiernie wa¿ne jest okresowe
przeprowadzanie kontroli ko³nierza grzej-
nego i zbiornika, i w razie konieczno�ci
usuwanie osadu wapiennego. Czynno�ci
powy¿szych dokonaæ mo¿e jedynie insta-
lator lub autoryzowany Serwisant. W przy-
padku ko³nierza grzejnego z anod¹ ochron-
n¹ nale¿y uwzglêdniæ zu¿ycie anody
ochronnej i przeprowadziæ kontrole anody
oraz elementu grzejnego nie pó�niej ni¿
po up³ywie roku.
W celu usuniêcia osadu wapiennego spe-
cjalnym �rodkiem, ko³nierz grzejny nale¿y
wymontowaæ ze zbiornika.
Zalecane jest u¿ycie dostêpnego w han-
dlu �rodka usuwaj¹cego osad wapienny.

Ochrona �rodowiska

Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-
konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny.

Ø Wszystkie elementy z drewna nie s¹
pokrywane ¿adnymi �rodkami konser-
wuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte
lub s³u¿yæ do dalszej obróbki.

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
ta�my mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Oba materia³y mog¹ s³u¿yæ jako su-
rowce wtórne.

Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar Kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Warunki gwarancji umieszczone s¹ na
oryginale karty gwarancyjnej wydanej
przez Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. Na-
prawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne lub/i wod-
ne, pierwsze uruchomienie oraz przegl¹-
dy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane
wy³¹cznie przez uprawnionego Instalato-
ra lub Zak³ad Serwisowy.
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci
za usterki i uszkodzenia urz¹dzeñ wyni-
kaj¹ce z nieprzestrzegania niniejszej in-
strukcji monta¿u i obs³ugi.
Uruchomienie i eksploatacja niezgodne z
warunkami niniejszej instrukcji powoduj¹
utratê gwarancji.
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Notatki:
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Notatki:
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Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa,
fax: 22 609-20-29
e-mail: biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl
Stan na 11.2012. Zmiany techniczne zastrzeżone.
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