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SPECJALNE

 - Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w 
wieku powyżej 8 lat, a także przez osoby o ob-
niżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub 
umysłowej, lub też przez osoby bez doświadcze-
nia i odpowiedniej wiedzy, jeśli obsługa odbywa 
się pod nadzorem lub jeśli osoby te zostały po-
instruowane odnośnie do bezpiecznego użytko-
wania urządzenia i rozumieją wynikające z tego 
zagrożenia. Urządzenie nie może być używane 
przez dzieci do zabawy. Czyszczenie oraz konser-
wacja wykonywana przez użytkownika są czyn-
nościami, których dzieciom nie wolno wykonywać 
bez nadzoru.

 - Podczas pracy temperatura armatury może osią-
gnąć wartość powyżej 60 °C. W przypadku tem-
peratur na wylocie wyższych niż 43 °C istnieje 
niebezpieczeństwo poparzenia.

 - Urządzenie musi być oddzielone od sieci elek-
trycznej za pomocą wielobiegunowego wyłączni-
ka z rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm.

 - Czynności związane z wymianą sieciowego 
przewodu przyłączeniowego, np. w razie uszko-
dzenia, mogą być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistę posiadającego uprawnienia wydane 
przez producenta, przy użyciu oryginalnej części 
zamiennej.

 - Zamocować urządzenie w sposób opisany w roz-
dziale „Instalacja / Montaż”.

 - Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczal-
nego ciśnienia (patrz rozdział „Instalacja / Dane 
techniczne / Tabela danych”).

 - Opróżnić urządzenie w sposób opisany w roz-
dziale „Instalacja / Konserwacja / Opróżnianie 

urządzenia”.

16.8 Tabela danych ___________________________________________________ 97

GWARANCJA

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING

SZABLON MONTAŻOWY (W ŚRODKU TEJ INSTRUKCJI)
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1. Wskazówki ogólne
Rozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia 
i specjalisty.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy do-
kładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy 
jej również przekazać niniejszą instrukcję.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

 HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu są określone potencjalne skutki nie-
przestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-
stwa.

W tym miejscu są określone środki zapobiegają-
ce zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol

 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie
(różne rodzaje poparzeń, w tym poparzenie gorącą cieczą) 

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

-

ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do cięż-
kich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej 
dokumentacji

 Wskazówka
Wskazówki są ograniczone poziomymi liniami powyżej 
i poniżej tekstu. Ogólne wskazówki są oznaczone sym-
bolem umieszczonym obok.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol

 
 

Szkody materialne 
(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, zanieczyszcze-
nie środowiska)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czyn-
ności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.3 Jednostki miar

 Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wymiary podane 
są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nieprzeszko-
lone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie może 
być użytkowane również poza domem, np. w małych przedsiębior-
stwach, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej 
lub wstępnie podgrzanej. Urządzenie jest przeznaczone do sto-
sowania w zlewozmywaku lub umywalce.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie 
traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniej-
szej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi użytego wyposażenia 
dodatkowego.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE poparzenie
Podczas pracy temperatura armatury może osiągnąć 
wartość powyżej 60 °C.
W przypadku temperatur na wylocie wyższych niż 43 °C 
istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

!

!
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!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 
powyżej 8 lat, a także przez osoby o obniżonej sprawno-
ści ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, lub też przez 
osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, jeśli 
obsługa odbywa się pod nadzorem lub jeśli osoby te 
zostały poinstruowane odnośnie do bezpiecznego użyt-
kowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego za-
grożenia. Urządzenie nie może być używane przez dzieci 
do zabawy. Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana 
przez użytkownika są czynnościami, których dzieciom 
nie wolno wykonywać bez nadzoru.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Uszkodzony przewód przyłączeniowy może wymienić 
wyłącznie specjalista. W ten sposób można uniknąć 
ewentualnych zagrożeń.

!  Szkody materialne
Chronić urządzenie i armaturę przed mrozem.

2.3 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

Krajowe dopuszczenia i certyfikaty: Niemcy

Zgodnie z niemiecką ustawą budowlaną zostało wystawione ogól-
ne świadectwo budowlane dla urządzeń, stwierdzające spełnianie 
przez nie wymogów dotyczących emisji hałasu. Złożono wniosek 
dla DCE 11/13 H.

DIN 4109

P-IX 16726/I

3. Opis urządzenia
Elektronicznie regulowany kompaktowy ogrzewacz przepływowy 
utrzymuje stałą temperaturę na wylocie niezależnie od tempera-
tury na wlocie, aż do granicy mocy.

Urządzenie podgrzewa wodę bezpośrednio w punkcie poboru po 
otwarciu zaworu ciepłej wody. Dzięki krótkim przewodom powsta-
ją niewielkie straty energii i wody.

Ilości włączeń patrz rozdział „Instalacja / Dane techniczne / Tabela 
danych”.

Wydajność ciepłej wody urządzenia zależy od temperatury zimnej 
wody, mocy grzewczej, natężenia przepływu wody i nastawionej 
temperatury.

Temperatura ciepłej wody użytkowej

Temperaturę ciepłej wody na wylocie można płynnie regulować.

System grzejny

System grzejny z odkrytą grzałką jest przeznaczony do wody o ni-
skiej i wysokiej zawartości kamienia. System grzejny jest w dużym 
stopniu odporny na powstawanie osadów wapiennych. System 
grzejny zapewnia szybkie i wydajne przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej.

 Wskazówka
Urządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania po-
wietrza, która w znacznym stopniu zapobiega uszkodze-
niom systemu grzejnego. Jeśli podczas pracy do urzą-
dzenia przedostanie się powietrze, moc grzejna zostanie 
automatycznie wyłączona na jedną minutę, celem ochro-
ny systemu grzejnego.

4. Nastawy

4.1 DCE 11/13 | DCE 11/13 H 
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1 Pokrętło nastaw temperatury, regulacja temperatury w za-
kresie od 20 °C do 60 °C 

4.2 DCE 11/13 RC

Za pomocą radiowego pilota zdalnego sterowania temperaturę 
można nastawiać drogą radiową. Nastawiona temperatura po-
kazywana jest na wyświetlaczu radiowego pilota zdalnego ste-
rowania.

Załączony do urządzenia radiowy pilot zdalnego sterowania jest 
zarejestrowany w module odbiornika. Zmiany nastaw w urzą-
dzeniu można wykonywać tylko za pomocą zarejestrowanego 
radiowego pilota zdalnego sterowania.

Zasięg sygnału radiowego może być ograniczony przez przeszkody 
znajdujące się pomiędzy urządzeniem a radiowym pilotem zdal-
nego sterowania.

Radiowy pilot zdalnego sterowania można zamocować w do-
wolnym miejscu przy wykorzystaniu załączonego do urządzenia 
uchwytu ściennego.
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Obsługa
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1 Wyświetlacz
2 Zakres nastaw temperatury: od 20 °C - 60 °C w odstępach co 

0,5 °C za pomocą przycisków „+” i „-”
3 Przyciski pamięci „1” i „2”

Radiowy pilot zdalnego sterowania znajduje się w normalnym 
przypadku w trybie energooszczędnym, przy czym wyświetlacz 
jest wyłączony. Poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku można 
aktywować radiowy pilot zdalnego sterowania, na którym pojawia 
się wskazanie temperatury. Pasek stanu na wyświetlaczu sygna-
lizuje proces przesyłania danych do urządzenia.

Jeśli w trakcie 10 sekund żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, 
radiowy pilot zdalnego sterowania automatycznie przełączy się z 
powrotem na tryb energooszczędny.

Wybrana temperatura zachowana zostanie także w trybie ener-
gooszczędnym.

Przypisywanie nastaw temperatury do przycisków pamięci

Nastawić żądaną temperaturę.

Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk pamięci „1” lub „2”. Po-
twierdzenie jest sygnalizowane jednym mignięciem wskaźni-
ka temperatury.

System grzejny urządzenia można teraz wyłączyć (wyświe-
tlacz zostaje wyłączony). Aby wyłączyć system, należy naci-
snąć jednokrotnie przycisk „-” (począwszy od nastawy 20 °C).

Wymiana baterii
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1 Symbol wymiany baterii

Jeśli symbol baterii zaświeci się, należy wymienić baterię w ra-
diowym pilocie zdalnego sterowania. Wymiana baterii może być 
konieczna także wtedy, gdy nastawy temperatury nie docierają 
do urządzenia i/lub gdy zmniejsza się zasięg sygnału radiowego.

!  Szkody materialne
Zużytą baterię należy wyjąć z pilota.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowa-
ne wyciekiem z baterii.

Otworzyć pokrywę radiowego pilota zdalnego sterowania 
poprzez odkręcenie 4 wkrętów znajdujących się na spodzie.

Wymienić baterię na nową baterię typu CR 2032. Stosowanie 
akumulatorów niklowo-kadmowych jest niedopuszczalne. 
Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość nowej baterii (+ 
na górze).

Ponownie złożyć obudowę i przykręcić 4 wkręty. Przy skła-
daniu obudowy należy uważać, aby nie uszkodzić uszczelki 
umieszczonej na jej obwodzie.

Przy wymianie baterii nastawy przypisane do przycisków „1” i „2” 
zostają zachowane.

 Utylizacja baterii
Baterii nie można dołączać do odpadów z gospodarstw 
domowych. Zużyte baterie zawierają substancje szkodli-
we dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zużyte baterie 
należy przekazywać do punktów sprzedaży lub zbiórki 
odpadów specjalnych.

4.3 Ochrona przed poparzeniem / ograniczenie 
temperatury

Po aktywacji ochrony przed poparzeniem temperaturę ciepłej 
wody można nastawiać tylko w przedziale od 20 °C do 43 °C.

Wyższe nastawy temperatury nie zostaną zrealizowane.

Stosować ochronę przed poparzeniem w przedszkolach, szpita-
lach, domach opieki itp. 

 Wskazówka
Ochronę przed poparzeniem może w urządzeniu aktywo-
wać specjalista (patrz rozdział „Instalacja / Inne sposoby 
montażu / Ochrona przed poparzeniem / Ogranicznik 
temperatury”). 

4.4 W przypadku przerwy w dopływie wody:

Patrz rozdział „Instalacja / Uruchomienie / Ponowne uruchomie-
nie”.

5. Czyszczenie i konserwacja
Nie wolno używać szorujących ani rozpuszczających środków 
czyszczących. Do konserwacji i czyszczenia urządzenia wy-
starczy wilgotna szmatka.

Należy regularnie sprawdzać stan armatury. Osad z wylotu 
armatury należy usuwać przy użyciu standardowych środków 
odwapniających.

W regularnych odstępach czasu zlecać specjaliście kontrolę 
bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.
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6. Usuwanie problemów
Problem Przyczyna

Urządzenie nie włącza 
się mimo całkowicie 
otwartego zaworu ciepłej 
wody.

Do urządzenia nie jest 
doprowadzane napięcie. 
 

Sprawdzić bezpiecznik 
w instalacji domowej. 
 

 
 
 
 

Wielkość przepływu jest 
za mała. Regulator stru-
mienia w armaturze jest 
pokryty kamieniem lub 
zabrudzony.

Oczyścić i/lub odwapnić 
regulator strumienia lub 
specjalny regulator stru-
mienia. 

  
 
 
  

Przerwa w dostawie 
wody. 
 
 

Odpowietrzyć urządzenie 
i dopływ zimnej wody 
(patrz rozdział „Instala-
cja / Uruchomienie / Po-
nowne uruchomienie”).

Żądana temperatura nie 
jest osiągana. 

Wewnętrzna ochrona 
przed poparzeniem jest 
aktywna.

Zlecić specjaliście wy-
łączenie ochrony przed 
poparzeniem.

 
 

Urządzenie nie grzeje, 
temperatura zimnej wody 
na wlocie wynosi > 55 °C.

Żądana temperatura 
> 55 °C nie jest osiągana. 

Na wyświetlaczu od 
czasu do czasu pojawia 
się „Con”. 
 

Radiowy pilot zdalnego 
sterowania znajduje się 
poza zasięgiem. 
 

Zmniejszyć odległość ra-
diowego pilota zdalnego 
sterowania od urządze-
nia. Ponownie przesłać 
żądanie temperatury.

Na wyświetlaczu często 
pojawia się „Con”. 
 

Bateria jest prawie rozła-
dowana. 
 

Wymienić baterię (patrz 
rozdział „Obsługa / Bez-
pieczeństwo / Wymiana 
baterii”).

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać serwis. 
W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy należy podać numer 
urządzenia z tabliczki znamionowej (000000-0000-000000).

Nr.: 000000-0000-000000

D
00

00
04

03
51
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INSTALACJA  

INSTALACJA

7. Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia 
dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginal-
nych części zamiennych.

!  Szkody materialne
Przestrzegać maks. dopuszczalnej temperatury na wlo-
cie (patrz rozdział „Instalacja / Dane techniczne / Tabela 
danych”). Przy wyższych temperaturach może nastąpić 
uszkodzenie urządzenia. Centralna armatura termosta-
tyczna (patrz rozdział „Instalacja / Opis urządzenia / Wy-
posażenie dodatkowe”) pozwala ograniczyć temperaturę 
na wlocie.

7.2 Przepisy, normy i wymogi

 Wskazówka

Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych 
przepisów oraz wymogów.

Właściwa oporność elektryczna wody nie może być mniejsza niż 
podana na tabliczce znamionowej. W przypadku sieci wodocią-
gowej należy uwzględnić najniższą oporność elektryczną wody 
(patrz rozdział „Instalacja / Dane techniczne / Tabela danych”). 
Informacje o właściwej oporności elektrycznej lub właściwej 
elektrycznej przewodności wody można uzyskać w miejscowym 
zakładzie wodociągów.

8. Opis urządzenia

8.1 Zakres dostawy

Do urządzenia dołączone są następujące elementy:

 - Zatyczka do przepustu kablowego

 - Szablon montażowy w środkowej części niniejszej instrukcji

 - wąż przyłączeniowy 3/8, dł. 500 mm, z uszczelkami*

 - Trójnik 3/8*

* do  podłączenia jako urządzenie ciśnieniowe DCE  11/13 
i DCE 11/13 RC

8.2 Wyposażenie dodatkowe

Przekaźnik priorytetu

Zastosowanie elektronicznego przekaźnika priorytetu umożliwia 
przełączanie priorytetowe, np. w celu odłączenia od sieci elek-
trycznej drugiego ogrzewcza przepływowego.

Prąd zadziałania przekaźnik priorytetu musi wynosić ≤ 2 A. Należy 
go podłączyć do środkowego zacisku „L”. 

Armatury bezciśnieniowe

 - Armatura czujnikowa do umywalki WEN

 - Jednouchwytowa armatura mieszająca MEK

 - Dwuuchwytowa armatura mieszająca WKM

Armatura ciśnieniowa

 - Armatura czujnikowa do umywalki WEH

 - Jednouchwytowa armatura mieszająca MEKD do montażu 
powyżej punktu poboru

ZTA 3/4 – centralna armatura z termostatem

Armatura z termostatem do centralnego mieszania wstępnego, 
na przykład do eksploatacji przepływowego ogrzewacza wody z 
instalacją solarną.

9. Przygotowanie
Dokładnie przepłukać przewód wody.

Instalacja wodna

Zawór bezpieczeństwa nie jest potrzebny.

Armatury

Stosować odpowiednie armatury (patrz rozdział „Instalacja / 
Opis urządzenia / Wyposażenie dodatkowe”).

9.1 Miejsce montażu

Urządzenie montować zawsze w pozycji pionowej, w pomiesz-
czeniu zabezpieczonym przed zamarzaniem i w pobliżu punktu 
poboru. 

9.1.1 Montaż poniżej punktu poboru (zlewozmywak) 
DCE 11/13 | DCE 11/13 RC

Z armaturą bezciśnieniową
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Przygotowanie

Z armaturą ciśnieniową
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9.1.2 Montaż poniżej punktu poboru (umywalka) DCE 11/13 | 
DCE 11/13 RC

Z armaturą bezciśnieniową
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Z armaturą ciśnieniową
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9.1.3 Montaż powyżej punktu poboru (umywalka) 
DCE 11/13 H

Bezciśnieniowo, z armaturą bezciśnieniową 
Ciśnieniowo, z armaturą ciśnieniową
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10. Montaż

Montaż standardowy

 - Przyłącze elektryczne w górnym obszarze urządzenia

Inne sposoby podłączenia przedstawiono w rozdziale 
„Instalacja / Inne sposoby montażu”.

 - Wybór mocy przyłączeniowej

 - Ochrona przed poparzeniem / ograniczenie temperatury

 - Przyłącze elektryczne w dolnej partii urządzenia

10.1 Montaż standardowy

Montaż urządzenia

 Wskazówka
Zamontować urządzenie na ścianie.

Ściana musi mieć odpowiednią nośność.

D
00

00
03

99
91

Odblokować zatrzask za pomocą śrubokręta.

Zdjąć do przodu pokrywę urządzenia.

5,5 - 6,5

1

2

D
00

00
03

99
92

1 Górne śruby mocujące
2 Dolne śruby mocujące

Za pomocą załączonego szablonu montażowego (patrz śro-
dek niniejszej instrukcji) zaznaczyć 3 otwory do wywiercenia.

Wywiercić otwory. Zastosować odpowiednie kołki rozporo-
we i śruby z łbem kulistym lub z łbem walcowym o średnicy 
łba 8 mm. Śruby i kołki rozporowe nie są objęte zakresem 
dostawy.

Wkręcić górne śruby na podany wymiar.

Zawiesić urządzenie na śrubie. Pociągnąć urządzenie w dół.

Ustawić urządzenie w poziomie. Wkręcić 2 dolne śruby.

Przyłącze wody

!  Szkody materialne
W celu eksploatacji urządzenia na zasilaniu zimnej wody 
należy zamontować sitko.

Montaż armatury

Zamontować armaturę. Należy przestrzegać przy tym in-
strukcji obsługi i instalacji armatury.

!  Szkody materialne
Podczas montażu wszystkich przyłączy należy przy-
trzymać urządzenie za pomocą klucza o odpowied-
nim rozmiarze.

 Wskazówka
Tylko w przypadku podłączenia ciśnieniowego DCE 11/13 
| DCE 11/13 RC:

Zamontować dołączony wąż przyłączeniowy 3/8 oraz 
trójnik 3/8. 

Wykonanie przyłącza elektrycznego

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i instalacyj-
ne należy wykonywać zgodnie z przepisami.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Zadbać o to, aby urządzenie zostało podłączone do prze-
wodu ochronnego.
Urządzenie musi być oddzielone od sieci elektrycznej za 
pomocą wielobiegunowego wyłącznika z rozwarciem 
styków wynoszącym min. 3 mm.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Urządzenia w  chwili dostarczenia są wyposażone 
w przewód przyłączeniowy. 
Urządzenie można podłączyć do poprowadzonego na 
stałe przewodu elektrycznego, jeśli jego pole przekroju 
jest co najmniej równe polu przekroju seryjnego prze-
wodu przyłączeniowego. Maksymalne pole przekroju 
przewodu może wynosić 4 x 6 mm².

!  Szkody materialne
Zwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej. Podane 
napięcie musi być zgodne z napięciem sieciowym.

Przewód przyłączeniowy podłączyć zgodnie ze schematem 
połączeń elektrycznych (patrz rozdział „Instalacja / Dane 
techniczne / Schemat połączeń elektrycznych”). Moc przy-
łączeniową można nastawić na jeden z 2 stopni. Fabrycz-
nie nastawiona jest wyższa moc. Wybrać inną moc, patrz 
rozdział „Instalacja / Inne sposoby montażu / Wybór mocy 
przyłączeniowej”.



P
O
L
S
K
I

www.stiebel-eltron.com DCE 11/13| DCE 11/13 RC| DCE 11/13 H | 91

INSTALACJA  

Uruchomienie

11. Uruchomienie

11.1 Pierwsze uruchomienie

1.

2.

4.

3.

5.

6.

°C
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DCE 11/13

DCE 11/13 H

DCE 11/13

DCE 11/13 H D
0
0
0
0
03

9
9
9
4

Napełnić urządzenie poprzez armaturę, aby usunąć powie-
trze z przewodów i urządzenia. W tym celu należy kilka razy 
otworzyć zawór poboru wody.

Włączyć elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa (AE3). 
Fabrycznie elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa jest 
wyłączony. 

Tylko w przypadku DCE 11/13 | DCE 11/13 H: Podłączyć wtycz-
kę nastawnika temperatury do gniazda elektroniki „T-soll”. 
Należy zapewnić prawidłowe ustawienie skrętek.

Zamontować pokrywę urządzenia. W tym celu należy założyć 
i docisnąć pokrywę urządzenia, aż do słyszalnego zabloko-
wania się dolnego i górnego haczyka blokującego. Sprawdzić 
zatrzaśnięcie haczyków blokujących.

Włączyć napięcie sieciowe.

Tylko w przypadku DCE 11/13 | DCE 11/13 H: Obrócić pokrętło 
regulacji temperatury w skrajne lewe, a następnie w skrajne 
prawe położenie.

Przeprowadzić kontrolę szczelności.

Sprawdzić sposób pracy urządzenia.

11.2 Przekazanie urządzenia
Wyjaśnić użytkownikowi funkcję urządzenia. Zapoznać go z 
użytkowaniem urządzenia.

Poinformować użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, 
zwłaszcza o niebezpieczeństwie poparzenia.

Przekazać niniejszą instrukcję.

11.3 Ponowne uruchomienie

!  Szkody materialne
Po przerwie w zasilaniu wodą należy ponownie urucho-
mić urządzenie, wykonując poniższe czynności. W ten 
sposób zapobiega się uszkodzeniu systemu grzejnego z 
odkrytą grzałką.

Odłączyć urządzenie od zasilania, wyłączając bezpieczniki.

Otworzyć zawór spustowy i odczekać około minuty, aż 
urządzenie i przewód doprowadzający zimną wodę zostaną 
odpowietrzone.

Ponownie włączyć napięcie sieciowe.

Patrz rozdział „Instalacja / Uruchomienie”.

12. Wyłączenie z eksploatacji
Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego za pomocą bez-
piecznika w instalacji domowej.

Opróżnić urządzenie (patrz rozdział „Instalacja / 
Konserwacja”).

13. Inne sposoby montażu

13.1 Wybór mocy przyłączeniowej

13kW

11kW
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Przełożyć wtyczkę kodującą zgodnie z wybraną mocą 
przyłączeniową.

Zmienić zapis na tabliczce znamionowej. Zaznaczyć wybraną 
moc przyłączeniową. Użyć do tego celu długopisu.
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13.2 Ochrona przed poparzeniem / ograniczenie 
temperatury

 OSTRZEŻENIE poparzenie
Przy zasilaniu wodą wstępnie podgrzaną nastawiona 
ochrona przed poparzeniem może być nieskuteczna.

W takim przypadku temperaturę należy ograniczyć 
na centralnej armaturze termostatycznej umieszczo-
nej przed urządzeniem (patrz rozdział „Instalacja / 
Opis urządzenia / Wyposażenie dodatkowe”). 

DCE 11/13 | DCE 11/13 H

Aktywacja ochrony przed poparzeniem „maks. 43 °C” odbywa się 
poprzez przestawienie wtyczki na płytce drukowanej w pokrywie 
urządzenia.

60 °C 43 °C
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99
95

1 2222

1 Bez ochrony przed poparzeniem
2 Z ochroną przed poparzeniem 43 °C

Wyjąć elektroniczną płytkę drukowaną z jednostki obsługo-
wej w pokrywie urządzenia. Zwrócić przy tym uwagę na haki 
przytrzymujące.

Przestawić wtyczkę w położenie „43 °C”.

Zamontować z powrotem płytkę drukowaną, zatrzaski w 
pokrywie muszą się zablokować. Zwrócić uwagę na pozycję 
przycisku i osi.

DCE 11/13 RC

Aktywacja ochrony przed poparzeniem „maks. 43 °C” odbywa się 
poprzez przesunięcie przełącznika DIP w urządzeniu.

60°C

43°C

D
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04

35
33

C

1 2

4 3

1 Przełącznik DIP do ochrony przed poparzeniem
2 Bez ochrony przed poparzeniem = 60 °C
3 Z ochroną przed poparzeniem = maks. 43 °C

4 Światło ciągłe zielonego wskaźnika LED przy aktywowanej 
ochronie przed poparzeniem

13.3 Przełożenie przyłącza elektrycznego w dół
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40

21 3 4 6

25 3 41

7

1 Kabel przyłączeniowy
2 Tulejka kablowa
3 Zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodów
4 Zacisk sieciowy
5 Oznaczenie otworu na przewód przyłączeniowy
6 Zatyczka
7 Prowadnica przewodów

Wymontować zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu 
i przewód przyłączeniowy z tulejką przewodu.

Zamknąć górny otwór w tylnej ścianie urządzenia załączoną 
( zamkniętą) zatyczką. Stopień ochrony IP 25 (zabezpieczone 
strugoszczelnie) jest zapewniony tylko w przypadku prawi-
dłowo zamontowanego zatyczki.

Przełożyć zacisk sieciowy w urządzeniu z góry do dołu. Na-
leży dopilnować, aby sieciowy zacisk przyłączeniowy zatrza-
snął się.

Poprowadzić przewody pod prowadnicą.

Wycisnąć otwór na przewód przyłączeniowy w tylnej ścianie 
urządzenia. Za pomocą odpowiedniego narzędzia wycisnąć 
tworzywo sztuczne w miejscu okrągłego oznaczenia od wnę-
trza ściany tylnej na zewnątrz. W razie potrzeby użyć pilnika.

!  Szkody materialne
Wymienić uszkodzoną ścianę tylną.

Zamontować przewód przyłączeniowy z tulejką przewodu 
w tylnej ścianie urządzenia.

Podłączyć przewód przyłączeniowy do sieciowego zacisku 
przyłączeniowego (patrz rozdział „Instalacja / Dane technicz-
ne / Schemat połączeń elektrycznych”).

Zamontować zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu.



P
O
L
S
K
I

www.stiebel-eltron.com DCE 11/13| DCE 11/13 RC| DCE 11/13 H | 93

INSTALACJA  

Usuwanie usterek

14. Usuwanie usterek

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Podczas kontroli urządzenia musi być ono podłączone do 
zasilania elektrycznego.

Możliwe wskazania diagnostycznego wskaźnika LED

13kW

11kW

D
0
0
0
0
0
43

41
8

czerwony świeci się w razie usterek

żółty świeci się w trybie grzania

zielony miga: urządzenie podłączone do sieci

Usuwanie usterek 

-

styczny

Usterka Przyczyna  

Nie świeci się żadna 
dioda LED

Brak ciepłej wody. Zadziałał bezpiecznik w instalacji domowej. Sprawdzić bezpiecznik w instalacji domowej. 

  Elektronika uszkodzona. Wymienić urządzenie.

Zielona dioda LED 
pulsuje

Urządzenie nie włącza się. Głowica natryskowa / Regulatory strumienia 
pokryte są kamieniem.

Usunąć kamień lub wymienić głowicę natrysko-
wą / regulatory strumienia.

Przepływ ciepłej wody jest za niski. Zanieczyszczone sitko w urządzeniu. Wyczyścić sitko.

 
 

Brak ciepłej wody przy natężeniu prze-
pływu wody większym od natężenia 
przepływu załączającego urządzenie.

Uszkodzone wykrywanie przepływu DFE. 
 

Wymienić urządzenie. 
 

Zielona dioda LED pul-
suje, żółta dioda LED 
błyska

Zadana temperatura nie jest osiągana. 
 

Urządzenie osiągnęło maksymalną moc. 
 

Zmniejszyć strumień przepływu wody. Zamon-
tować ogranicznik przepływu. Kontrollieren Sie 
den Durchflussmengen-Begrenzer.

(nie we wszystkich 
przypadkach)

Zadana temperatura nie jest osiągana. Brak fazy. Sprawdzić bezpiecznik w instalacji domowej. 

Zielona dioda LED 
miga, żółta dioda LED 
świeci się światłem 
ciągłym

Zadana temperatura nie jest osiągana. 
 
 

Uszkodzony nadajnik wartości zadanej lub prze-
wód połączeniowy. Przewód połączeniowy nie 
jest podłączony. 

Podłączyć przewód połączeniowy, w razie po-
trzeby wymienić nadajnik wartości zadanej. 
 

  Ochrona przed poparzeniem jest aktywna. Dezaktywować ochronę przed poparzeniem.

 
 

Brak ciepłej wody przy natężeniu prze-
pływu wody większym od natężenia 
przepływu załączającego urządzenie.

System grzejny jest uszkodzony. 
 

Zmierzyć rezystancję systemu grzewczego, ew. 
wymienić urządzenie. 

 Elektronika uszkodzona. Wymienić urządzenie.

 Temperatura zadana nie jest osiągana. Uszkodzony jest czujnik na wylocie. Sprawdzić połączenie, w razie potrzeby wymie-
nić czujnik na wylocie na nowy.

Zielona dioda LED pul-
suje, czerwona dioda 
LED świeci się

Brak ciepłej wody. 
 

Urządzenie jest pokryte kamieniem. 
 

Wymienić urządzenie. 
 

  
 
 

Urządzenie nie reaguje na radiowy pilot 
zdalnego sterowania, na wyświetlaczu 
pilota pojawia się „Con”. 

Pilot zdalnego sterowania nie ma połączenia 
radiowego z urządzeniem. 
 

Należy nawiązać połączenie radiowe (patrz
rozdział „Instalacja / Usuwanie usterek / Nawią-
zywanie / przerywanie połączenia radiowego, 
pilota z urządzeniem”.

    Przewód łączący radiowego pilota zdalnego ste-
rowania nie jest podłączony.

Podłączyć przewód łączący (parz rozdział „Insta-
lacja / Usuwanie usterek”).
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Usuwanie usterek

-

styczny

Usterka Przyczyna  

Zielona dioda LED 
miga, czerwona dioda 
LED świeci się świa-
tłem ciągłym 
 
 
 

Brak ciepłej wody. 
 
 
 
 
 
 

Zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 

Usunąć przyczynę usterki. 
Zabezpieczyć system grzejny przed przegrza-
niem, otwierając na minutę armaturę poboru 
znajdującą się za urządzeniem. Powoduje to 
schłodzenie systemu grzewczego. Aktywować 
wyłącznik bezpieczeństwa, wciskając przycisk 
na wyłączniku bezpieczeństwa (patrz również 
rozdział „Instalacja / Pierwsze uruchomienie”).

    Usterka elektronicznego urządzenia zabezpie-
czającego.

Wymienić urządzenie. 

  Uszkodzony czujnik na wlocie lub przewód po-
łączeniowy.

Sprawdzić połączenie, w razie potrzeby wymie-
nić czujnik na wlocie na nowy.

  Zwarcie w obwodzie czujnika na wylocie lub w 
przewodzie połączeniowym.

Sprawdzić połączenie, w razie potrzeby wymie-
nić czujnik na wylocie na nowy.

  Elektronika uszkodzona. Wymienić urządzenie.

 Żądana temperatura > 55 °C nie jest 
osiągana.

Temperatura zimnej wody na wlocie jest wyższa 
niż 55 °C.

Zmniejszyć temperaturę zimnej wody na wlocie 
do urządzenia.

 
 

Ogrzewanie wyłącza się. 
 

System wykrywania powietrza sygnalizuje obec-
ność powietrza w wodzie. W urządzeniu zostaje 
tymczasowo wyłączona moc grzejna.

Urządzenie powraca do pracy po minucie. 
 

Nawiązywanie / przerywanie połączenia radiowego, pilota 
z urządzeniem DCE 11/13 RC

D
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1

2
1 Przycisk do nawiązywania / przerywania połączenia 

radiowego
2 Żółty wskaźnik LED przy aktywnym radiowym pilocie zdalne-

go sterowania

Aby nawiązać połączenie radiowe z pilotem, należy krótko 
nacisnąć przycisk. Żółta dioda LED zaczyna migać. Nacisnąć 
przycisk „1” radiowego pilota zdalnego sterowania. Krótkie 
miganie diody LED sygnalizuje nawiązanie połączenia. Na-
stępnie żółta dioda LED gaśnie. 

Aby przerwać połączenie pilota z urządzeniem, należy naci-
snąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund. Krótkie miganie 
diody LED sygnalizuje pomyślne rozłączenie. Następnie żółta 
dioda LED gaśnie.

Miejsce podłączenia radiowego pilota zdalnego sterowania 
w DCE 11/13 RC
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15. Konserwacja

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Przed przystąpieniem do wszelkich prac należy odłączyć 
urządzenie na wszystkich biegunach od sieci.

Opróżnianie urządzenia

 OSTRZEŻENIE poparzenie
Podczas opróżniania urządzenia może wypłynąć gorąca 
woda.

Przed pracami konserwacyjnymi lub w razie zagrożenia mrozem 
opróżnić urządzenie w następujący sposób:

Zamknąć zawór odcinający w przewodzie zasilania zimnej 
wody.

Otworzyć zawór poboru wody.

Odkręcić wszystkie przyłącza wody od urządzenia.

Wymontować urządzenie.

Opróżnić urządzenie za pomocą przyłączy wody (resztki 
wody pozostaną w urządzeniu).

Przechowywanie urządzenia

Zdemontowane urządzenie należy przechowywać w miejscu 
zabezpieczonym przed mrozem, ponieważ resztki wody po-
zostałe w urządzeniu mogą zamarznąć, co spowoduje uszko-
dzenie urządzenia.

Czyszczenie lub wymiana sitka / ogranicznika przepływu

D
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0
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2

DCE 11/13
DCE 11/13 RC

D
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5
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1
DCE 11/13 H

1 Sitko
2 Ogranicznik przepływu

16. Dane techniczne

16.1 Wymiary i przyłącza

DCE 11/13 | DCE 11/13 RC
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  DCE 11/13 DCE 11/13 RC

b02 Przepust na przewody 
elektr. I

      

b03 Przepust na przewody 
elektr. II

      

c01 Zimna woda zasilanie Gwint zewnętrzny G 3/8 A G 3/8 A

c06 Ciepła woda wyjście Gwint zewnętrzny G 3/8 A G 3/8 A

DCE 11/13 H
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  DCE 11/13 H

b02 Przepust na przewody elektr. I   

b03 Przepust na przewody elektr. II   

c01 Zimna woda zasilanie Gwint zewnętrzny G 1/2 A

c06 Ciepła woda wyjście Gwint zewnętrzny G 1/2 A
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16.2 Schemat połączeń elektrycznych

3/PE ~ 380-415 V
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2

1 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
2 Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa
3 Elektronika
4 System grzejny

!  Szkody materialne
W przypadku podłączenia na stałe przewód przyłą-
czeniowy należy podłączyć do zacisku tulejkowego 
zgodnie z oznaczeniem zacisków.

16.3 Zakresy stosowania / tabela przeliczeniowa

Właściwa oporność elektryczna i właściwa przewodność elektrycz-
na (patrz rozdział „Instalacja / Dane techniczne / Tabela danych”).

Wartość znamionowa 
przy 15°C

 
20 °C

 
25 °C

Opór 
właśc. 
ρ ≥

Opór Przewod-
ność właściwa 

 ≤

Opór 
właśc. 
ρ ≥

Opór Przewod-
ność właściwa 

 ≤

Opór 
właśc. 
ρ ≥

Opór Przewod-
ność właściwa 

 ≤

Ωcm mS/m µS/cm Ωcm mS/m µS/cm Ωcm mS/m µS/cm

900 111 1111 800 125 1250 735 136 1361

1100 91 909 970 103 1031 895 112 1117

Temperatura na wylocie ok. 60 °C dla zlewozmywaka przy zasto-
sowaniu armatury termostatycznej

Urządzenie  kW 11 13,5

Temperatura na wlocie zimnej wody 6 °C l/min 2,9 3,6

10 °C l/min 3,2 3,9

 14°C l/min 3,4 4,2

Temperatura użytkowa ok. 38 °C do mycia rąk itp.

Urządzenie  kW 11 13,5

Temperatura na wlocie zimnej wody 6 °C l/min 5,0 6,1

10 °C l/min 5,7 6,9

 14°C l/min 6,6 8,1

Wartości podane w tabeli odnoszą się do napięcia znamionowego 
400 V. Objętość wody zmieszanej i ilość wody na wylocie zależą 
od ciśnienia zasilania i napięcia sieciowego.

16.4 Straty ciśnienia

Armatury

Jednouchwytowa armatura miesza-
jąca, ok.

MPa 0,04 - 0,08 

Armatura termostatyczna, ok. MPa 0,03 - 0,05

Natrysk ręczny, ok. MPa 0,03 - 0,15 

Wymiarowanie sieci rur

Przy wymiarowaniu sieci rur zaleca się uwzględnienie dla urzą-
dzenia straty ciśnienia wynoszącej 0,1 MPa.

16.5 Warunki awaryjne

W razie awarii w instalacji mogą chwilowo występować obciążenia 
maks. 80 °C przy ciśnieniu 1,0 MPa. 

16.6 Krajowe dopuszczenia i certyfikaty

Znaki jakości znajdują się na tabliczce identyfikacyjnej.
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16.7 Dane dotyczące zużycia energii

Dane produktu odpowiadają rozporządzeniom UE dotyczącym dyrektywy do ekologicznego kształtowania produktów istotnych dla 
zużycia energii.

  DCE 11/13 DCE 11/13 RC DCE 11/13 H

  230770 230771 232792

Producent  STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON

Profil obciążeń  XS XS XS

Klasa efektywności energetycznej  A A A

Roczne zużycie prądu kWh 465 465 465

Współczynnik sprawności energetycznej % 40 40 40

Fabryczne nastawy temperatury °C 60 60 60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 15 15 15

Specjalne wskazówki dotyczące pomiaru efektywności  Dane w przypadku Pmaks. Dane w przypadku Pmaks. Dane w przypadku Pmaks.

16.8 Tabela danych

  DCE 11/13 DCE 11/13 RC DCE 11/13 H

  230770 230771 232792

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe V 380 400 415 380 400 415 380 400 415

Moc znamionowa kW 10/12,1 11/13,5 11,8/14,5 10/12,1 11/13,5 16,8/20,2 10/12,1 11/13,5 11,8/14,5

Prąd znamionowy A 15,4/18,5 16,2/19,5 16,8/20,2 15,4/18,5 16,2/19,5 16,4/20,1 15,4/18,5 16,2/19,5 16,8/20,2

Zabezpieczenie A 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20

Fazy  3/PE 3/PE 3/PE

Częstotliwość Hz 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/-

Oporność właściwa ρ15 ≥ (przy zimna ≤25°C) Ω cm 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Przewodność właściwa 15 ≤ (przy zimna ≤25 °C) µS/cm 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

Oporność właściwa ρ15 ≥ (przy zimna ≤55°C) Ω cm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Przewodność właściwa 15 ≤ (przy zimna ≤ 55 °C) µS/cm 909 909 909 909 909 909 909 909 909

Maks. impedancja sieci przy 50 Hz Ω 0,28 0,26 0,24 0,28 0,26 0,24 0,28 0,26 0,24

Granice stosowania

Maks. dopuszczalne ciśnienie MPa 1 1 1

Maks. temp. na wlocie wody do podgrzania °C 55 55 55

Przyłącza

Przyłącze wody  G 3/8 A G 3/8 A G 1/2 A

Parametry

Maks. dopuszczalna temperatura na wlocie wody °C 70 70 70

Przepływ włączeniowy l/min >2,5 >2,5 >2,5

Strumień przepływu przy spadku ciśnienia l/min 5 5 5

Spadek ciśnienia przy strumieniu przepływu MPa 0,06 (0,15 bez ogranicznika 
przepływu)

0,06 (0,15 bez ogranicznika 
przepływu)

0,07 (0,025 bez ogranicznika 
przepływu)

Ograniczenie przepływu przy l/min 5 5 5

Wydajność ciepłej wody l/min 3,7/4,5 3,7/4,5 3,7/4,5

Δ  przy przygotowaniu ciepłej wody K 43 43 43

Dane hydrauliczne

Pojemność znamionowa l 0,2 0,2 0,2

Wykonania

Montaż poniżej punktu poboru  X X  

Montaż powyżej punktu poboru    X

Moc przyłączeniowa wybieralna  X X X

Regulacja temperatury °C 20-60 20-60 20-60

Klasa ochronności  1 1 1

Blok izolacyjny  Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

System grzejny wytwornicy ciepła  Z odkrytą grzałką Z odkrytą grzałką Z odkrytą grzałką

Pokrywa i ścianka tylna  Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

Kolor  Biały Biały Biały

Stopień ochrony (IP)  IP25 IP25 IP25

Wymiary

Wysokość mm 293 293 293

Szerokość mm 188 188 188

Głębokość mm 99 85 99

Masy

Masa kg 2,5 2,5 2,5
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  Radiowego pilota zdalnego sterowania 

   

Granice stosowania

Zakres nastaw temperatury °C 20-60

Częstotliwość radiowa EU MHz 868,3

Pasmo częstotliwości MHz 863,000-863,600

Zakres radiowy budynku ok. m 25

Wykonania

Stopień ochrony (IP)  IPX7

Typ bateria  CR2032-3V

Wymiary

Wysokość mm 132

Szerokość mm 65

Głębokość mm 18,5

Masy

Masa kg 0,12

Gwarancja
Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie 
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spół-
ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w 
których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem 
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez 
importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling
Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-
staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.


