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Piec akumulacyjny z roz³adowaniem statycznym
ETC 170 A, ETC 250 A, ETC 340 A
ETC 85 M, ETC 170 M, ETC 250 M, ETC 340 M
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

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

Technika dobrego samopoczucia
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    Schemat po³¹czeñ elektrycznych ETC

           ETC 85 M ETC 170 M  E1 + E2
ETC 250 M  E1 + E2 + E3
ETC 340 M  E1 + E2 + E3 + E4

F1 regulator ³adowania
F2 zabezpieczaj¹cy ogranicznik temp.

(z samoczynnym odblokowaniem)
F3 zabezpieczaj¹cy ogranicznik temp.

(bez samoczynnego odblokowania)
E1 do E4   grza³ki
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1. Instrukcja obs³ugi
(dla U¿ytkownika i Instalatora)

1.1 Opis urz¹dzenia

Energia cieplna wytworzona elektrycznie
podczas trwania drugiej, tañszej taryfy
energetycznej akumulowana jest w rdze-
niu pieca akumulacyjnego i nastêpnie w
zale¿no�ci od ¿¹danej temperatury po-
mieszczenia oddawana w postaci ciep³e-
go powietrza.

1.2 Obs³uga urz¹dzenia

£adowanie i roz³adowanie pieca akumu-
lacyjnego nastawiane jest przy pomocy
pokrête³ regulatora znajduj¹cych siê na
przedniej �cianie urz¹dzenia (nie dotyczy
modelu ETC 85 M).

Wa¿ne wskazówki w skrócie

  10          11 (F1)

Akumulowanie ciep³a
(³adowanie)
pokrêt³o nastawiane bezstopniowo
(11)
Oddawanie ciep³a
(roz³adowanie)
pokrêt³o nastawiane stopniowo,
s³u¿¹ce do regulowania oddawania
ciep³a (10)

Przy piecu ETC 85 M ³adowanie i roz³ado-
wanie odbywa siê po jego uruchomieniu,
bez regulowania.
W celu umo¿liwienia ca³kowitego wy³¹cze-
nia z eksploatacji w lecie w piecach ETC
nale¿y przewidzieæ oddzielny wy³¹cznik.

1.2.1 Akumulowanie ciep³a
(nie dotyczy ETC 85 M)

Stopieñ akumulowania ciep³a (³adowania)
nastawiany jest pokrêt³em 11.
Prawid³owe ³adowanie zapewniaj¹ nastê-
puj¹ce nastawy pokrêt³a:
1-2 okres przej�ciowy (wiosna/jesieñ)
3-4 ³agodne dni zimowe
5-6 dni zimowe o niskich temperaturach

(pe³ne na³adowanie pieca)
Je¿eli oka¿e siê po jednym dniu, ¿e do
dyspozycji mamy zbyt du¿o lub te¿ zbyt
ma³o ciep³a, nale¿y dokonaæ odpowiedniej
korekty przy pomocy pokrêt³a regulacyj-
nego (11).
Po krótkim okresie przyzwyczajenia siê
nabierzecie Pañstwo wprawy w dokony-
waniu dok³adnych i prawid³owych nastaw.

1.2.2 Oddawanie ciep³a
(nie dotyczy ETC 85 M)

Zakumulowane w piecu ciep³o jest odda-
wane przez obudowê zewnêtrzn¹ oraz
kratkê wyp³ywu powietrza.
Przy pomocy pokrêt³a roz³adowania (10)
nastawiana jest ¿¹dana temperatura po-
mieszczenia (pozycja 6 odpowiada mak-
symalnemu oddawaniu ciep³a).
Podczas nieobecno�ci przez kilka dni za-
lecane jest nastawienie obu pokrête³ (10 i
11) w pozycji �1�.
W lecie piec nale¿y od³¹czyæ od sieci elek-
trycznej przy pomocy w³¹cznika zamon-
towanego przez Instalatora.

1.3 Wskazówki dotycz¹ce bezpie-
czeñstwa u¿ytkowania

Niedozwolone jest aby urz¹dzenie:
Ø by³o eksploatowane w pomieszcze-

niach, które nara¿one s¹ przez che-
mikalia, kurz lub gazy na niebezpie-
czeñstwo po¿aru lub eksplozji

Ø w pobli¿u przewodów lub zbiorni-
ków przewodz¹cych lub zawieraj¹-
cych materia³y ³atwopalne lub za-
gro¿one eksplozj¹

Ø by³o eksploatowane je�li nie zosta-
³y zachowane minimalne odleg³o�ci
od s¹siaduj¹cych przedmiotów

Ø monta¿ (instalacja elektryczna) jak
równie¿ pierwsze uruchomienie, kon-
serwacja i ewentualne naprawy mog¹
byæ przeprowadzone wy³¹cznie przez
uprawnionego Instalatora lub Serwi-
santa, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹;

Ø w ¿adnym wypadku urz¹dzenie nie
mo¿e byæ eksploatowane w chwili pro-
wadzenia w pomieszczeniu prac wyma-
gaj¹cych u¿ywania rozpuszczalników,
benzyny, sprayu, czy wosku do pod³óg.
Po ich zakoñczeniu nale¿y przed roz-
poczêciem ³adowania pieca pomiesz-
czenie skutecznie przewietrzyæ;

Ø obudowa pieca oraz kratki wylotu po-
wietrza mog¹ rozgrzewaæ siê do tem-
peratury 70OC. W zwi¹zku z powy¿szym
w bezpo�redniej blisko�ci urz¹dzenia,
ani na urz¹dzeniu nie mog¹ znajdowaæ
siê przedmioty ³atwopalne, ani izoluj¹-
ce ciep³o jak: po�ciel, bielizna, koce,
gazety, pojemniki z benzyn¹, pojemni-
ki z woskiem do pod³ogi, spraye i tym
podobne. Z uwagi na niebezpieczeñ-
stwo po¿aru niedozwolone jest równie¿
suszenie na piecu akumulacyjnym bie-
lizny lub po�cieli;

Ø ciep³e powietrze musi bezwzglêdnie
bez ograniczeñ wyp³ywaæ z urz¹dze-
nia. Meble, zas³ony, firanki i inne ³a-
two palne przedmioty nie mog¹ znaj-
dowaæ siê w odleg³o�ciach mniejszych
od urz¹dzenia, ni¿ (rys. A, str. 3):
Ø od kratki wylotu powietrza, we

wszystkich kierunkach - 500 mm
Ø wszelkiego rodzaju tekstylia nie

mog¹ znajdowaæ siê bli¿ej ni¿ 150
mm od pieca (nie mog¹ byæ nara-
¿one na bezpo�redni strumieñ cie-
p³ego powietrza)

Ø od ka¿dej �ciany - 75 mm
Ø od parapetów okiennych i wnêk -

250mm
Ø pomiêdzy dwoma piecami - 200 mm

Ø niedopuszczalne jest ograniczanie wol-
nego dop³ywu zimnego powietrza do
otworów wlotowych pieca w dolnej jego
czê�ci (z ty³u i z przodu, z lewej i pra-
wej strony) poprzez ustawianie w tym
obszarze jakichkolwiek przedmiotów;

Ø nie nale¿y na piecu lub w jego bezpo-
�redniej blisko�ci umieszczaæ zwierz¹t;

Ø w przypadku pomieszczeñ u¿yteczno-
�ci publicznej np. w hotelach, szko³ach,
pensjonatach nale¿y na pokrywie urz¹-
dzenia nakleiæ napis �nie stawiaæ, ani
nie opieraæ ¿adnych przedmiotów�.

1.4 Czyszczenie i konserwacja
W przypadku ewentualnego wyst¹pienia
lekkich br¹zowych przebarwieñ na obudo-
wie urz¹dzenia, nale¿y je mo¿liwie nie-
zw³ocznie usun¹æ przy pomocy wilgotnej
�ciereczki. Piec nale¿y czy�ciæ w stanie zim-
nym, przy u¿yciu dostêpnych w handlu
�rodków czyszcz¹cych. Nie u¿ywaæ do tego
celu �rodków szoruj¹cych lub rozpuszcza-
j¹cych. Do otworów powietrza nie wtryski-
waæ ¿adnych sprayów czyszcz¹cych.
1.4.1 Konserwacja (wykonywana przez

Instalatora lub Serwisanta)
Zalecane jest, aby przed ka¿dym sezonem
grzewczym, lecz nie rzadziej ni¿ co 2 lata
dokonywana by³a przez Instalatora lub
Serwisanta kontrola i ewentualne czysz-
czenie urz¹dzenia.

1.5 Wyszukiwanie usterek
Je¿eli powierzchnia pieca jest zimna na-
le¿y sprawdziæ:
Ø czy pokrêt³o regulatora (11) nastawio-

ne jest na maksymaln¹ pozycjê i ewen-
tualnie wyregulowaæ (nastawiæ na wy-
¿sz¹ pozycjê);

Ø czy do urz¹dzenia dop³ywa napiêcie z
sieci (wy³¹cznik zamontowany przez
Instalatora musi byæ w³¹czony);

Ø czy nie zadzia³a³ bezpiecznik i ewentu-
alnie w³¹czyæ lub wymieniæ;

Ø czy nie zadzia³a³ zabezpieczaj¹cy ogra-
nicznik temperatury i ewentualnie zre-
setowaæ go.

Je¿eli powierzchnia pieca jest przy ³agod-
nej pogodzie zbyt ciep³a nale¿y:
Ø sprawdziæ, czy pokrêt³o regulatora roz-

³adowania (10) jest nastawione na mi-
nimum i ewentualnie wyregulowaæ
(ustawiæ ni¿sz¹ warto�æ).

Je¿eli po kilku dniach nie nast¹pi odczu-
walna zmiana ³adowania pieca nale¿y nie-
zw³ocznie zleciæ Serwisowi kontrolê urz¹-
dzenia. Je¿eli wy³¹cznik zabezpieczaj¹cy
zadzia³a³ wiêcej ni¿ jeden raz i powoduje
ponowne zadzia³anie bezpieczników nale-
¿y bezwzglêdnie, niezw³ocznie zawiadomiæ
Zak³ad Serwisowy.

1.6 Wa¿na wskazówka
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie prze-
chowywaæ i przekazaæ nabywcy w przypad-
ku sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach
konserwacyjnych lub ewentualnych napra-
wach udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.



7

2. Instrukcja monta¿u
(dla Instalatorów)

Instalacja elektryczna, monta¿, pierwsze
uruchomienie oraz konserwacja i napra-
wy mog¹ byæ wykonywane jedynie przez
uprawnionego Instalatora lub Serwisanta,
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

2.1 Opis urz¹dzenia (rys. B ÷ O)

1 pokrywa
2 �cianka przednia
3 wewnêtrzna �cianka przednia z izola-

cj¹ ciepln¹
4 ceg³y
5 grza³ki
6 nó¿ki
7 klapa powietrza
8 bimetal
9 zabezpieczenie przed wyrwaniem prze-

wodów
10 pokrêt³o regulatora roz³adowania
11 pokrêt³o regulatora ³adowania
12 naro¿niki ze styropianu
13 przek³adki styropianowe zabezpiecza-

j¹ce
14 listwa zaciskowa pod³¹czenia do sieci
F1 regulator ³adowania
F2 zabezpieczaj¹cy regulator temperatury
F3 ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa

2.1.1 Zasada dzia³ania
Czas rozpoczêcia i okres trwania tañszej
taryfy, a tym samym ³adowania pieca aku-
mulacyjnego jest okre�lany przez Zak³ad
Energetyczny.
ETC 170-340 A/M
Stopieñ na³adowania pieca akumulacyjne-
go nastawiany jest przy pomocy regulato-
ra ³adowania (F1). Piec chroniony jest
przed przegrzaniem poprzez zabezpiecza-
j¹cy regulator temperatury (F2). Po ewen-
tualnym zadzia³aniu zabezpieczaj¹cego
regulatora temperatury, po ostygniêciu
piec w³¹cza siê ponownie. W przypadku
nie zadzia³ania zabezpieczaj¹cego regu-
latora temperatury, piec zostanie od³¹czo-
ny od sieci przez ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa (F3).
ETC 85 M
W przypadku tego modelu pieca stopieñ
jego na³adowania jest trwale nastawiony
przez regulator ³adowania (F1), który jed-
nocze�nie zabezpiecza piec przed prze-
grzaniem. W przypadku nie zadzia³ania
regulatora ³adowania, piec zostanie od³¹-
czony od sieci przez ogranicznik tempe-
ratury bezpieczeñstwa (F3).
Roz³adowanie (nie dotyczy modelu ETC
85 M)
Zakumulowane w piecu ciep³o oddawane
jest do pomieszczenia poprzez powierzch-
niê pieca oraz kratki wyp³ywu powietrza.
Zmiana strumienia przep³ywu gor¹cego
powietrza dokonywana jest za pomoc¹
klapy powietrza (7) znajduj¹cej siê nad
rdzeniem akumulacyjnym pieca. Ta�ma
bimetalowa kontroluje stale temperaturê
wyp³ywaj¹cego powietrza. Je¿eli tempera-

tura powietrza wyp³ywaj¹cego przez krat-
kê wylotu powietrza jest zbyt wysoka, ta-
�ma bimetalowa ustawia klapê powietrza
w pozycji zamkniêtej, co powoduje obni-
¿enie siê temperatury.

2.2 Przepisy i zalecenia

Ø przy instalowaniu i u¿ytkowaniu urz¹-
dzenia nale¿y przestrzegaæ Polskich
Norm, przepisów Prawa Budowlane-
go i zaleceñ lokalnego Zak³adu Ener-
getycznego;

Ø pod³o¿e w miejscu ustawienia pieca musi
posiadaæ odpowiedni¹ no�no�æ. W przy-
padku braku pewno�ci nale¿y dokonaæ
sprawdzenia (ciê¿ary pieców akumula-
cyjnych patrz dane techniczne);

Ø zachowaæ bezwzglêdnie minimalnie od-
leg³o�ci od s¹siaduj¹cych przedmiotów;

Ø wszelkie prace dotycz¹ce instalacji
elektrycznej i pod³¹czenia urz¹dzenia
mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez
Instalatora lub Serwisanta posiadaj¹-
cego stosowne uprawnienia;

Ø nale¿y przewidzieæ mo¿liwo�æ od³¹cze-
nia urz¹dzenia od sieci na wszystkich
biegunach na odleg³o�æ minimum 3
mm, za pomoc¹ bezpieczników lub
przeka�ników;

Ø elektryczne przewody pod³¹czeniowe
urz¹dzenia nale¿y dobraæ do nominal-
nej mocy przy³¹czeniowej;

Ø napiêcie w sieci elektrycznej musi byæ
zgodne z danymi na tabliczce znamio-
nowej urz¹dzenia;

Ø dla zabezpieczenia przed wywróce-
niem urz¹dzenie nale¿y przymocowaæ;

Ø nale¿y skontrolowaæ odporno�æ na wy-
sok¹ temperaturê �ciany do której piec
ma byæ mocowany oraz pod³ogi.

Pod piecem akumulacyjnym nie
mog¹ przebiegaæ ¿adne listwy
pod³ogowe, ani kana³y kablowe.
Istniej¹ce listwy nale¿y usun¹æ.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwa-
gê na skuteczne uziemienie urz¹-
dzenia!

2.3 Miejsce monta¿u

Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ytkowane:
Ø w pomieszczeniach, które nara¿one s¹

przez chemikalia, kurz lub gazy na nie-
bezpieczeñstwo po¿aru lub eksplozji;

Ø w pobli¿u przewodów lub zbiorników prze-
wodz¹cych lub zawieraj¹cych materia³y
³atwopalne lub zagro¿one eksplozj¹;

Ø eksploatowane je�li nie zosta³y zacho-
wane minimalne odleg³o�ci od przed-
miotów s¹siaduj¹cych;

W warsztatach czy innych pomieszcze-
niach w których wystêpuj¹ spaliny, opary
oleju, benzyny itp. lub prowadzone s¹ pra-
ce przy u¿yciu chemikaliów i rozpuszczal-
ników oraz mo¿e dochodziæ do utrzymu-
j¹cych siê przez d³u¿szy czas zapachów.
Nale¿y zwróciæ uwagê, aby:
Ø pod³oga w miejscu ustawienia pieca

mia³a wystarczaj¹c¹ wytrzyma³o�æ.
Ewentualnie zasiêgn¹æ porady rzeczo-
znawcy;

Ø pod³o¿e musi byæ równe, aby mo¿liwe
by³o bezproblemowe zamkniêcie pie-
ca po u³o¿eniu cegie³ oraz nie wystê-
powa³y odg³osy podczas pracy urz¹-
dzenia.

Piec nie jest konstrukcyjnie przewidziany
do przenoszenia dodatkowego obci¹¿enia
pionowego.

2.4 Mocowanie urz¹dzenia

Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytko-
wania piec musi byæ zabezpieczony po-
przez mocowanie przy pomocy odpowied-
nich ko³ków rozporowych i �rub do �ciany
lub pod³o¿a. Nale¿y sprawdziæ, czy �cia-
na lub pod³oga nadaj¹ siê do zamocowa-
nia pieca.

2.4.1 Ustawienie
Przy demonta¿u poszczególnych elemen-
tów pieca zwróciæ uwagê na po³¹czenia
�rubowe i podk³adki zêbate. Przy monta-
¿u urz¹dzenia czê�ci te musz¹ byæ bez-
wzglêdnie ponownie u¿yte.
Ø rozpakowaæ piec (C)
Dolne naro¿niki ze styroporu (12) wyko-
rzystaæ jako podstawki przy wykonywaniu
nastêpuj¹cych czynno�ci:
Ø usun¹æ wkrêty z tylnej krawêdzi pokry-

wy (1) oraz �cianki przedniej (2), z le-
wej i prawej strony urz¹dzenia (C);

Ø poci¹gn¹æ pokrywê (1) lekko do przo-
du, do góry i zdj¹æ (D);

Uwa¿aæ na zespó³ regulacyjny!

Ø zdemontowaæ �ciankê przedni¹ (2).
Urz¹dzenie wyj¹æ ze styropianowych na-
ro¿ników (12) i po³o¿yæ na tylnej �cianie,
na paskach styropianowych. Usun¹æ wkrê-
ty z dolnej krawêdzi �cianki przedniej (E).
�ciankê przedni¹ wygi¹æ za dolne krawê-
dzie lekko na zewn¹trz i �ci¹gn¹æ do przo-
du (nale¿y lekko pokonaæ wyczuwalny
opór!) (F).
Ø po usuniêciu wkrêtów zdemontowaæ

wewnêtrzn¹ �ciankê przedni¹ (3) (G);
Ø kartonowe podpórki grza³ek usun¹æ wraz

ze znajduj¹cymi siê w nich nó¿kami;
Ø zamocowaæ nó¿ki (6) do urz¹dzenia (H).
W tym celu nale¿y wsun¹æ nó¿ki zacze-
pami w otwory znajduj¹ce siê w pod³odze
urz¹dzenia (otwart¹ stron¹ do przodu),
przesun¹æ do ty³u i zatrzasn¹æ z przodu.
Tylko modele ETC 170/250/340 A
Ostro¿nie wyci¹gn¹æ z pozycji transpor-
towej w pozycjê pracy przymocowan¹ z
ty³u p³ytê czujników.
Piec ustawiæ w miejscu do tego przezna-
czonym (w taki sposób, aby nó¿ki ca³ko-
wicie przylega³y do pod³o¿a) i przymoco-
waæ do �ciany w miejscach do tego prze-
widzianych w tylnej �ciance (otwory) (I).

Poniewa¿ po w³o¿eniu cegie³
piec nieco osi¹dzie, nie nale¿y
umieszczaæ �rub pod górn¹ kra-
wêdzi¹ otworów, ani mocno do-
krêcaæ!

Przy mocowaniu urz¹dzenia pokrêt³o re-
gulatora roz³adowania (10) przekrêciæ do
oporu w lewo (pozycja transportowa).
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2.4.2 U³o¿enie cegie³
Ceg³y dostarczane s¹ w osobnym opako-
waniu.
Ceg³y lekko uszkodzone w transporcie
mog¹ byæ wykorzystane poniewa¿ nie bê-
dzie to mia³o wp³ywu na dzia³anie urz¹-
dzeni.
Ø wnêtrze pieca musi byæ ca³kowicie

wolne od zanieczyszczeñ (pozosta³o-
�ci transportowe);

Ø grza³ki (5) wyci¹gn¹æ do przodu i lek-
ko pochyliæ, w³o¿yæ tylne ceg³y (4).
Pierwsz¹ ceg³ê wyrównaæ do prawej i
tylnej izolacji (J);

Ø grza³ki ustawiæ pionowo i wsun¹æ w za-
g³êbienie tylnych cegie³;

Ø ceg³y przednie u³o¿yæ podobnie jak tyl-
ne (wg³êbieniami na grza³ki do �rod-
ka), przestrzeñ wewnêtrzna musi byæ
ca³kowicie wype³niona ceg³ami (K). Na-
le¿y zwróciæ uwagê, aby ceg³y przed-
nie nie wystawa³y poza dolne p³yty izo-
lacji cieplnej;

Ø za³o¿yæ wewnêtrzn¹ �ciankê przedni¹
(3) (L). Wsun¹æ j¹ najpierw w z ty³u
dolnej krawêdzi wnêtrza obudowy (po-
chylon¹ lekko do przodu), nasun¹æ u
góry i wkrêciæ wkrêty.

2.4.3 Zamkniêcie urz¹dzenia
Zwróciæ uwagê na po³¹czenia �ru-
bowe z podk³adkami zêbatymi!

Ø dokrêciæ �ruby mocuj¹ce do �ciany;
Ø o�ki regulatorów ³adowania i roz³ado-

wania przekrêciæ do oporu w lewa;
Ø zamontowaæ �ciankê przedni¹ (2) (M).

�ciankê przedni¹ za³o¿yæ lew¹ krawê-
dzi¹ na wnêtrze obudowy, nastêpnie
równie¿ praw¹ czê�æ �cianki przedniej
nasun¹æ na wnêtrze obudowy i zamo-
cowaæ wkrêtami (górne boczne wkrê-
ty z podk³adkami zêbatymi);

Ø pokrêt³a regulatorów (10, 11) zdj¹æ z po-
krywy poprzez �ci�niêcie zaczepów (N);

Ø ponownie zamontowaæ pokrywê (1) (O)
(wkrêty w lewej strony u góry / z prawej
strony, z podk³adkami zêbatymi), wci-
sn¹æ pokrêt³a na osie regulatorów (P).

2.5 Pod³¹czenie elektryczne

Do grza³ek mo¿e byæ pod³¹czone jedynie
napiêcie 230V, 50 Hz. Elektryczne prze-
wody przy³¹czeniowe zabezpieczyæ przed
mo¿liwo�ci¹ wyrwania z urz¹dzenia i pod-
³¹czyæ zgodnie ze schematem pod³¹cze-
nia elektrycznego umieszczonym w urz¹-
dzeniu oraz niniejszej instrukcji.

Urz¹dzenie musi byæ do sieci
elektrycznej pod³¹czone na
sta³e!

2.5.1 Przewody przy³¹czeniowe
Pole przekroju przewodów przy³¹czenio-
wych zale¿y od mocy przy³¹czeniowej pie-
ca akumulacyjnego.

2.6 Pierwsze uruchomienie

2.6.1 Kontrola bezpieczeñstwa
Instalator musi wykonaæ nastêpuj¹ce
czynno�ci kontrolne:
Ø sprawdzenie izolacji przy u¿yciu napiê-

cia conajmniej 500V. Oporno�æ izola-
cji conajmniej 0,5 MW;

Ø pomiaru nominalnego poboru pr¹du
(alternatywnie mo¿liwe jest wykonanie
pomiaru zimnego opornika).

2.6.2 Pierwsze ³adowanie
Po zakoñczeniu kontroli dzia³ania urz¹dze-
nie mo¿e zostaæ niezw³ocznie uruchomio-
ne. Przy pierwszym ³adowaniu oba pokrê-
t³a regulatorów nale¿y ustawiæ na pozycjê
�6�. Nastawê tê nale¿y pozostawiæ na 48
godzin.
Przy pierwszych ³adowaniach mog¹ wy-
stêpowaæ zapachy i dlatego nale¿y zadbaæ
o odpowiednie, wystarczaj¹ce przewietrza-
nie pomieszczenia (1,5 krotna wymiana
np. poprzez uchylenie okna). Pierwsze ³a-
dowanie pieca w sypialni nie powinno byæ
dokonywane podczas snu.

2.7 Naprawa i ponowne ustawienie
urz¹dzenia

Przy ponownym ustawieniu urz¹dzenia
demontowanego z powodu konieczno�ci
naprawy lub przestawienia w inne miej-
sce, nale¿y postêpowaæ tak jak w przy-
padku pierwszego ustawienia. Uszkodzo-
ne czê�ci i podzespo³y mog¹ byæ wymie-
nione wy³¹cznie na oryginalne produkcji
Stiebel Eltron. Przed ponownym urucho-
mieniem pieca dokonaæ sprawdzenia izo-
lacji przewodów elektrycznych i pomiaru
poboru pr¹du, zgodnie z pkt. 2.6.1 niniej-
szej instrukcji.

2.8 Wskazówka serwisowa

Brak ³adowania mo¿e oznaczaæ zadzia³a-
nie ogranicznika temperatury bezpieczeñ-
stwa (F3).
W takim przypadku Instalator lub Serwi-
sant powinien po od³¹czeniu napiêcia usu-
n¹æ przyczynê usterki. Na zakoñczenie
nale¿y wcisn¹æ bolec ogranicznika tem-
peratury bezpieczeñstwa.

2.9 Przekazanie urz¹dzenia U¿yt-
kownikowi

Przy przekazaniu nale¿y wyja�niæ U¿yt-
kownikowi zasady dzia³ania urz¹dzenia,
zwracaj¹c w szczególno�ci uwagê na bez-
pieczeñstwo u¿ytkowania i przekazaæ do
starannego przechowania niniejsz¹ in-
strukcjê obs³ugi.
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3. Dane techniczne

Typ

Ciê¿ar (z ceg³ami) kg

D³ugo�æ �L� mm

Odleg³o�æ �A� mm

Odleg³o�æ �B� mm

Napiêcie zasilania

Moc grzewcza kW

Nominalne na³adowanie (7 godzin) kW/h

Grza³ki

Ilo�æ szt

Ceg³y

Ilo�æ opakowañ szt

Ciê¿ar cegie³ kg

ETC 85 M

45

355

195

74

0,85

6

1

2

32

ETC 170 A
ETC 170 M

82

585

425

74

1,7

11,9

2

4

64

ETC 250 A
ETC 250 M

121

815

565

119

2,55

17,9

3

6

96

ETC 340 A
ETC 340 M

165

1045

795

119

3,4

23,8

4

8

128

1/N/PE ~230V, 50 Hz
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4. Ochrona �rodowiska
Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony �rodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-

konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny.

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
za� ta�my mocuj¹ce z polipropylenu
(PP).

Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styro-
pol u¿ywane jako pianka izolacyjna
sk³adaj¹ siê w 98% z powietrza i w 2%
z polistyrolu (PS).

Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.

5. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar Kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne zg³aszaæ do Zak³a-
du Serwisowego wymienionego w karcie
gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz kon-
serwacja i ewentualne naprawy urz¹dze-
nia mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie
przez uprawnionego Instalatora pod rygo-
rem utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i/lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
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Notatki:



12

TO
S

/M
/0

2.
20

04Importer:
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa,
fax: 0-22 / 846-67-03, e-mail: techniczny@stiebel-eltron.com.pl
Stan na 01.2004. Zmiany techniczne zastrze¿one.


