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Warnik z systemem grzejnym discmatic
EBK 5 G, EBK 5 GA automatic
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Technika dobrego samopoczucia
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Zakres dostawy

EBK 5 G z armatur¹ dwuuchwytow¹
w kolorze bia³ym

EBK 5 GA z chromowan¹ armatur¹
trzyuchwytow¹

Ø szablon monta¿owy
Ø uchwyt do mocowania na �cianie wraz

z materia³em do mocowania
Ø instrukcja obs³ugi i monta¿u

1. Instrukcja obs³ugi

1.1 Opis urz¹dzenia

Warnik wyposa¿ony w system automatycz-
nego wy³¹czania przeznaczony jest do go-
towania wody i przygotowania wody gor¹-
cej w gospodarstwach domowych i biurach.
Urz¹dzenie nape³niane jest do maksymal-
nej objêto�ci 5 litrów wody, za pomoc¹ ar-
matury. ¯¹dana temperatura wody mo¿e
byæ nastawiana bezstopniowo w zakresie
od ok. 35OC do 100OC (punkt wrzenia).
Ogrzewanie wody sygnalizowane jest lamp-
k¹ sygnalizacyjn¹. Po osi¹gniêciu nasta-
wionej temperatury warnik wy³¹cza siê sa-
moczynnie. Ogrzana woda pobierana jest
za pomoc¹ armatury.

1.2 Skrót najwa¿niejszych informacji

Obs³uga
1 Warnik nape³niæ wod¹ przy pomocy ar-

matury (1) do objêto�ci od ok. 0,5 l
(symbol fili¿anki) do maks. 5 litrów.

2 Nastawiæ ¿¹dan¹ temperaturê (6).
3 W³¹czyæ urz¹dzenie poprzez naci�niê-

cie pokrêt³a doboru temperatury (6). Z
chwil¹ osi¹gniêcia wybranej tempera-
tury warnik wy³¹cza siê samoczynnie.
Ga�nie lampka sygnalizacyjna. Po-
nowne, natychmiastowe zagotowanie
wody mo¿liwe jest poprzez sta³y na-
cisk na pokrêt³o doboru temperatury.

4 Pobraæ wodê za pomoc¹ armatury (3).

Pozycja odkamieniania

  Gotowanie

  Wy³.

1.3 Wa¿ne wskazówki

Ø podczas gotowania z rurki przelewo-
wej / odp³ywu pary wyp³ywa para !

Ø powierzchnia warnika mo¿e nagrzewaæ
siê do temperatury powy¿ej 60OC !

Ze wzglêdu na niebezpieczeñ-
stwo poparzenia nale¿y zwróciæ
uwagê na dzieci !

Ø przy przepe³nieniu z urz¹dzenia mo¿e
wyp³ywaæ wrz¹ca woda !

Ø nie otwieraæ pokrywy podczas ogrze-
wania wody !

Ø rurki przelewowa / odprowadzenia pary
nie wolno zatykaæ ani przed³u¿aæ !

Ø je�li pobieramy wodê podczas jej
ogrzewania, nale¿y do momentu wy-
³¹czenia siê urz¹dzenia pozostawiæ w
urz¹dzeniu conajmniej 0,5 l (symbol fi-
li¿anki) lub pokrêt³o doboru tempera-
tury ustawiæ w pozycjê    (wy³) !

1.4 Czasy nagrzewania

Temperatura wody zimnej 10OC
Temperatura wybierana 100OC (punkt

wrzenia)

·

Objêto�æ  l 1 2 3 4 5
Czas nagrzewania 3 6 9 12 15
ok. min

Tabela 1

1.5 Odkamienianie

Przy wysokich temperaturach prawie z
ka¿dej wody wytr¹ca siê kamieñ kot³owy i
dlatego niezbêdne jest cykliczne odkamie-
nianie warnika.
Ø nale¿y u¿ywaæ dostêpnych na rynku

ekologicznych �rodków do usuwania
kamienia np. Cillit

Ø silnie pieni¹ce siê �rodki do usuwania
kamienia mog¹ wyp³ywaæ z urz¹dze-
nia i zagra¿aæ U¿ytkownikowi

Ø przy odkamienianiu nie nale¿y gotowaæ
roztworu

C odkamienianie:
1 otworzyæ pokrywê warnika,
2 nape³niæ zbiornik roztworem wody i

�rodka odkamieniaj¹cego w odpowied-
nim stosunku (patrz wskazówki zawar-
te na opakowaniu �rodka odkamienia-
j¹cego) i zamkn¹æ pokrywê warnika,

3 pokrêt³o doboru temperatury przekrê-
ciæ w pozycjê "odkamienianie", w³¹czyæ
urz¹dzenie (przez naci�niêcie pokrêt³a
doboru temperatury) i odczekaæ na za-
dzia³anie �rodka odkamieniaj¹cego,
ewentualnie ponownie podgrzaæ,

4 spu�ciæ roztwór, kilkukrotnie przep³u-
kaæ wod¹, zagotowaæ 5 litrów wody i
ponownie opró¿niæ zbiornik.

1.6 Konserwacja i czyszczenie

Konserwacji urz¹dzenia np. sprawdzenia
bezpieczeñstwa elektrycznego dokonywaæ
mo¿e jedynie upowa¿niony Instalator.
Do utrzymania obudowy warnika w czy-
sto�ci wystarczy wilgotna �ciereczka. Nie
nale¿y stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych lub
rozpuszczaj¹cych �rodków czysto�ci !
Szklany zbiornik urz¹dzenia mo¿e byæ o
ile to konieczne czyszczony od wewn¹trz
w nastêpuj¹cy sposób:
Ø przez wyci¹gniêcie wtyczki z

gniazdka od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci
elektrycznej

Ø otworzyæ pokrywê (9)
Ø wyczy�ciæ zbiornik i system grzejny di-

scmatic, nie u¿ywaæ do tego celu
ostrych przedmiotów

Ø zamkn¹æ pokrywê warnika i wetkn¹æ
wtyczkê do gniazdka

1.7 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie prze-
chowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku
sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach kon-
serwacyjnych lub ewentualnych naprawach
udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.

1.8 Legenda

1 nape³nianie urz¹dzenia
2 pobór zimnej wody
3 pobór ciep³ej wody
4 wylewka armatury
5 rurka przelewowa / odp³ywu pary
6 pokrêt³o doboru temperatury z funkcj¹

w³¹czania urz¹dzenia przez przyci�niêcie
7 lampka sygnalizacyjna nagrzewania
8 zbiornik szklany ze wska�nikiem na-

pe³niania
9 pokrywa do czyszczenia i odkamienia-

nia urz¹dzenia
10 przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹ (d³ugo�æ

650 mm)
11 przy³¹cze zimnej wody R 1/2
12 mocowanie �cienne
13 wkrêty, podk³adki i ko³ki rozporowe do

mocowania na �cianie
14 szablon monta¿owy
15 z³¹czka dwustronna R 1/2 ze �rub¹ d³awi¹c¹
16 tulejka z tworzywa sztucznego
17 dwuuchwytowa armatura w kolorze bia³ym
18 wymiar kontrolny armatury
19 wymiar kontrolny wysoko�ci
20 �rubunek zaciskowy
21 �ruby mocuj¹ce urz¹dzenie
22 przed³u¿ki R 1/2 x 30 mm i R 1/2 x 40 mm
23 chromowana armatura trzyuchwytowa

ze �rub¹ d³awi¹c¹
24 zawór do pralki i zmywarki
25 rozetka �cienna R 1/2 (zestaw monta-

¿u natynkowego)
26 rurka przelewowa / odp³ywu pary do

instalacji natynkowej
27 rurka przelewowa / odp³ywu pary do

instalacji podtynkowej
28 ogranicznik doboru temperatury
29 system grzejny discmatic
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30 lampka sygnalizacyjna
31 listwa zaciskowa
32 zacisk przewodu uziemienia
33 �ruba d³awi¹ca przep³yw

a minimalne d³awienie
b maksymalne d³awienie

2. Instrukcja monta¿u

2.1 Krótki opis

Warnik jest urz¹dzeniem bezci�nieniowym
s³u¿¹cym do ogrzewania wody pitnej.
Ogrzewanie wody pitnej odbywa siê przez
odporny na zakamienianie system grzejny
discmatic. Urz¹dzenie nape³niane jest
wod¹ do objêto�ci 5 litrów, za pomoc¹ ar-
matury. Ogranicznik doboru temperatury
wy³¹cza urz¹dzenie po osi¹gniêciu nasta-
wionej temperatury. Ogrzana woda pobie-
rana jest za pomoc¹ armatury. Warnik wy-
posa¿ony jest w przewód zasilaj¹cy z
wtyczk¹.

2.2 Dane techniczne

(patrz dane na tabliczce znamionowej
urz¹dzenia)

Typ

Wymiary patrz

Nom. moc grzejna

Pojemno�æ

Przy³¹cze elektryczne

Zakres nastaw temp.

Konstrukcja

Ci�nie robocze

Ciê¿ar

Materia³ zbiornika

Powierzchnia armatur

Przy³¹cze wody

Rodzaj ochrony

Znaki bezpieczeñstwa

Zakres stosowania

EBK 5 G

A

tworzywo
sztuczne

EBK 5 GA

B

chrom

2 kW

max 5 l

1/N/PE ~230V / 50 Hz

ok. 35OC ... 100OC

bezci�nieniowa

0 Mpa (0 bar)

ok. 4 kg

szk³o

R 1/2 gw. zewn.

IP 24 D

patrz tabl. znamion.

woda pitna

Tabela 2

2.3 Przepisy i zalecenia

Ø Monta¿ (instalacja wodna i instalacja
elektryczna) oraz pierwsze uruchomie-
nie i konserwacja opisywanego urz¹-
dzenia powinny byæ wykonane jedynie
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹, przez In-
stalatora posiadaj¹cego odpowiednie
uprawnienia.

Ø Niezawodna praca i bezpieczeñstwo
pracy urz¹dzenia zapewnione s¹ tylko
przy zastosowaniu przeznaczonych dla
tego urz¹dzenia oryginalnych czê�ci
zamiennych i osprzêtu dodatkowego.

Ø Wymagania miejscowego Zak³adu
Energetycznego.

Ø Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do sieci
za pomoc¹ gniazdka z uziemieniem
(patrz pkt. 2.8 pod³¹czenie elektryczne).

Ø Wymagania miejscowego Przedsiê-
biorstwa Wodoci¹gowego.

Ø Tabliczka znamionowa urz¹dzenia.

2.4 Wa¿ne wskazówki

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej
instrukcji obs³ugi i monta¿u musz¹ byæ
przestrzegane poniewa¿ zawieraj¹ istotne
wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa, ob-
s³ugi, instalacji i konserwacji urz¹dzenia.

2.5 Miejsce monta¿u  D - E

Warnik nale¿y zamontowaæ w pozycji piono-
wej nad zlewozmywakiem, w zamkniêtych,
nie nara¿onych na mróz pomieszczeniach.

2.6 Monta¿

Ø W dowolnej grupie otworów zaznaczyæ
otwory pod ko³ki rozporowe (odstêp
143 mm przy urz¹dzeniach Stiebel El-
tron wyprodukowanych po roku 1989).
Przykrêciæ szablon monta¿owy (14) z
przy³¹czem armatury.

Ø Wywierciæ otwory lub ewentualnie u¿yæ
istniej¹ce otwory (w przypadku wymia-
ny urz¹dzenia)

Ø EBK 5 G
� wkrêciæ z³¹czkê dwustronn¹ (15)
� nasun¹æ tulejkê z tworzywa sztucz-

nego (16) na z³¹czkê
� wkrêciæ armaturê (17). Uwzglêdniæ

wymiar kontrolny (18).
Ø EBK 5 GA

� wkrêciæ armaturê (23) wraz z
przed³u¿kami (22). Uwzglêdniæ
wymiar kontrolny (18)

� zamontowaæ wylewkê armatury (4)
Ø Przy pomocy za³¹czonych wkrêtów i

podk³adem (13) zamontowaæ mocowa-
nie �cienne (12). W przypadku wymia-
ny urz¹dzenia nale¿y u¿yæ za³¹czonych
podk³adek). Mocowanie �cienne ustawiæ
przy pomocy poziomnicy. Uwzglêdniæ
wymiar kontrolny wysoko�ci (19). W
przypadku nierówno�ci �ciany mocowa-
nie �cienne mo¿na przymocowaæ w dol-
nej czê�ci dodatkowymi wkrêtami.

Ø Urz¹dzenie nasun¹æ od góry na mo-
cowanie �cienne i ustawiæ.

Ø Dokrêciæ �ruby mocuj¹ce urz¹dzenie
(21) i �rubunek zaciskowy (20).

Ø Zamontowaæ rurkê przelewow¹ / od-
p³ywu pary (5).

2.7 Warianty monta¿u  F - G

Ø pod³¹czenie wodne natynkowe z zawo-
rem do pralek i zmywarek (zawór WAS)

Ê EBK 5 G
24 zawór WAS
15 skróciæ na odpowiedni wymiar z³¹czkê

dwustronn¹ R 1/2
16 skróciæ na odpowiedni wymiar tulejkê

z tworzywa sztucznego
Ì EBK 5 GA
24 zawór WAS
Ø pod³¹czenie wodne z zestawem do

monta¿u natynkowego (patrz 2.11
osprzêt dodatkowy)

Ë EBK 5 G
25 rozetka �cienna R 1/2
15 skróciæ na odpowiedni wymiar z³¹czkê

dwustronn¹ R 1/2
16 skróciæ na odpowiedni wymiar tulejkê

z tworzywa sztucznego

Í EBK 5 GA
25 rozetka �cienna R 1/2
Ø instalacja natynkowa i podtynkowa rur-

ki przelewowej / odprowadzenia pary
Rurkê przelewow¹ / odp³ywu
pary nale¿y przy takich pod³¹cze-
niach zamocowaæ do �ciany.

Î i Ï
instalacja natynkowa poprzez rurkê odp³y-
wow¹ (26) do zlewozmywaka. Nale¿y wy-
konaæ na miejscu monta¿u urz¹dzenia, z
materia³ów ogólnie dostêpnych w handlu.
Ð i Ñ
instalacja podtynkowa z syfonem odp³y-
wowym z zamkniêciem przeciwzapacho-
wym (27) (nr katalogowy 006888).

2.8 Pod³¹czenie elektryczne  H

Do pod³¹czenia urz¹dzenia niezbêdne jest
gniazdko ze stykiem uziemiaj¹cym. Musi byæ
ono zainstalowane w taki sposób aby by³o
dostêpne po zamontowaniu warnika. W przy-
padku pod³¹czenia urz¹dzenia na sta³e do sieci
elektrycznej (puszka elektryczna) nale¿y prze-
widzieæ mo¿liwo�æ od³¹czenia wszystkich bie-
gunów od sieci na odleg³o�æ conajmniej 3 mm
za pomoc¹ np. bezpieczników.  Instalacja za
pomoc¹ przewodu zasilaj¹cego po³¹czonego
na sta³e jest niedopuszczalna.

2.9 Pierwsze uruchomienie
(mo¿e byæ wykonane jedynie przez Insta-
latora lub Serwisanta)
1 w przypadku konieczno�ci nale¿y przy

pomocy �ruby d³awi¹cej (I) zreduko-
waæ przep³yw. Maksymalny przep³yw
nie powinien przekraczaæ 10 l/min.

2 urz¹dzenie za pomoc¹ armatury nape³-
niæ wod¹ do maksimum 5 l objêto�ci

3 nastawiæ ¿¹dan¹ temperaturê
4 nacisn¹æ pokrêt³o doboru temperatury
5 sprawdziæ dzia³anie urz¹dzenia
6 pobraæ gor¹c¹ wodê za pomoc¹ armatury
7 zerwaæ foliê zabezpieczaj¹c¹ z panela

obs³ugowego

Przekazanie urz¹dzenia
Wyja�niæ U¿ytkownikowi przeznaczenie
urz¹dzenia oraz zapoznaæ z jego obs³ug¹.

Wa¿ne wskazówki:
Ø Zwróciæ U¿ytkownikowi uwagê na mo¿-

liwe zagro¿enia (poparzenie).
Ø Przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê do sta-

rannego przechowywania. Nale¿y
przestrzegaæ wszystkich zawartych w
niniejszej instrukcji wskazówek doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa, obs³ugi, in-
stalacji i konserwacji urz¹dzenia.

2.10 Konserwacja

Przed rozpoczêciem prac konserwacyj-
nych nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci.
Ø Przy pracach konserwacyjnych doty-

cz¹cych armatury (np. wymiana zawo-
ru) nale¿y za pomoc¹ �ruby d³awi¹cej
(33 b) ograniczyæ dop³yw wody.

Ø Wymiany przewodu zasilaj¹cego (10)
mo¿e dokonaæ tylko Serwisant. Nale-
¿y u¿ywaæ tylko oryginalnego przewo-
du (nr katalogowy 020671).
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2.11 Osprzêt dodatkowy

Ø zestaw do monta¿u natynkowego
(nr katalogowy 071431)

Ø syfon odp³ywowy
(nr katalogowy 006888)

3. Usuwanie usterek przez U¿ytkownika

Usterka
Urz¹dzenie nie grzeje

Urz¹dzenie wy³¹cza siê przed osi¹gniê-
ciem wrzenia
Pomimo ca³kowicie otwartego zaworu po-
boru wody (3) znacznie obni¿ony wyp³yw
wody (4)

Przyczyna
- wtyczka nie znajduje siê w gniazdku
- urz¹dzenie nie jest w³¹czone
- uszkodzone bezpieczniki
- brak wody w urz¹dzeniu
- zakamienienie urz¹dzenia

- zakamienienie / zabrudzenie

Usuwanie
- wetkn¹æ wtyczkê do gniazdka
- w³¹czyæ urz¹dzenie
- sprawdziæ bezpieczniki
- nape³niæ warnik wod¹ (1)
- odkamieniæ urz¹dzenie

- odkamieniæ urz¹dzenie

Tabela 3

Przy wszelkich innych usterkach nale¿y wyci¹gfn¹æ wtyczkê z gniazdka i wezwaæ Zak³ad Serwisowy

4. Usuwanie usterek przez Serwisanta

Usterka
Urz¹dzenie nie grzeje

Lampka sygnalizacyjna nie pali siê pomi-
mo w³¹czenia urz¹dzenia
Pomimo ca³kowicie otwartego zaworu poboru
wody (3) znacznie obni¿ony wyp³yw wody (4)
Nieszczelna armatura

Przyczyna
- uszkodzony system grzejny / ogranicz-

nik temperatury
- uszkodzona lampka sygnalizacyjna

- zabrudzenie �ruby d³awi¹cej

- uszkodzona element uszczelniaj¹cy

Usuwanie
- sprawdziæ system grzejny (29) / ogranicz-

nik temperatury (26) ewentualnie wymieniæ
- wymieniæ lampkê sygnalizacyjn¹

- wyczy�ciæ �rubê d³awi¹c¹

- sprawdziæ element uszczelniaj¹cy i ewen-
tualnie wymieniæ

Tabela 4

5.Ochrona �rodowiska natu-
ralnego

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 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.

6. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz kon-
serwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykona-
ne wy³¹cznie przez uprawnionego Insta-
latora.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniej-
sz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
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