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Szybkonagrzewaj¹ce, na�cienne ogrzewacze wnêtrzowe
CBS 20
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Monta¿ instalacji elektrycznej, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane
jedynie przez uprawnionego Fachowca, na podstawie niniejszej instrukcji.

Technika dobrego samopoczucia
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1. Instrukcja obs³ugi

1.1 Opis urz¹dzenia

Szybkonagrzewaj¹cy ogrzewacz pomiesz-
czeñ typu CBS 20 jest przystosowany do
monta¿u na �cianie. S³u¿y wy³¹czne jako
�ród³o ogrzewania np. w ³azienkach lub to-
aletach, oraz jako ogrzewanie wspomaga-
j¹ce lub okresowe w pokojach go�cinnych
i pomieszczeniach do uprawiania hobby.
W celu ogrzania pomieszczenia dmucha-
wa wbudowana w urz¹dzenie zasysa zim-
ne powietrze poprzez otwory w tylnej �cia-
nie ogrzewacza i nastêpnie przez umiesz-
czon¹ w dolnej czê�ci kratkê wylotu cie-
p³ego powietrza (2) wydmuchuje ogrzane
przez element grzewczy powietrze równo-
miernie do pomieszczenia, nie stwarzaj¹c
przeci¹gów.

1.2 Obs³uga

¯¹dana temperatura pomieszczenia na-
stawiana jest za pomoc¹ pokrêt³a wyboru
temperatury bezstopniowo w zakresie od
ok. 5OC do 35OC. Temperatura w pomiesz-
czeniu utrzymywana jest na sta³ym nasta-
wionym poziomie, dziêki wbudowanemu
w urz¹dzenie regulatorowi temperatury,
poprzez krótkie powtarzaj¹ce siê nagrze-
wanie.

Zabezpieczenie przeciwmrozowe *
W przypadku u¿ycia ogrzewacza szybko-
nagrzewaj¹cego jako zabezpieczenia po-
mieszczeñ przed zamarzaniem, pokrêt³o
wyboru temperatury nale¿y przekrêciæ do
oporu w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara. W takim po³o¿eniu
regulator temperatury w³¹cza ogrzewanie
w chwili spadku temperatury w pomiesz-
czeniu do  warto�ci ok. 5OC.

W celu ca³kowitego wy³¹czenia
ogrzewacza z eksploatacji nale-
¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹
z gniazdka.

Dodatkowy regulator temperatury
Ogrzewacz mo¿e wspó³pracowaæ z do-
stêpnymi w handlu regulatorami tempe-
ratury. W tym celu nale¿y przekrêciæ po-
krêt³o wyboru temperatury do oporu w kie-
runku ruchu wskazówek zegara. Dodatko-
wy regulator temperatury powinien byæ
umieszczony na wysoko�ci conajmniej 1,5
m od pod³ogi, w mo¿liwie du¿ej odleg³o�ci
od ogrzewacza.

1.3 Wskazówki dotycz¹ce bezpie-
czeñstwa

Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane w po-
mieszczeniach zagro¿onych niebezpie-
czeñstwem po¿aru lub eksplozji przez
szczególnie intensywne dzia³anie kurzu,
gazów i ³atwopalnych oparów.
Ø Monta¿ instalacji elektrycznej, pierw-

sze uruchomienie oraz konserwacja
urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane je-
dynie przez uprawnionego Fachowca,
na podstawie niniejszej instrukcji.

Ø Urz¹dzenie nie mo¿e byæ w ¿adnym wy-
padku u¿ytkowane w chwili gdy w po-
mieszczeniach, w których siê znajduje pro-
wadzone s¹ prace malarskie, uk³adanie
pod³óg lub wyk³adzin, czyszczenie przy
u¿yciu benzyny lub podobnych p³ynów ³a-
twopalnych oraz pastowanie pod³óg.

Ø Powierzchnie obudowy i kratki wylotu
powietrza mog¹ podczas pracy urz¹-
dzenia nagrzewaæ siê do temperatury
ok. 85OC. Z tego powodu nie nale¿y
uk³adaæ na ogrzewaczu, opieraæ ani
wsuwaæ pomiêdzy ogrzewacz i �cianê
¿adnych przedmiotów np. rêczników,
bielizny itp. Ponadto w najbli¿szym oto-
czeniu  urz¹dzenia nie mog¹ znajdo-
waæ siê ¿adne serwety, zas³ony lub po-
jemniki z substancjami ³atwopalnymi.

Ø Nale¿y zachowaæ ni¿ej wymienione mi-
nimalne odleg³o�ci mebli, zas³on, fira-
nek  i materia³ów ³atwopalnych od ele-
mentów konstrukcyjnych ogrzewacza:
od otworów wylotowych Þ 500 mm
od boków Þ 100 mm
od górnej czê�ci obudowy Þ 200 mm
od dolnej czê�ci obudowy Þ 400 mm
od tylnej �cianki urz¹dzenia Þ   26 mm

Gor¹ce powietrze musi bez prze-
szkód wyp³ywaæ z urz¹dzenia

1.4 Czyszczenie i konserwacja

W przypadku ewentualnego wyst¹pienia
na obudowie urz¹dzenia lekkich br¹zo-
wych przebarwieñ, nale¿y je niezw³ocznie
usun¹æ wilgotn¹ �ciereczk¹.
Urz¹dzenie nale¿y myæ po ostygniêciu u¿y-
waj¹c zwyk³ych �rodków pielêgnacyjnych.
Unikaæ �rodków szoruj¹cych i ¿r¹cych. Nie
wolno pryskaæ �rodków czyszcz¹cych do
otworów wlotu i wylotu powietrza.

1.5 Wa¿na wskazówka

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie prze-
chowaæ i w przypadku sprzeda¿y ogrzewa-
cza przekazaæ nowemu w³a�cicielowi. Przy
ewentualnych naprawach i konserwacjach
udostêpniæ do wgl¹du Fachowcowi.

2. Instrukcja monta¿u
Zamocowanie ogrzewacza i wykonanie
pod³¹czenia elektrycznego powinny byæ
wykonane przez Fachowca na podstawie
niniejszej instrukcji.
Ogrzewacz CBS 20 wyposa¿ony jest w
przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹. Opakowa-
nie urz¹dzenia nale¿y usun¹æ na miejscu
monta¿u. Przy rozpakowaniu urz¹dzenia
nale¿y sprawdziæ, czy w opakowaniu nie
zosta³y ¿adne elementy.

2.1 Budowa urz¹dzenia

1 Pokrêt³o wyboru temperatury
2 Kratka wyp³ywu ciep³ego powietrza
3 Listwa mocuj¹ca
4 �ruba mocuj¹ca
F1 Ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa
M1 Dmuchawa
N1 Regulator temperatury
N2 Dodatkowy regulator temperatury

R1 Element grzewczy
X1 Listwa zaciskowa
X2 Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹

2.2 Przepisy i zalecenia

Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane w po-
mieszczeniach zagro¿onych niebezpie-
czeñstwem po¿aru lub eksplozji przez
szczególnie intensywne dzia³anie chemika-
liów, kurzu, gazów i ³atwopalnych oparów.
W warsztatach lub innych pomieszcze-
niach, w których wystêpuj¹ spaliny, opary
oleju lub benzyny mo¿e dochodziæ do utrzy-
mywania siê nieprzyjemnego zapachu.
Ø urz¹dzenie mo¿e byæ zamontowane

tylko na pionowej �cianie odpornej na
temperaturê minimum 80OC

Ø nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ minimalne
odleg³o�ci od otaczaj¹cych przedmiotów

Ø instalacja elektryczna i pod³¹czenie musz¹
byæ wykonane zgodnie z Polsk¹ Norm¹ i
zaleceniami Zak³adów Energetycznych

Ø urz¹dzenie nie mo¿e byæ zamontowane
bezpo�rednio pod gniazdkiem elektrycznym

Ø o ile urz¹dzenie zostanie pod³¹czone
do elektrycznej puszki przy³¹czeniowej
nale¿y przewidzieæ mo¿liwo�æ od³¹cze-
nia od sieci na wszystkich biegunach
na odleg³o�æ minimum 3 mm, za po-
moc¹ bezpieczników lub przeka�ników.
Instalacja za pomoc¹ kabla u³o¿one-
go na sta³e nie jest dozwolona.

Ø napiêcie w miejscu monta¿u ogrzewa-
cza musi byæ zgodne z podanym na
tabliczce znamionowej

Ø przy instalacji urz¹dzenia w pomiesz-
czeniach wyposa¿onych w wannê lub
kabinê prysznicow¹ nale¿y przestrze-
gaæ stref bezpieczeñstwa

Ø urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ w taki
sposób, aby pokrêt³o regulacji by³o nie-
dostêpne dla osób znajduj¹cych siê w
wannie lub pod prysznicem

Ø przewód zasilania sieciowego mo¿e
byæ wymieniony tylko przez uprawnio-
nego Fachowca, na oryginalny prze-
wód producenta

2.3 Monta¿ urz¹dzenia

W przypadku wymiany istniej¹cego ogrze-
wacza typoszeregu CK produkcji Stiebel El-
tron na ogrzewacz CBS do zamontowania
urz¹dzenia mog¹ pos³u¿yæ istniej¹ce otwory.
2.3.1 Mocowanie
Mocowanie urz¹dzenia nale¿y wykonaæ w
nastêpuj¹cy sposób:
Ø za³¹czon¹ do urz¹dzenia listwê mocu-

j¹c¹ (3) przymocowaæ naciêciami do
góry, poziomo do �ciany. Do tego celu
nale¿y u¿yæ odpowiednich ko³ków roz-
porowych i wkrêtów, przystosowanych
do danego rodzaju �ciany. Przy wyko-
rzystaniu poziomych i pionowych otwo-
rów wzd³u¿nych mo¿liwa jest korekta
po³o¿enia listwy w przypadku niedok³ad-
nego wykonania otworów w �cianie.

Ø ogrzewacz zawiesiæ na listwie za pio-
nowe wystêpy znajduj¹ce siê w górnej
czê�ci tylnej �cianki urz¹dzenia

Ø urz¹dzenie umocowaæ do listwy za po-
moc¹ �ruby mocuj¹cej (4)



2.4 Pod³¹czenie elektryczne

Pod³¹czenie elektryczne mo¿e byæ wyko-
nane tylko do sieci pr¹du zmiennego o
napiêciu 230V i czêstotliwo�ci 50 Hz.
Do pod³¹czenia nale¿y zainstalowaæ
gniazdko sieciowe lub elektryczn¹ puszkê
przy³¹czeniow¹ w odleg³o�ci minimum 10
cm od boku urz¹dzenia. Przy pod³¹czeniu
do puszki przy³¹czeniowej nale¿y obci¹æ
wtyczkê, a przewód elektryczny skróciæ w
razie  potrzeby w taki sposób, aby nie le-
¿a³ na urz¹dzeniu. Koñcówki przewodów
zalutowaæ lub wyposa¿yæ w tuleje zacisko-
we.

2.5 Przekazanie U¿ytkownikowi

Nale¿y wyja�niæ zasadê dzia³ania i funk-
cje urz¹dzenia. Zwróciæ uwagê na bezpie-
czeñstwo u¿ytkowania.

Dane techniczne

Typ

Wymiary Wys. / Szer. / G³êb. mm

Ciê¿ar kg

Zasilanie V/Hz

Moc grzewcza kW

Zakres nastaw temperatury OC

Zabezpieczenie przeciwmrozowe OC

Rodzaj zabezpieczenia

Certyfikaty

CBS 20

400 / 276 / 115

3, 0

1/N  ~ 230 / 50

2,0

ok. 5 do 35

ok. 5

IP 23

"B" i  "E"

* przy eksploatacji z dodatkowym
regulatorem temperatury


