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 - Dzieci w wieku powyżej 3 lat, osoby o obni-
żonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub 
umysłowej, lub też osoby bez doświadcze-
nia i odpowiedniej wiedzy mogą obsługiwać 
urządzenie pod nadzorem lub samodzielnie, 
o ile zostały poinstruowane o zasadach bez-
piecznego użytkowania urządzenia i rozu-
mieją ewentualne zagrożenia. Urządzenie nie 
może być używane przez dzieci do zabawy. 
Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana 
przez użytkownika są czynnościami, których 
dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru.

 - Temperatura armatury może przekroczyć 
60 °C. W przypadku temperatur wyższych niż 
43 °C istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

 - Urządzenie musi być oddzielone od sieci 
elektrycznej za pomocą wielobiegunowego 
wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym 
min. 3 mm.

 - Podane napięcie musi być zgodne z napięciem 
sieciowym.

 - Urządzenie musi być podłączone do przewodu 
ochronnego.

 - Urządzenie musi być trwale podłączone do 
stałego okablowania.

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

 - Nie wolno przekraczać maksymalnego do-
puszczalnego ciśnienia (patrz rozdział „Insta-
lacja / Dane techniczne / Tabela danych”).

 - Oporność nie może zejść poniżej oporności 
właściwej wody z sieci wodociągowej (patrz 
rozdział „Instalacja / Dane techniczne / Tabela 
danych”).
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 - Urządzenie opróżniać w sposób opisany w 
rozdziale „Instalacja / Konserwacja / Opróż-
nianie urządzenia”.

1. Wskazówki ogólne

Rozdziały „Wskazówki specjalne” i „Obsługa” są przeznaczone 
dla użytkowników urządzenia i wyspecjalizowanych instalatorów.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla wyspecjalizowanego 
instalatora.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do póź-
niejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu innemu użytkowni-
kowi należy załączyć niniejszą instrukcję.
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1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

!  HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu określone są potencjalne skutki nieprze-
strzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.

W tym miejscu są określone środki zapobiegające 
zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie
(Poparzenie) 

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 ogólne są oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

 
 

Szkody materialne
(uszkodzenia urządzenia, szkody wtórne, szkody dla środo-
wiska naturalnego)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

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

Te symbole wskazują poziom menu oprogramowania (w 
tym przykładzie 3. poziom).

!

!
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1.3 Jednostki miar

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

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do podgrzewania wody użytkowej lub wstępnie 
podgrzanej. Urządzenie może służyć do zasilania jednego lub kilku 
punktów poboru wody.

Jeśli maksymalna temperatura wody wstępnie podgrzanej na za-
silaniu, jest przekroczona, dogrzewanie nie odbywa się.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w budownictwie mieszka-
niowym. Może być bezpiecznie użytkowane przez nieprzeszkolone 
osoby. Urządzenie można stosować również poza budownictwem 
mieszkaniowym, np. w małych przedsiębiorstwach pod warun-
kiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

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

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

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

 OSTROŻNIE – poparzenie
Temperatura ciepłej wody przy zasilaniu wodą wstępnie 
podgrzaną, np. przez instalację solarną, może różnić się 
od nastawionej temperatury zadanej.

!  OSTRZEŻENIE - obrażenia ciała
Dzieci w wieku powyżej 3 lat, osoby o obniżonej spraw-
ności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, lub też 
osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy mogą 
obsługiwać urządzenie pod nadzorem lub samodzielnie, 
o ile zostały poinstruowane o zasadach bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i rozumieją ewentualne zagro-
żenia. Urządzenie nie może być używane przez dzieci 
do zabawy. Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana 
przez użytkownika są czynnościami, których dzieciom 
nie wolno wykonywać bez nadzoru.

Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane przez dzieci lub osoby z 
ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi lub 
umysłowymi zaleca się zastosowanie funkcji stałego ogranicze-
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nia temperatury. Istnieją następujące możliwości wprowadzania 
ograniczeń:
 - Nastawiane przez użytkownika: „MAKS.” ograniczenie tem-

peratury / zabezpieczenia przed dziećmi,
 - Nastawiane przez wyspecjalizowanego instalatora: „We-

wnętrzne zabezpieczenie przed poparzeniem”.

!  Szkody materialne
Obowiązkiem użytkownika jest zabezpieczenie urządze-
nia i armatury przed zamrożeniem.

 Wskazówka
Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania posiada 
litową baterię guzikową służącą do zasilania. 
Zużyte baterie należy poddać utylizacji zgodnie z przepi-
sami. Wycieki z baterii powodują uszkodzenia, za które 
producent nie ponosi odpowiedzialności. Stosowanie 
ponownie ładowanych baterii i akumulatorów jest nie-
dopuszczalne.

3. Opis urządzenia

Urządzenie włącza się automatycznie po otwarciu zaworu ciepłej 
wody w armaturze. Po zamknięciu armatury, urządzenie automa-
tycznie się wyłącza.

Urządzenie podgrzewa przepływającą przez nie wodę. Tempera-
turę ciepłej wody na wyjściu można nastawić za pomocą ekranu 

dotykowego, za pomocą pokrętła dotykowego lub za pomocą 
miniaturowego radiowego pilota zdalnego sterowania. Od okre-
ślonego przepływu, w zależności od nastawienia temperatury 
i temperatury zimnej wody, sterowanie włącza odpowiednią moc 
grzewczą.

W pełni elektronicznie regulowane urządzenie z automatycznym 
dopasowaniem mocy utrzymuje stałą temperaturę na wyjściu. 
Woda jest podgrzewana przy wykorzystaniu w pełni elektro-
nicznego regulatora z  zaworem silnikowym, do nastawionej 
temperatury, z dokładnością do jednego stopnia. Odbywa się to 
niezależnie od temperatury wody na zasilaniu.

Jeżeli urządzenie wykorzystuje wstępnie podgrzaną wodę, a tem-
peratura zasilania przekracza nastawioną temperaturę zadaną, 
na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie. Nagrzewanie wody zo-
staje przerwane.

Można zapisywać i szybko wywoływać różne temperatury. Funk-
cja ECO ogranicza przepływ. Ponadto urządzenie jest wyposa-
żone w funkcje zabezpieczenia przed dziećmi, programy kąpieli 
prysznicowej wellness, dynamiczną ochronę przed poparzeniem 
i trwałe ograniczenie temperatury. Podświetlenie ekranu wyłą-
cza się automatycznie bez włączenia (czas wyłączenia zależy od 
użytkownika). Gdy tylko przez urządzenie zaczyna przepływać 
woda lub zostanie dokonana jakaś zmiana w wyświetlaczu lub 
miniaturowym radiowym pilocie zdalnego sterowania, podświe-
tlenie ekranu automatycznie się włącza.

Warunki korzystania z funkcji rozszerzonych (dane pogodowe, 
radio internetowe, obsługa przez aplikację) w „DHE Connect”: 
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WLAN 802.11, szerokopasmowe łącze internetowe, rejestracja 
za pomocą adresu e-mail, zgoda na warunki korzystania i zgoda 
dotycząca ochrony danych (www.stiebel-eltron.com/terms-of-
-use/dhe).

Głośnik jest zintegrowany w urządzeniu „DHE Connect”. Zamiast 
tego można również korzystać z zewnętrznego głośnika Blueto-
oth®. Oprócz tego można odtwarzać muzykę z urządzenia mobil-
nego poprzez głośnik zintegrowany w DHE Connect.

System grzejny

System grzejny z odkrytą grzałką jest umieszczony w korpusie 
z  tworzywa sztucznego, wytrzymałym na działanie ciśnienia. 
Zespół grzejny ze spiralą ze stali szlachetnej możne podgrze-
wać wodę o niskiej i wysokiej zawartości wapnia, na który jest 
w dużym stopniu odporny. Zespół grzejny zapewnia szybkie i  
efektywne przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

 Wskazówka
Urządzenie jest wyposażone w  funkcję wykrywania 
powietrza, która w znacznym stopniu zapobiega uszko-
dzeniom systemu grzejnego. Jeżeli podczas pracy do 
urządzenia dostanie się powietrze, urządzenie wyłącza 
moc grzewczą na jedną minutę, chroniąc tym samym 
system grzejny.

Funkcje DHE Connect | DHE Touch

 z łączem internetowym bez łącza internetowego
Funkcja WIFI   

Radio / Bluetooth®  

Prognoza pogody   

Aplikacja na smartfona lub 
tablet  

  

Ekran dotykowy   

Indywidualne programo-
wanie za pomocą wyświe-
tlacza

 
 

 
 

Komfort ciepłej wody z 
dokładnością do jednego 
stopnia

 
 

 
 °C °C
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3.1 Budowa jednostki obsługowej

D
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05

45
71

1

3
2

1 Ekran dotykowy
2 Pokrętło dotykowe, funkcje do wyboru: „Temperatura Gło-

śność(tylko ”DHE Connect„) i ”Brak funkcji”
3 Głośnik (tylko „DHE Connect”)

Ekran dotykowy reaguje na dotyk punktowy (bez „przeciągania”). 
Dotknąć palcem wybraną funkcję.

Pokrętło dotykowe wyposażono w czujnik dotykowy. Nastawy 
można zmieniać ruchem obrotowym.

Za pomocą dołączonego miniaturowego radiowego pilota zdalne-
go sterowania można zdalnie nastawiać temperaturę.

4. Nastawy

4.1 Nastawy temperatury

OFF 3s

38 60

+

_

D
00

00
05

45
49

1
2

3

4
00000000000000

Pamięć 1 Pamięć 2 Maksimum

Pogoda Radio ECO

1 Przyciski „-” i „+”, szybka zmiana w przypadku ciągłego 
wciskania

2 Szybki wybór temperatury za pomocą przycisków pamięci
3 Pokrętło obsługowe
4 Przyciski miniaturowego radiowego pilota zdalnego 

sterowania
 - Nastawa temperatury 20 - 60 °C w odstępach co 0,5 °C od 

43 °C (niebezpieczeństwo poparzenia) temperatura na ekra-
nie dotykowym jest pokazywana na czerwono

 - „OFF” = system grzejny wyłączony
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Dynamiczne zabezpieczenie przed poparzeniem

Wraz z dynamiczną ochroną przed poparzeniem użytkownik, wy-
bierający jako pierwszy temperaturę na urządzeniu lub na radio-
wym pilocie zdalnego sterowania automatycznie otrzymuje pierw-
szeństwo nastawienia temperatury maksymalnej. Pierwszeństwo 
trwa 2 minuty lub do 2 minut, od zakończenia pobierania wody. 
Następnie pierwszeństwo zostaje automatycznie wyłączone.

Podczas trwania pierwszeństwa temperaturę można zmniejszać 
lub zwiększać za pomocą innych pilotów zdalnego sterowania 
radiowego , maksymalnie do 43°C.

Wewnętrzne zabezpieczenie przed poparzeniem

Na życzenie wyspecjalizowany instalator może ustawić trwałe 
ograniczenie temperatury, np. w przedszkolach, szpitalach itp. W 
ten sposób można zapobiec sytuacji, w której wypływająca woda 
ma temperaturę mogącą spowodować poparzenie.

4.2 Ekran startowy

Ekran startowy składa się z czterech części, poprzez które można 
obsługiwać urządzenie DHE.

D
00

00
05

94
64

1

2

3
4

5

Pamięć 1

Pogoda

Pamięć 2

Radio

Maksimum

ECO

1 Wskaźnik statusu z aktywnymi funkcjami
2 Temperatura, wskazanie i nastawy
3 Funkcje
4 Aktywne symbole są widoczne na czarno: „Maksimum, ECO, 

Napełnienie wanny i Wellness”
5 Nawigacja (przełączanie stron)

powrót do ekranu startowego 

Nawigacja 



PO
LS

KI

 225

  

4.3 Opisy funkcji

38,0°C

Pamięć temperatury 

Szybkie wybieranie zapisanej temperatury

Nową wartość temperatury dla szybkiego wybierania można usta-
lić w następujący sposób:

Nastawić żądaną temperaturę. Po naciśnięciu i przytrzy-
maniu przycisku przez 3 sekundy symbol zmienia kolor na 
czarny. Symbol znów staje się jasny, a temperatura zostaje 
zapisana. Zmiany temperatury można dokonać również w 
menu „Nastawy”.

36,0°C Maksimum 

Przy aktywacji temperatury maksymalnej symbol jest widoczny 
na czarnym tle (patrz menu „Nastawy”). Na wskaźniku statusu 
pojawia się „MAKS.”.

Pogoda

tylko „DHE Connect” z połączeniem WLAN i pomyślną rejestracją

D
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00
05

94
66

3

1

2

5

49/12/15

Czw.

Holzminden

Pt. Sob.

Śr.

1 aktualne dane pogodowe
2 3-dniowa prognoza pogody
3 Dodaj miejscowość (dowolna na całym świecie, dane pogo-

dowe pochodzą z Q.met „qmet.de”)
4 Utwórz ulubione / odznacz ulubione
5 Wywołaj listę ulubionych
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Radio

tylko „DHE Connect” z połączeniem WLAN i pomyślną rejestracją

D
00

00
05

94
67

4

2
1

3
8

5
6

7

1 Start / przerwa
2 Następna stacja
3 Głośność
4 Dodaj / usuń stację, ogólnoświatowa funkcja wyszukiwania 

(funkcja radia opiera się na bazie danych serwisu „radio.de”)
5 Utwórz ulubione / odznacz ulubione
6 Bluetooth®, widoczny przy aktywnym streamingu
7 Przełączanie na wcześniej podłączony głośnik Bluetooth®

8 Wywołaj listę ulubionych

Podłączanie głośnika Bluetooth®

Głośnik Bluetooth® można połączyć w menu „Nastawy” w na-
stępujący sposób:

Connect  

Bluetooth Nastawy urządzeń Bluetooth®.

Możliwy jest również streaming z przenośnego urządzenia koń-
cowego (smartfon, tablet) na jednostkę obsługową. 

Nawiązać połączenie Bluetooth® między urządzeniami.
Przełączyć w mobilnym urządzeniu końcowym wyjście 
dźwięku na jednostkę obsługową.

 Wskazówka
Niezależnie od certyfikowanego standardu Bluetooth® 
firma STIEBEL ELTRON DHE Connect dodatkowo do głośni-
ków i urządzeń mobilnych z techniką radiową Bluetooth® 
wymienionych na stronie internetowej www.stiebel-el-
tron.com/DHE-Bluetooth przetestowała z powodzeniem 
funkcje Bluetooth® opisane w niniejszej instrukcji.
Na podstawie wykazu przetestowanych urządzeń na 
wskazanej stronie internetowej nie można stwierdzić 
jakiejkolwiek niekompatybilności innych głośników bądź 
innych urządzeń Bluetooth® z techniką radiową Blueto-
oth® z funkcjami Bluetooth® DHE Connect opisanymi w 
niniejszej instrukcji.
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1) Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami 
towarowymi Bluetooth SIG Inc. Każde wykorzystanie znaków to-
warowych przez STIEBEL ELTRON następuje za zgodą licencyjną. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością danego 
właściciela praw.

ECO 

Aktywacja / dezaktywacja wybranego maksymalnego przepływu 
(patrz menu „Nastawy ”)

Każda aktywacja funkcji ECO jest uwzględniana przy obliczaniu 
monitora oszczędności. We wskaźniku statusu pojawia się wy-
brany symbol.

Zużycie

We wskaźnikach można odczytać zużycie prądu i wody, czas trwa-
nia i koszty.

Dane zużycia są zapisywane co 15 minut. W przypadku przerwa-
nia zasilania elektrycznego dane zużycia nie są zapisywane przez 
ostatnich 15 minut.

1

Monitor oszczędności

We wskaźnikach można odczytać obliczone wartości prądu i zuży-
cia wody. Przy obliczaniu uwzględniane są wpisane ceny prądu i 
wody. Przestrzegać wskazówek w polu informacyjnym.

Napełnianie wanny

Włączanie / wyłączanie automatycznego napełniania wanny

Po włączeniu przepływ będzie ograniczony po przekroczeniu na-
stawionej ilości wody. Ilość wody można nastawiać indywidualnie 
(patrz menu „Nastawy / Napełnianie wanny”).

Przykład nastawy 80 l: Po osiągnięciu 80 l automatyczny system 
napełniania wanny zmniejsza przepływ (do ok. 4 l/min).

Programy kąpieli prysznicowej wellness 

Temperatury ciepłej i zimnej wody można zmieniać za pomocą 
pokrętła dotykowego (tylko po aktywacji „Temperatura” w po-
krętle dotykowym).

Zapobieganie przezię-
bieniom 

Dla zahartowania zalecamy zakończenie kąpieli 
strumieniem zimnej wody. W ten sposób pobudza-
my ciało do rozgrzania się.

Zimowe orzeźwienie 
 

Obniżenie temperatury o 10 K, aby zakończyć kąpiel 
zimową odświeżającym strumieniem zimnej, a na-
stępnie znów ciepłej wody.

Letni fitness 
 

Szybki prysznic ze zmienną temperaturą, w celu 
wzmocnienia kondycji, a następnie ponowne pod-
wyższenie temperatury.

Wspomaganie ukrwienia 
 
 

Sprzyja krążeniu poprzez zimny prysznic rąk i nóg. 
Prysznic należy brać od dłoni i stóp w kierunku 
środka ciała. Czynność można następnie powtórzyć 
z ciepłą wodą.
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Przykład: „Zapobieganie przeziębieniom”
Wybrać temperaturę dla „Ciepła”.

Po rozpoczęciu od wybranej temperatury ciepłej wody następuje 
obniżenie do temperatury zimnej wody.

Programator czasowy prysznica

Nacisnąć 1x obwód. Następnie wybrać czas trwania, naciska-
jąc „05:00 min” i ustawiając żądany czas trwania.
Włączyć czas trwania za pomocą symbolu haczyka.
Nacisnąć „Start”.

Programator czasowy mycia zębów

Nacisnąć 1x obwód. Anschließend wählen Sie die Dauer, 
indem Sie „03:00 min” drücken und die gewünschte Dauer 
einstellen.
Włączyć czas trwania za pomocą symbolu haczyka.
Nacisnąć „Start”.

? Pomoc

Za pomocą symbolu można wybierać teksty pomocy.

Nastawy

Indywidualnie można ustawić walutę, temperaturę (Celsjusz °C / 
Fahrenheit °F) i objętość (litry / galony).

Współczynnik przeliczeniowy:

1 litr = 0,26417 GAL (3,78541 litrów = 1 GAL)

Pamięć temperatury Zapisywać do 12 nazw i temperatur.
Maksimum 
 
 

Nastawić temperaturę maksymalną jako zabezpieczenie przed dziećmi, „MAKS.” na wyświetlaczu, 
zmiana temperatury tylko do „MAKS.”. Wyłączenie temperatury maksymalnej na 5 minut: 
36,0°C   Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund symbol, aby wyłączyć temperaturę maksymalną na 5 

minut.
ECO Ograniczyć przepływ do wcześniej nastawionej wartości.
Napełnianie wanny Po osiągnięciu poziomu napełnienia wanny, przepływ zostaje silnie ograniczony.

Panel obsługowy Wybrać funkcje dla elementu obsługowego.
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Pokrętło obsługowe Temperatura, głośność (możliwość wyboru tylko w przypadku „DHE Connect”), brak funkcji
Wielkość ikon Wybrać widok wyświetlacza.
Aktywuj funkcje Funkcje ekranu startowego.
Sortuj funkcje Kolejność funkcji na ekranie startowym.
Jasność Nastawianie jasności wyświetlacza.
Czas do przyciemnienia Ściemnianie wyświetlacza.
Czas do WYŁ. po ściemnieniu Wyłączanie wyświetlacza po ściemnieniu.
Kalibruj Touch-Display W przypadku zakłóceń działania ekranu dotykowego można dokonać kalibracji na nowo.

Język Wybór języka na wyświetlaczu.

Ustawienia podstawowe  
Jednostki i wartości  

Godzina W „DHE Touch” i „DHE Connect” bez połączenia WLAN.
Data W „DHE Touch” i „DHE Connect” bez połączenia WLAN.
Jednostki i wartości Oczekiwanie na obliczenie „Zużycia” i „Monitora oszczędności”.
Cena energii Wprowadzenie aktualnej ceny energii.
Cena wody Wprowadzenie aktualnej ceny wody.
Emisja CO² Podczas wytwarzania prądu powstaje emisja CO². Sam ogrzewacz przepływowy nie wytwarza CO².
Temperatura Wybór jednostki temperatury.
Ilość wody Wybór jednostki ilości wody.
Waluta Wybór waluty.
Separator dziesiętny Wybór znaku oddzielającego wartości dziesiętne.

Nastawy fabryczne Powrót do nastaw fabrycznych. 
Wskazówka: Podczas resetowania nie wolno odłączać urządzenia od zasilania elektrycznego.

Informacje Przeglądanie informacji na temat urządzenia
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Dane urządzenia Wskazanie danych urządzenia
Informacja o wersji 
 
 

Wskazanie wersji; możliwa kontrola aktualizacji w DHE Connect z połączeniem WLAN. Instalować ko-
lejno dostępne aktualizacje oprogramowania. 
Wskazówka: Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy odłączać urządzenia od napięcia zasila-
nia. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie jednostki obsługowej.

Uwagi licencyjne  

Connect 
 

Tylko w przypadku „DHE Connect”: 
W celu korzystania z funkcji radiowych i pogodowych należy się zarejestrować. W celu korzystania 
wymagany jest dostęp do szerokopasmowego połączenia internetowego poprzez sieć WLAN.

WLAN 
 
 
 
 
 
 

Widoczne nadajnik WLAN zostają rozpoznane automatycznie (może to trwać do 1 minuty). Należy 
uważać, aby nastawy routera / wzmaczniacza sieci umożliwiały korzystanie innym użytkownikom 
WLAN. 
Korzystać z przycisku „WPS” (Wi-Fi Protected Setup) w celu łatwego zalogowania w bezprzewodowej 
sieci domowej. Zamiast tego można również ręcznie wprowadzić hasło oraz nawiązać połączenie z 
ukrytą siecią WLAN, poprzez wprowadzenie SSID i hasła. 
Jeżeli zasięg sieci radiowej nie pokrywa całego mieszkania, należy ew. użyć wzmacniacza sygnału 
WLAN. Wzmacniacz sygnału zwiększa zasięg WLAN.

App Usuń połączenie przenośnych urządzeń końcowych
Bluetooth Nastawy urządzeń Bluetooth®.
Rejestracja Rejestracja w celu korzystania z funkcji rozszerzonych (dane pogodowe, radio internetowe, Bluetooth, 

aplikacja) w przypadku „DHE Connect”.
Wypowiedzenie Anulowanie rejestracji
Nazwa urządzenia Nazwa urządzenia zmień

Serwis  
Radio Menu do konfiguracji połączenia radiowego między ogrzewaczem przepływowym a zewnętrzną jed-

nostką obsługową lub radiowym pilotem zdalnego sterowania.
Zaloguj element obsługowy Uruchomienie radiowego trybu nauki na jednostce obsługowej.
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 Zaloguj kolejne urządzenia radiowe 
 

Uruchomienie trybu konfiguracji radiowej w ogrzewaczu przepływowym, za pomocą jednostki obsłu-
gowej, w celu skonfigurowania połączenia radiowego z zewnętrzną jednostką obsługową lub radio-
wym pilotem zdalnego sterowania.

Błąd Wskazanie błędów urządzenia.
Kontakt z wyspecjalizowanym insta-
latorem

Wyspecjalizowany instalator może tutaj zapisać swoje dane kontaktowe na wypadek, gdyby był po-
trzebny serwis.

Dane urządzenia Typ | ID produktu | Kod QR. Kod QR umożliwia szybki dostęp do naszej strony internetowej z urządze-
nia mobilnego (smartfona lub tabletu).

Kod serwisowy Dostęp tylko dla instalatora.

4.4 Miniaturowy radiowy pilot zdalnego 
sterowania

Za pomocą miniaturowego radiowego pilota zdalnego sterowania 
można zdalnie nastawiać temperaturę. Zmiana kodu uniemożliwia 
zmianę nastaw przez inne radiowe piloty zdalnego sterowania.

Na zasięg radiowy między urządzeniem a miniaturowym radio-
wym pilotem zdalnego sterowania mogą mieć wpływ przeszkody.

Z miniaturowego radiowego pilota zdalnego sterowania można 
korzystać podczas brania prysznica lub kąpieli.

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania jest przy dostawie 
zalogowany w ogrzewaczu przepływowym.

OFF 3s

38 60

+

_

D
00

00
03

31
05

3

1

2

 
1 Nastawa temperatury „+” i „-”
2 Nastawa temperatury przyciskami wybierania bezpośrednie-

go 38 i 60 °C
3 Dioda świetlna

Nacisnąć przycisk na miniaturowym radiowym pilocie zdal-
nego sterowania. Dane zostaną wówczas przesłane do urzą-
dzenia. Czerwona dioda świetlna potwierdza przesłanie do 
urządzenia informacji zapisanych pod przyciskiem.
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System grzejny urządzenia można przełączyć na „OFF” za po-
mocą miniaturowego radiowego pilota zdalnego sterowania. 
Naciskać przycisk „-” ≥ 3 sekundy. W celu jego ponownego 
włączenia należy nacisnąć dowolny przycisk.

Jeżeli bateria jest wyczerpana, należy zapoznać się z rozdziałem 
„Usuwanie problemów / wymiana baterii miniaturowego radio-
wego pilota zdalnego sterowania”.

4.5 Uczenie się nowych / dodatkowych jednostek 
obsługowych

Za pomocą jednostki obsługowej DHE można obsługiwać urządze-
nie radiowo (piloty radiowe zdalnego sterowania, patrz rozdział 
„Instalacja / wyposażenie dodatkowe”). Kod zapobiega zmianie 
nastaw przez inne nadajniki.

Na zasięg radiowy między urządzeniem a jednostką obsługową 
mogą mieć wpływ przeszkody.

Jednostkę obsługową można zarejestrować w następujący sposób:
W jednostce obsługowej wbudowanej w ogrzewaczu prze-
pływowym otworzyć pozycję menu „Serwis / Radio / Zaloguj 
kolejne urządzenia radiowe”.
W rejestrowanej jednostce obsługowej otworzyć pozycję 
menu „Serwis / Radio / Zaloguj element obsługowy.
Nacisnąć przycisk „OK” w rejestrowanej jednostce 
obsługowej.

4.6 Rejestrowanie nowego miniaturowego 
radiowego pilota zdalnego sterowania

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania należy zareje-
strować następująco:

W jednostce obsługowej wbudowanej w ogrzewaczu prze-
pływowym otworzyć pozycję menu „Serwis / Radio / Zaloguj 
kolejne urządzenia radiowe”.
Naciskać przycisk „+” miniaturowego radiowego pilota zdal-
nego sterowania przez 3 sekundy (proces rejestracji zostaje 
potwierdzony przez czerwoną diodę LED).

4.7 Zalecane nastawy

Oszczędność energii

Najmniejsza ilość energii zużywana jest przy następujących, za-
lecanych nastawach:
 - 38°C dla umywalki, natrysku, wanny,
 - 55°C dla zlewozmywaka.

Armatura termostatyczna

W przypadku użytkowania urządzenia z armaturą termostatyczną 
zaleca się nastawienie temperatury wyższej od 50 °C. Żądaną tem-
peraturę należy wówczas nastawić na armaturze termostatycznej.
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4.8  Obsługa przez aplikację

Obsługa przez aplikację służy do sterowania urządzeniem „DHE 
Connect”. Urządzenie można obsługiwać za pomocą przenośnego 
urządzenia końcowego w następujących warunkach:
 - Wersja oprogramowania jednostki obsługowej przynajmniej 

1.9.00. Sprawdzanie aktualizacji, patrz rozdział „Nastawy /
Informacje / Informacja o wersji”.

 - „DHE Connect” i przenośne urządzenie końcowe są podłączo-
ne do tej samej sieci WLAN.

 - Przenośne urządzenie końcowe posiada:
 - Przekątną ekranu min. 3”.
 - Wersję oprogramowania 

– iOS 9 lub wyższą 
– Android 5.0 lub wyższą

 - W celu korzystania z tej funkcji należy zainstalować aplikację 
„DHE Connect” z platformy App Store. Tutaj można znaleźć 
dalsze informacje na temat aplikacji.

Po przerwie w zaopatrzeniu w wodę

!  Szkody materialne
Aby nie uszkodzić systemu grzejnego z odkrytą grzałką, 
po przerwie w dopływie wody należy ponownie urucho-
mić urządzenie, wykonując poniższe czynności.

Odłączyć urządzenie od napięcia, wyłączając bez-
pieczniki lub przełączyć urządzenie na „OFF”.
Otworzyć armaturę i odczekać około minuty, aż 
urządzenie i rura doprowadzająca zimną wodę do 
urządzenia zostaną odpowietrzone.
Ponownie włączyć napięcie sieciowe lub nastawić 
temperaturę na urządzeniu lub radiowym pilocie 
zdalnego sterowania.

5. Czyszczenie i konserwacja
Nie wolno używać szorujących, ani rozpuszczających środ-
ków czyszczących. Do konserwacji i czyszczenia urządzenia 
wystarczy wilgotna ściereczka.
Pokrywę głośnika „DHE Connect” można wymontować szpi-
czastym przedmiotem, jeżeli urządzenie jest silnie zabru-
dzone. Po oczyszczeniu urządzenia należy znów zamontować 
pokrywę. Montować pokrywę rowkiem do dołu.
Należy regularnie sprawdzać stan armatur. Osad z wylotu 
armatur należy usuwać przy użyciu dostępnych w handlu 
środków do odkamieniania.
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6. Usuwanie problemów

Urządzenie nie włącza się pomimo 
otwartego zaworu ciepłej wody.

Brak napięcia. Sprawdzić bezpieczniki w instalacji domowej. 

 
 

Regulator strumienia w armaturze lub gło-
wica natryskowa jest pokryta kamieniem lub 
zanieczyszczona.

Oczyścić i/lub usunąć kamień z regulatora strumienia lub głowicy natry-
skowej. 

 Przerwa w zaopatrzeniu w wodę. Odpowietrzyć urządzenie i dopływ zimnej wody.
Podczas pobierania ciepłej wody chwilo-
wo wypływa woda zimna. 

System wykrywania pęcherzyków powietrza 
wykrywa obecność powietrza w wodzie. Moc 
grzewcza zostaje wyłączona na krótki czas.

Urządzenie uruchamia się automatycznie po upływie 1 minuty. 
 

Nie można nastawić temperatury > 43 °C. Właczone jest dynamiczne zabezpieczenie 
przed poparzeniem.

Dynamiczne zabezpieczenie przed poparzeniem zostanie automatycznie 
wyłączone po upływie 2 minut od zakończenia pobierania wody.

Urządzenie nie reaguje na miniaturowy 
radiowy pilot zdalnego sterowania, czer-
wona dioda na miniaturowym radiowym 
pilocie zdalnego sterowania świeci.

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego stero-
wania nie jest zarejestrowany w urządzeniu. 
 

Zarejestrować na nowo miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania. 
 
 

Urządzenie nie reaguje na miniaturowy 
radiowy pilot zdalnego sterowania, czer-
wona dioda na miniaturowym radiowym 
pilocie zdalnego sterowania świeci sła-
bym światłem lub wcale

Bateria miniaturowego radiowego pilota 
zdalnego sterowania jest wyczerpana. 
 
 

Wymienić baterię. 
 
 
 

Nie można podwyższyć temperatury. W 
wierszu statusu pojawia się „MAKS”.

Aktywny jest maksymalny czas ogranicznika 
temperatury.

Wyłączyć wartość maksymalną. 

Przepływ jest zbyt mały. Funkcja ECO jest włączona. Wyłączyć funkcję ECO, naciskając 1X symbol.
Temperatura wody waha się. Włączony jest program kąpieli prysznicowej 

wellness
Wyłączyć program kąpieli prysznicowej wellness.  

Przy dotknięciu wyświetlacza pojawia się 
nieprawidłowa funkcja.

Wyświetlacz nie jest prawidłowo skalibro-
wany.

Skalibrować wyświetlacz (patrz rozdział „Nastawy / Element obsługowy / 
Kalibruj ekran dotykowy”).

Ekran dotykowy nie ma wskazania lub 
reaguje z opóźnieniem.

Zakłócenia działania jednostki obsługowej. Odłączyć urządzenie od napięcia na 20 sekund. 
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Jednostka obsługowa restartuje się 
samoczynnie lub można ją restartować 
wyłączając i włączając bezpieczniki. 
Zamiast logo STIEBEL ELTRON na ekranie 
dotykowym pojawiają się komunikaty 
systemowe.

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny 
tryb monitorowania i naprawy, który włącza 
się automatycznie w przypadku błędów w 
jednostce obsługowej. 
 

Urządzenie restartuje się samoczynnie po naprawie. Ew. należy jeszcze 
raz dokonać ustawień wprowadzić nastawy użytkownika. 
 
 
 

Temperatury nie można nastawić za po-
mocą pokrętła dotykowego.

Funkcja „Temperatura” nie została nastawio-
na w menu pokrętła dotykowego.

Nastawić funkcję dla temperatury. 

Nie można nastawić głośności za pomocą 
pokrętła dotykowego .

Funkcja „Głośność” nie została nastawiona w 
menu Pokrętło dotykowe.

Nastawić funkcję dla głośności. 

Radio internetowe lub pogoda są niedo-
stępne.

Zasięg WLAN jest zbyt słaby. Sprawdzić siłę sygnału w pasku stanu. Ew. zastosować wzmacniacz sy-
gnału w celu jego wzmocnienia.

  Połączenie WLAN nie zostało skonfiguro-
wane.

Skonfigurować połączenie WLAN.  

Sygnał radiowy jest regularnie przery-
wany.

Zasięg WLAN jest zbyt słaby. Sprawdzić siłę sygnału w pasku stanu. Ew. zastosować wzmacniacz sy-
gnału w celu jego wzmocnienia.

  Przepustowość łącza internetowego jest nie-
wystarczająca.

Skontaktować się z dostawcą internetu, aby ustalić, czy możliwe jest łącze 
o większej przepustowości.

Brak wyników wyszukiwania w radiu in-
ternetowym lub pogodzie.

Stacje radiowe lub miejscowości nie są w 
ofercie dostawcy.

Sprawdzić pisownię. Używać tylko stacji radiowych i miejscowości ofero-
wanych przez dostawcę.

Czas zegarowy w pasku stanu nie jest 
wskazywany.

Połączenie WLAN nie zostało skonfiguro-
wane.

Skonfigurować połączenie WLAN lub nastawić czas zegarowy. 

Twoja sieć WLAN nie jest widoczna w 
pasku stanu.

Zasięg WLAN jest zbyt słaby. Sprawdzić, czy ta sieć WLAN jest dostępna w miejscu instalacji urządze-
nia. Ew. zastosować wzmacniacz sygnału w celu jego wzmocnienia.

  Połączenie WLAN nie zostało skonfiguro-
wane.

Skonfigurować połączenie WLAN.  

Twoja sieć WLAN nie jest widoczna pod-
czas konfiguracji.

Zasięg WLAN jest zbyt słaby. Sprawdzić, czy ta sieć WLAN jest dostępna w miejscu instalacji urządze-
nia. Ew. zastosować wzmacniacz sygnału w celu jego wzmocnienia.

 SSID (nazwa sieci) WLAN jest niewidoczna. Sprawdzić konfigurację routera. Zamiast tego można również wprowadzić 
SSID ręcznie.
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Błąd podczas łączenia przy sprawdzaniu 
aktualizacji.

Brak połączenia WLAN. Sprawdzić połączenie i ew. nawiązać nowe połączenie WLAN. 

Błąd podczas konfiguracji WLAN. Pobieranie adresu IP zakończone niepowo-
dzeniem.

Sprawdzić nastawy routera i połączenie internetowe. 

 Router wyłączył się podczas konfiguracji 
WLAN (przekroczenie czasu).

Powtórzyć konfigurację WLAN. 

 Zasięg WLAN jest zbyt słaby. Sprawdzić, czy sieć WLAN jest stabilna w miejscu instalacji urządzenia. 
Ew. zastosować wzmacniacz sygnału w celu jego wzmocnienia.

 Łączenie z siecią zakończone niepowodze-
niem.

Sprawdzić dane dostępowe. Ew. wykonać nowe połączenie z jednostki 
obsługowej do routera.

 Podczas konfiguracji dostępu do WLAN 
wprowadzono niewłaściwe dane dostępowe.

Sprawdzić dane dostępowe. 

  Router nie pozwala na połączenie, np. wsku-
tek aktywacji filtra MAC.

Sprawdzić konfigurację routera. Ew. zwrócić się do producenta routera. 

Strumień danych został przerwany na 
kilka sekund lub całkowicie.

Zbyt mały zasięg połączenia Bluetooth®. Zmniejszyć odległość głośnika Bluetooth® od ogrzewacza przepływowe-
go.

  Zasięg WLAN jest zbyt słaby. Sprawdzić siłę odbieranego sygnału WLAN. Ew. zastosować wzmacniacz 
sygnału w celu jego wzmocnienia.

 Wskazówka
W przypadku innych problemów dotyczących w szczegól-
ności jednostki obsługowej, należy zwrócić się do INFO-
LINII SERWISOWEJ firmy STIEBEL ELTRON:
Tel. 0 55 31 - 702 702

 Wskazówka
Po awarii napięcia 
Wskazania jednostki obsługowej i wybrane nastawy po-
zostają zachowane po awarii napięcia.

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać wyspe-
cjalizowanego instalatora. W celu usprawnienia i przyspieszenia 
pomocy należy podać numer urządzenia z tabliczki znamionowej 
(000000-0000-000000) lub zeskanować kod QR.
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DHE....
Nr. 000000-0000-00000

DHE....
Nr. 000000-0000-00000

D
00

00
05

33
12

Wymiana baterii w miniaturowym radiowym pilocie zdalnego 
sterowania

!  Szkody materialne
Zużyte baterie bezwzględnie poddać utylizacji zgod-
nie z przepisami.

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

Otworzyć obudowę miniaturowego radiowego pilota zdalne-
go sterowania np. monetą.
Wyjąć starą baterią i założyć nową baterię typu CR 2032.

 Wskazówka
Biegunem dodatnim do góry.

Zamknąć obudowę. Uważać przy tym na wgłębienie na brze-
gu pokrywy.

Logowanie miniaturowego radiowego pilota zdalnego ste-
rowania nie zostaje zresetowane nawet podczas wymiany 
baterii.  

 Utylizacja baterii
Baterii nie wyrzucać do odpadów z gospodarstw domo-
wych. Zużyte baterie mogą zawierać substancje szko-
dliwe dla zdrowia i środowiska. Zużyte baterie należy 
przekazywać do punktów sprzedaży lub zbiórki odpadów 
specjalnych.
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7. Bezpieczeństwo

Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez wyspecjalizo-
wanego instalatora.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego osprzętu, 
przeznaczonego do tego urządzenia, oraz oryginalnych części 
zamiennych.

!  Szkody materialne
Nie wolno przekraczać maksymalnej temperatury na 
zasilaniu urządzenia. Przy wyższych temperaturach 
może nastąpić uszkodzenie urządzenia. Poprzez montaż 
centralnej armatury termostatycznej można ograniczyć 
maksymalną temperaturę wody na zasilaniu urządzenia.

7.2 Przepisy, normy i wymogi

 Wskazówka
Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów 
oraz wymogów.

 - Stopień ochrony IP 25 (ochrona strugoszczelna) jest za-
pewniony tylko przy prawidłowo zamontowanej osłonie 
przewodu.

 - Właściwa oporność elektryczna wody nie może być mniejsza 
niż podana na tabliczce znamionowej. W przypadku sieci 
wodociągowej należy uwzględnić najniższą oporność elek-
tryczną wody. Informacje o właściwej oporności elektrycznej 
lub elektrycznej przewodności wody można uzyskać w miej-
scowym zakładzie wodociągów.

8. Opis urządzenia

8.1 Zakres dostawy

Z urządzeniem dostarczane są:
 - Zawieszenie na ścianie (montaż wstępny na ściance tylnej)
 - Szablon montażowy
 - 2 złączki podwójne
 - 3-drożny kulowy zawór odcinający wody zimnej
 - Trójnik ciepłej wody
 - Uszczelki płaskie
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 - Sitko
 - Krążek kształtowy z tworzywa sztucznego
 - Elementy łączące z tworzywa sztucznego / przyrząd 

montażowy
 - Elementy prowadzące pokrywy i ścianki tylnej

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania

 - Nadajnik z baterią
 - Uchwyt ścienny i taśma samoprzylepna

8.2 Osprzęt

Radiowe piloty zdalnego sterowania

 - Zestaw FFB W
 - Zestaw FFB W Plus EU
 - Zestaw FFB T
 - Zestaw FFB T Plus EU
 - FFB 4 EU

Armatury

 - Jednouchwytowa kuchenna armatura ciśnieniowa MEKD
 - Jednouchwytowa wannowa armatura ciśnieniowa MEBD

Korek G ½ A

Jeżeli stosowana jest inna natynkowa armatura ciśnieniowa niż 
zalecana, użyć korków zawartych w dostawie

Zestaw montażowy do instalacji natynkowej

 - Dwuzłączka do lutowania – rurka miedziana do przyłącza 
lutowanego Ø 12 mm

 - Złączka rurowa zaprasowywana, miedziana
 - Złączka rurowa zaprasowywana, z tworzywa sztucznego 

(przeznaczona do produktów firmy Viega: Sanfix-Plus lub 
Sanfix-Fosta)

Uniwersalna rama montażowa

 - Rama montażowa z przyłączami elektrycznymi

Zestaw rurek do urządzeń montowanych poniżej punktu 
poboru wody

Jeżeli przyłącza wody (G ⅜ zewn.) mają być podłączone powy-
żej urządzenia, konieczny jest zestaw do montażu poniżej punktu 
poboru wody.

Zestaw rurek do montażu z przemieszczeniem

Jeżeli planowane jest przesunięcie urządzenia w pionie względem 
przyłącza wody do 90 mm w dół, zastosować ten zestaw rurek.
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Zestaw rurek do przyłączenia w miejsce gazowego 
ogrzewacza wody

Ten zestaw rurek jest potrzebny, jeżeli dostępna instalacja zawiera 
przyłącza gazowego ogrzewacza wody (przyłącze zimnej wody z 
lewej strony i przyłącze ciepłej wody z prawej strony).

Złączki wtykowe wody do zestawu rurek do urządzenia DHB

Jeżeli dostępna instalacja zawiera przyłącza wtykowe urządzenia 
DHB, użyć złączek wtykowych wody.

Przekaźnik priorytetu (LR 1-A)

Przekaźnik priorytetu do montażu w rozdzielnicy umożliwia prze-
łączanie priorytetowe przepływowego ogrzewacza wody przy 
równoczesnej pracy na przykład elektrycznych pieców akumu-
lacyjnych.

Centralna armatura termostatyczna (ZTA 3/4)

Armaturę termostatyczną do centralnego mieszania wstępnego 
stosuje się na przykład do eksploatacji przepływowego ogrzewa-
cza wody z instalacją solarną.

9. Przygotowania

9.1 Miejsce montażu

!  Szkody materialne
Urządzenie wolno instalować wyłącznie w pomieszcze-
niu, w którym nie istnieje ryzyko zamarznięcia.

Urządzenie należy zamontować pionowo, w pobliżu punktu 
poboru wody.

Urządzenie jest dostosowane do instalacji poniżej lub powyżej 
punktu poboru wody.

Montaż poniżej punktu poboru wody
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1
2

1 Zimna woda, zasilanie
2 Ciepła woda, wyjście
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Montaż powyżej punktu poboru wody
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12

1 Zimna woda, zasilanie
2 Ciepła woda, wyjście

 Wskazówka
Zamontować urządzenie na ścianie. Ściana musi po-
siadać odpowiednią nośność.

9.2 Minimalne odległości
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Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia oraz dostęp do 
niego podczas prac konserwacyjnych, należy zachować okre-
ślone minimalne odległości.

9.3 Instalacja wodna

Przepłukać dokładnie instalację wodną.

Armatury

Należy stosować odpowiednie armatury ciśnieniowe. Nie wolno 
stosować armatur bezciśnieniowych.

 Wskazówka
Do dławienia przepływu nie wolno używać 3-drożnego 
kulowego odcinającego zaworu na zasilaniu zimną wodą, 
służy on jedynie do odcinania urządzenia.
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Dopuszczalne materiały rur wodociągowych

 - Rura zasilania zimną wodą: 
rura stalowa ocynkowana ogniowo, rura ze stali nierdzew-
nej, rura miedziana lub rura z tworzywa sztucznego

 - Rurka wyjścia ciepłej wody: 
Rura ze stali nierdzewnej, rura miedziana lub rura z tworzy-
wa sztucznego

!  Szkody materialne
W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego 
należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej tempe-
ratury wody na zasilaniu i maksymalnego dopuszczal-
nego ciśnienia.

Przepływ

Upewnić się, że osiągnięty został przepływ niezbędny do za-
łączenia się urządzenia.
Jeśli nie można uzyskać wymaganego przepływu przy cał-
kowicie otwartej armaturze, zwiększyć ciśnienie w instalacji 
wodnej.

10. Montaż

Montaż standardowy

 - Przyłącze elektryczne na dole, instalacja podtynkowa
 - Przyłącze wody, instalacja podtynkowa
 - Wstępnie została nastawiona średnia moc przyłączeniowa

Inne sposoby montażu

patrz rozdział „Instalacja / Inne sposoby montażu”

10.1 Montaż standardowy

Otwieranie urządzenia
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Otworzyć urządzenie, chwytając przesłonę z boku i ściągając 
ją do przodu z pokrywy urządzenia. Odkręcić śrubę. Odchylić 
do góry pokrywę urządzenia.
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Zdjąć osłonę przyłączy, naciskając oba haczyki blokujące i 
pociągając dolną część osłony do przodu.

Przygotowanie sieciowego przewodu przyłączeniowego

160
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1

1 Pomoc montażowa do wprowadzania przewodu
Przygotować sieciowy przewód przyłączeniowy.

Mocowanie uchwytu ściennego
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Za pomocą szablonu montażowego zaznaczyć otwory do wy-
wiercenia. W przypadku montażu urządzenia z natynkowymi 
przyłączami wody należy dodatkowo oznaczyć otwór mocują-
cy w dolnej części szablonu.
Wywiercić otwory i zamocować uchwyt ścienny w 2 punk-
tach, przy pomocy odpowiednich materiałów mocujących 
(wkręty i kołki rozporowe nie są objęte zakresem dostawy).
Zamontować uchwyt ścienny na ścianie

Montaż złączki podwójnej

!  Szkody materialne
Wszystkie prace w zakresie podłączania wody i prace in-
stalacyjne należy wykonywać zgodnie z przepisami.
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Uszczelnić i wkręcić złączkę podwójną.

Wykonać podłączenie wodne

5 Nm

24
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1

45

2

3
2

1 Ciepła woda z trójnikiem
2 Uszczelka
3 Zimna woda z zaworem odcinającym 3-drożnym
4 Sitko
5 Krążek kształtowy z tworzywa sztucznego

Przykręcić trójnik i 3-drożny kulowy zawór odcinający wraz 
z uszczelką płaską na złączkę podwójną.

!  Szkody materialne
Przy eksploatacji urządzenia sitko musi być zamontowa-
ne.

Przy wymianie urządzenia sprawdzić, czy sitko jest 
założone.

Montaż urządzenia

 Wskazówka
Przy montażu z elastycznymi przyłączami wody ściankę 
tylną należy dodatkowo zamocować jednym wkrętem.
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1 Pomoc montażowa do wprowadzania przewodu
2 Tulejka kablowa

W celu zapewnienia lepszego przejścia żył przez tulejkę przewodu 
skorzystać z pomocy montażowej (patrz dołączony zestaw części 
z tworzywa sztucznego).
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Wymontować tulejkę przewodu ze ścianki tylnej.
Nasunąć tulejkę na sieciowy przewód przyłączeniowy. W 
przypadku większych średnic. zwiększyć ewentualnie otwór 
w tulejce przewodu.
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Usunąć zabezpieczające korki transportowe z przyłączy 
wody.
Odgiąć sieciowy przewód przyłączeniowy 45° do góry. 
Przeprowadzić sieciowy przewód przyłączeniowy z tulejką 
przewodu od tyłu przez ściankę tylną.
Zamontować urządzenie na sworzniu gwintowanym uchwytu 
ściennego.

Mocno docisnąć ściankę tylną. Zablokować przetyczkę mocu-
jącą poprzez obrót w prawo o 90°.
Przeciągnąć tulejkę przewodu do ścianki tylnej, aż oba haki 
zatrzaskowe zablokują się.

24

19

3 Nm

5 Nm
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Przykręcić rurki z uszczelkami płaskimi do przyłączy wody.
Otworzyć 3-drożny kulowy zawór odcinający lub zawór odci-
nający w przewodzie doprowadzającym zimną wodę.

Wykonanie przyłącza elektrycznego

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

 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Podłączenie do sieci elektrycznej jest dopuszczalne tylko 
w postaci przyłącza stałego, w połączeniu z wyjmowaną 
osłoną przewodu. Urządzenie musi być oddzielone od 
sieci elektrycznej za pomocą wielobiegunowego wy-
łącznika z rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm.
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 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Zwrócić uwagę, aby urządzenie zostało podłączone do 
przewodu ochronnego.

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

Podłączyć sieciowy przewód przyłączeniowy do sieciowego 
zacisku przyłączeniowego.

Montaż dolnej osłony przyłączy
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Zamontować dolną osłonę przyłączy, w ściance tylnej. 
Sprawdzić, czy oba haczyki blokujące zatrzasnęły się. 
Wyrównać zamontowane urządzenie, zwalniając przetyczkę 
mocującą, wyrównując przyłącze elektryczne i tylną ściankę, 
a następnie z powrotem dokręcając przetyczkę mocującą. Je-
żeli ścianka tylna nie przylega płasko, urządzenie można za-
mocować w jego dolnej części przy użyciu dodatkowej śruby.

10.2 Montaż miniaturowego radiowego pilota 
zdalnego sterowania

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania można zamonto-
wać do ściany przy pomocy uchwytu ściennego.

Uchwyt można przymocować do ściany przy użyciu dołączo-
nej taśmy klejącej lub odpowiedniego wkrętu (� 3 mm lub 
mniejsza).

11. Uruchomienie

11.1 Pierwsze uruchomienie
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Kilkakrotnie otworzyć i zamknąć wszystkie podłączone arma-
tury poboru wody, aż do usunięcia całego powietrza z prze-
wodów i urządzenia.
Przeprowadzić kontrolę szczelności.
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Uaktywnić wyłącznik bezpieczeństwa, mocno wciskając pro-
stokątny przycisk (urządzenie dostarczane jest z nieaktyw-
nym wyłącznikiem bezpieczeństwa).

W przypadku urządzeń „DHE  Connect  18/21/24” i 
„DHE Touch 18/21/24” średnia moc przyłączeniowa (21 KW) jest 
nastawiona fabrycznie.

D
00

00
05

32
79

Podłączyć wtyczkę przewodu podłączeniowego jednostki ob-
sługowej do elektroniki.
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Zaczepić pokrywę urządzenia na górze od tyłu do ścianki 
tylnej. Opuścić pokrywę urządzenia do dołu. Sprawdzić pra-
widłowe osadzenie pokrywy urządzenia u góry i u dołu.
Zaznaczyć żądaną moc przyłączeniową i napięcie znamiono-
we na tabliczce znamionowej pokrywy urządzenia (po obu 
stronach). Do tego celu użyć długopisu
Zamocować pokrywę urządzenia przy pomocy wkrętu.
Zamontować przesłonę na pokrywie urządzenia.
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Włączyć napięcie sieci.

 Wskazówka
Aktywacja wyświetlacza następuje po ok. 1 minucie.

Sprawdzić sposób działania urządzenia i miniaturowego ra-
diowego pilota zdalnego sterowania.
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Przeprowadzić szybkie uruchomienie najważniejszych usta-
wień. Nastaw użytkownika można dokonać również później, 
poprzez menu „Nastawy / Ustawienia podstawowe”.

11.1.1 Przestawić moc przyłączeniową

Jeżeli w urządzeniach z przełączaną mocą przyłączeniową wy-
brana zostanie inna moc przyłączeniowa, niż nastawa fabryczna 
21 kW, należy wykonać następujące kroki.

Aby możliwe było przestawienie, urządzenie musi być podłączone 
do zasilania. Postępować zgodnie z rozdziałem „Pierwsze urucho-
mienie” ale włączyć napięcie sieciowe bezpośrednio po włączeniu 
wyłącznika bezpieczeństwa.
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1 2

1 Przycisk mocy przyłączeniowej
2 Wyświetlacz

Nacisnąć krótko przycisk mocy przyłączeniowej, aby akty-
wować wskazanie. Nastawiona moc przyłączeniowa zacznie 
migać.
Następnie naciskać wielokrotnie przycisk, aż na wskaźniku 
pojawi się żądana moc przyłączeniowa. Wybrana moc przy-
łączeniowa zostaje zapamiętana.

11.1.2 Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania jest fabrycznie 
zarejestrowany w urządzeniu. Jeżeli przy uruchomieniu nie są 
przesyłane dane, należy ponownie przeprowadzić proces nauki 
(patrz rozdział „Inne sposoby montażu / Logowanie miniaturo-
wego radiowego pilota zdalnego sterowania”.

11.1.3 Przekazanie urządzenia

Objaśnić użytkownikowi sposób działania urządzenia i zapo-
znać go ze sposobem użytkowania.
Poinformować użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, 
zwłaszcza o niebezpieczeństwie poparzenia. 
Przekazać instrukcję.
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11.2 Ponowne uruchomienie

!  Szkody materialne
Aby nie uszkodzić systemu grzejnego z odkrytą grzałką, 
po przerwie w dopływie wody należy ponownie urucho-
mić urządzenie, wykonując poniższe czynności.

Odłączyć urządzenie od napięcia, wyłączając bez-
pieczniki lub przełączyć urządzenie na „OFF”.
Otworzyć armaturę i odczekać co najmniej około 
minuty, aż urządzenie i rura doprowadzająca zimną 
wodę do urządzenia zostaną odpowietrzone.
Ponownie włączyć napięcie sieciowe lub nastawić 
temperaturę na urządzeniu lub radiowym pilocie 
zdalnego sterowania.

12. Wyłączenie z eksploatacji
Odłączyć urządzenie na wszystkich biegunach od przyłącza 
sieciowego.
Opróżnić urządzenie (patrz rozdział „Konserwacja / Opróżnia-
nie urządzenia”).

13. Inne sposoby montażu

13.1 Przyłącze elektryczne podtynkowe górne
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1

1 Kanał kablowy
Przełożyć sieciowy zacisk przyłączeniowy z dołu do góry. W 
tym celu odkręcić śrubę mocującą. Obrócić zacisk sieciowy 
za pomocą przewodów przyłączeniowych o 180° w kierun-
ku ruchu wskazówek zegara. Przełożyć przy tym przewód 
przez kanał kablowy. Przykręcić z powrotem sieciowy zacisk 
przyłączeniowy.
Zamienić tulejki przewodu, demontując obie tulejki.
Zamontować na dole od góry tulejkę przewodu.
Nasunąć tulejkę przewodu na płaszcz sieciowego przewodu 
przyłączeniowego. Przeciągnąć tulejkę przewodu do ścianki 
tylnej, aż oba haki zatrzaskowe zablokują się.
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Zamontować urządzenie na sworzniu gwintowanym uchwytu 
ściennego.
Mocno docisnąć ściankę tylną. Zablokować przetyczkę mocu-
jącą poprzez obrót w prawo o 90°.
Przeciągnąć tulejkę przewodu do ścianki tylnej, aż oba haki 
zatrzaskowe zablokują się.
Podłączyć sieciowy przewód przyłączeniowy do sieciowego 
zacisku przyłączeniowego.

13.2 Przyłącze elektryczne podtynkowe dolne 
przy krótkim sieciowym przewodzie 
przyłączeniowym

D
00

00
06

03
87

Przełożyć sieciowy zacisk przyłączeniowy dalej do dołu. W 
tym celu odkręcić śrubę mocującą. Przykręcić z powrotem 
sieciowy zacisk przyłączeniowy.

13.3 Przyłącze elektryczne natynkowe

 Wskazówka
Przy takim sposobie podłączenia zmienia się stopień 
ochrony urządzenia.

Zmienić zapis na tabliczce znamionowej. Skreślić 
„IP 25” i zaznaczyć pole „IP 24”. Do tego celu użyć 
długopisu

16030
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1 Tulejka kablowa
Przygotować sieciowy przewód przyłączeniowy. Zamontować 
osłonę przewodu.

!  Szkody materialne
W przypadku omyłkowego wyłamania niewłaściwego 
otworu w ściance tylnej należy użyć nowych elementów 
ścianki tylnej lub pokrywy urządzenia.
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Przepiłować i wyłamać niezbędne otwory przelotowe w 
ściance tylnej i pokrywie urządzenia (pozycje patrz rozdział 
„Dane techniczne / Wymiary i przyłącza”). Wygładzić ostre 
krawędzie pilnikiem.
Poprowadzić sieciowy przewód przyłączeniowy przez tulejkę 
przewodu.
Podłączyć sieciowy przewód przyłączeniowy do sieciowego 
zacisku przyłączeniowego.

13.4 Podłączenie przekaźnika priorytetu

W przypadku stosowania innych urządzeń elektrycznych o dużej 
mocy, jak np. elektryczny piec akumulacyjny, w rozdzielni elek-
trycznej może być konieczne zainstalowanie przekaźnika prio-
rytetu. W tym przypadku praca innych urządzeń podłączonych 
do przekaźnika będzie wstrzymywana na czas pracy ogrzewacza.

!  Szkody materialne
Fazę włączającą przekaźnik priorytetu należy podłą-
czyć do odpowiednio oznaczonego zacisku sieciowego 
w urządzeniu (patrz rozdział „Dane techniczne / Schemat 
połączeń”).

13.5 Wewnętrzne zabezpieczenie przed 
poparzeniem

 OSTROŻNIE – poparzenie
Przy zasilaniu wodą wstępnie podgrzaną nastawiony 
ogranicznik temperatury bądź wewnętrzne zabezpiecze-
nie przed poparzeniem mogą być nieskuteczne.
W takim przypadku należy ograniczyć temperaturę na 
centralnej armaturze termostatycznej przed urządze-
niem.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję zabezpieczenia przed po-
parzeniem, która może zostać w razie potrzeby włączona przez 
wyspecjalizowanego instalatora. W tym celu należy otworzyć 
urządzenie.

Włączanie zabezpieczenia przed poparzeniem

Nacisnąć przycisk „Serwis” w części elektronicznej 
urządzenia.
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1 Przycisk „Serwis” w urządzeniu
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Pozycja menu „Wewnętrzne zabezpieczenie przed poparzeniem” 
(w menu „Nastawy / Serwis”) pojawia się na 5 minut.

Nastawić temperaturę zabezpieczenia przed poparzeniem.
 Dotknąć„Aktywny” a następnie znak haczyka, aby włączyć 
zabezpieczenie przed poparzeniem.

Zakresy nastaw:
 - Zakres nastaw 20 - 60 °C
 - Zalecana nastawa 43 °C

Wyłączanie zabezpieczenia przed poparzeniem

Postępować podobnie jak w opisie „Włączanie zabezpie-
czenia przed poparzeniem”. Wyłączyć zabezpieczenie przed 
poparzeniem, dotykając znak haczyka przy „Aktywny” 
(wyłączyć).

13.6 Natynkowa instalacja wodna

 Wskazówka
Przy takim sposobie podłączenia zmienia się stopień 
ochrony urządzenia.

Zmienić zapis na tabliczce znamionowej. Skreślić 
„IP 25” i zaznaczyć pole „IP 24”. Do tego celu użyć 
długopisu
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Zamontować korki z uszczelkami, aby zamknąć przyłącze 
podtynkowe. W przypadku armatur dostępnych jako wyposa-
żenie dodatkowe, korki i uszczelki wchodzą w zakres dosta-
wy. Do innych armatur ciśnieniowych niż zalecane przez nas 
można zamówić korki i uszczelki jako osprzęt.
Zamontować odpowiednią armaturę ciśnieniową.
Podłożyć dolną część ściany tylnej pod rurki przyłączeniowe 
armatury i wsunąć ją do ścianki tylnej.
Przykręcić rurki przyłączeniowe do trójnika i 3-drożnego za-
woru odcinającego.

 Wskazówka
Wycięcia mocowań rurki przy dolnej części ścianki tylnej 
można w razie potrzeby wyłamać.
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1 Łącznik

13.7 Instalacja wodna natynkowa z przyłączem 
lutowanym / złączką rurową zaprasowywaną

Rury miedziane lub rury z tworzywa sztucznego można łączyć 
elementami osprzętu „przyłącze lutowane” lub „złączka rurowa 
zaprasowywana”.

W przypadku „przyłącza lutowanego” z przyłączem śrubowym 
do miedzianych przewodów rurowych 12 mm należy postępować 
w następujący sposób:

Nasunąć nakrętki kołpakowe na rurki przyłączeniowe.
Zlutować wkładki z rurkami miedzianymi.
Podłożyć dolną część ściany tylnej pod rurki przyłączeniowe 
armatury i wsunąć ją do ścianki tylnej.
Przykręcić rurki przyłączeniowe do trójnika i 3-drożnego za-
woru odcinającego.

 Wskazówka
Należy przestrzegać wskazówek producenta armatury!

13.8 Montaż pokrywy urządzenia przy natynkowej 
instalacji wodnej
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1 Elementy prowadzące ścianki tylnej
2 Śruba
3 Elementy prowadzące pokrywy z uszczelkami po stronie rur
4 Otwór przelotowy

Przepiłować i dokładnie wyłamać otwory przelotowe w po-
krywie urządzenia. W razie potrzeby użyć pilnika.
Przy montażu rurek przyłączeniowych bez przesunięcia kra-
wędzie elementów prowadzących pokrywy należy wyłamać.
Zatrzasnąć elementy prowadzące pokrywy w otworach 
przelotowych.
Założyć elementy prowadzące ścianki tylnej na rurki. Zsunąć 
je razem. Następnie dosunąć elementy prowadzące do ścian-
ki tylnej, do oporu.
Zamocować dolną część ściany tylnej przy użyciu śruby.
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 Wskazówka
W przypadku lekkiego przesunięcia rurek przyłączenio-
wych można skorzystać z elementów prowadzących po-
krywy z uszczelnieniami. W takim przypadku elementy 
prowadzące tylnej ścianki nie są montowane.

13.9 Montaż dolnej części ścianki tylnej przy złączu 
śrubowym natynkowym
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1 Dolna część ściany tylnej
2 Element łączący z zakresu dostawy
3 Śruba

W przypadku natynkowych przyłączy śrubowych dolną część 
ścianki tylnej można zamontować również po montażu armatury 
W tym celu wymagane są następujące czynności:

Przeciąć dolną część ściany tylnej.
Zamontować dolną część ściany tylnej, zaginając ją z boku 
i nasuwając na rurki natynkowe.

Włożyć elementy łączące od tyłu w dolną część ściany tylnej.
Zamocować dolną część ściany tylnej w ścianie tylnej.
Zamocować dolną część ściany tylnej przy użyciu śruby.

13.10 Uchwyt ścienny przy wymianie urządzenia

Dostępny uchwyt ścienny firmy STIEBEL ELTRON można wykorzy-
stać przy wymianie urządzenia (wyjątek: ogrzewacz przepływowy 
DHF).

Przebić ściankę tylną urządzenia dla sworznia gwintowane-
go, na zamontowanym uchwycie ściennym

Wymiana ogrzewcza przepływowego DHF

26
_0

2_
02

_0
81

5_

Przestawić sworzeń gwintowany na uchwycie ściennym 
(sworzeń gwintowany posiada gwint samonacinający).
Obrócić uchwyt ścienny o 180° i zamontować go na ścianie 
(napis DHF będzie wówczas ustawiony w kierunku czytania).
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13.11 Instalacja na płytkach ceramicznych
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1

1 Minimalne przyleganie urządzenia
2 Maksymalne przesunięcie płytek ceramicznych

Ustawić odpowiednią odległość od ściany. Zablokować ścian-
kę tylną za pomocą przetyczki mocującej (obrót w prawo 
o 90°).

13.12 Odwrócona pokrywa urządzenia

W przypadku montażu poniżej punktu poboru można obrócić po-
krywę urządzenia.
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Wymontować panel obsługowy z pokrywy urządzenia, naci-
skając haczyki zatrzaskowe i wyjmując panel.
Obrócić pokrywę urządzenia (nie urządzenie) i zamontować 
z powrotem jednostkę obsługową. Równolegle wcisnąć jed-
nostkę obsługową, aż wszystkie haki zatrzaskowe się zatrza-
sną. Podczas zatrzaskiwania haczyków pokrywę urządzenia 
należy dociskać od strony wewnętrznej.
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 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Jednostka obsługowa musi być zatrzaśnięta wszystkimi 
4 haczykami blokującymi. Haczyki blokujące muszą być 
kompletne i nieuszkodzone. W przypadku nieprawidło-
wo podłączonej jednostki obsługowej, ochrona użytkow-
nika przed dotknięciem części pod napięciem nie jest 
zagwarantowana.

Podłączyć wtyczkę przewodu podłączeniowego jednostki ob-
sługowej do układu elektroniki (patrz rozdział „Uruchomie-
nie / Pierwsze uruchomienie”).
Zawiesić pokrywę urządzenia u dołu. Przechylić pokrywę 
urządzenia do góry do ścianki tylnej.
Zamontować pokrywę urządzenia.
Zamontować osłonę na pokrywę urządzenia.

13.13 Eksploatacja ze wstępnie podgrzaną wodą

Poprzez montaż centralnej armatury termostatycznej można ogra-
niczyć maksymalną temperaturę na zasilaniu.

13.14 Rejestracja miniaturowego radiowego pilota 
zdalnego sterowania

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania należy zareje-
strować zgodnie z opisem w rozdziale „Nastawy / Radio / Zaloguj 
kolejne urządzenia radiowe”.

Jeżeli jednak jednostka obsługowa będzie używana poza urzą-
dzeniem (jako wyposażenie dodatkowe), w celu zarejestrowania 
miniaturowego radiowego pilota zdalnego sterowania należy 
otworzyć urządzenie i wykonać rejestrację zgodnie z poniższym 
opisem.

D
00

00
05

62
34

12

1 Przycisk do rejestrowania / wyrejestrowania adaptera 
radiowego

2 Żółty wskaźnik LED przy aktywnym miniaturowym radiowym 
pilocie zdalnego sterowania
Aby nawiązać połączenie radiowe z miniaturowym radiowym 
pilotem zdalnego sterowania, należy krótko nacisnąć przy-
cisk. Żółta dioda LED zaczyna migać. Adapter radiowy przez 
30 sekund jest w trybie nauki.
Naciskać teraz przez 3 sekundy przycisk plus (+) miniatu-
rowego radiowego pilota zdalnego sterowania. Czerwona 
dioda LED miniaturowego radiowego pilota zdalnego stero-
wania sygnalizuje wysyłanie telegramu nauki.

W trybie nauki żółta dioda LED na adapterze radiowym miga. 
Po pomyślnej rejestracji, żółta dioda LED miga dwa razy. Jeżeli 
rejestracja zakończy się niepowodzeniem, dioda LED miga, aż do 
końca trybu nauki (łącznie 30 sekund).
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13.15 Rejestrowanie jednostki obsługowej DHE jako 
radiowego pilota zdalnego sterowania

Jeżeli jednostka obsługowa z wyposażeniem dodatkowym jest 
używana poza urządzeniem, a urządzenie jest zamknięte po-
krywką zaślepiającą, to w celu rejestracji jednostki obsługowej 
należy ją otworzyć.
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1 Przycisk adaptera radiowego do logowania
2 Żółty wskaźnik LED przy aktywnej jednostce obsługowej

Włączyć w jednostce obsługowej punkt menu „Nastawy / 
Serwis / Radio / Zaloguj element obsługowy”.
Nacisnąć w urządzeniu krótko przycisk adaptera radiowego. 
Żółta dioda LED zaczyna migać. Adapter radiowy przez 30 
sekund jest w trybie nauki.
Nacisnąć na jednostce obsługowej przycisk „OK”.

13.16 Wyrejestrowanie urządzeń radiowych

W celu wyrejestrowania urządzeń radiowych wykonać następujące 
czynności:

Zresetować adapter radiowy. Naciskać przez ponad 10 se-
kund przycisk płyty adaptera radiowego. Resetowanie zosta-
nie potwierdzone przez krótkie zaświecenie się diody LED.
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14. Informacje serwisowe

Nastawy

Serwis  
Błąd Wskazanie, gdy występują błędy.
Kontakt z wyspecjalizowanym 
instalatorem

Zapisywanie danych 

Dane urządzenia Typ | ID produktu | Kod QR. Kod QR umożliwia szybki dostęp do naszej strony internetowej z urządzenia mo-
bilnego (smartfona lub tabletu).

Kod serwisowy 
 
 
 

Wprowadzając kod serwisowy można wyświetlić pozycje „Menu kontrolne” i „Diagnoza sieci”. 
Wprowadzić kod serwisowy „1000”.

  Włączyć kod serwisowy symbolem haczyka (na wyświetlaczu pojawia się „Poziom serwisowy 1”) z sym-
bolem strzałki.

  Wyłączenie „Poziomu serwisowego 1” następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Dezaktywuj poziom 1”
Menu kontrolne Tutaj można wywołać informacje na temat urządzenia.
Diagnoza sieci Tylko w przypadku „DHE Connect”: Tutaj można pobrać informacje z sieci.



PO
LS

KI

 259

  

Zestawienie przyłączy / Zestawienie elementów
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10  
1 Zawór sterowany silnikiem
2 Czujnik przepływu,
3 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, resetujący się 

samoczynnie
4 Czujnik NTC
5 Moduł radiowy
6 Wyświetlacz
7 Panel obsługowy
8 Przycisk mocy przyłączeniowej
9 Wskaźnik diagnostyczny
10 Nacisnąć przycisk „Serwis”, aby odblokować „Zabezpieczenie 

przed poparzeniem”

Pozycje wtykowe przewodu połączeniowego modułu 
radiowego
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Pozycje wtykowe przewodu połączeniowego jednostki 
obsługowej

T-Soll
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1 „T-zad”
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Uchwyt osłony urządzenia
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15. Usuwanie usterek

 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Aby umożliwić sprawdzenie urządzenia, należy dopro-
wadzić do niego napięcie sieciowe.

 Wskazówka
Wskazanie wskaźnika diagnostycznego miga, gdy prze-
pływa woda. 

Czerwony świeci się w razie usterek
Żółty świeci w trybie grzania / miga po osiągnięciu granicy wartości mocy
Zielony miga: urządzenie podłączone do sieci

   

Nie świeci się żadna 
dioda LED.

Urządzenie nie grzeje. Brak napięcia.  Sprawdzić bezpiecznik w instalacji domowej. 

  Elektronika uszkodzona. Wymienić podzespół kontrolny.
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Zielony miga, żółty 
wyłączony, czerwony 
wyłączony

Brak ciepłej wody 
 

Głowica natryskowa / regulatory strumienia pokryte 
są kamieniem. 

Usunąć kamień lub ew. wymienić głowicę natrysko-
wą / regulator strumienia. 

Zanieczyszczone sitko w dopływie zimnej wody. Wyczyścić sitko.
Kontrola przepływu nie jest podłączona. Podłączyć przewód połączeniowy do elektroniki.
Funkcja kontroli przepływu jest uszkodzona. Wymienić czujnik kontroli przepływu.

  Elektronika uszkodzona. Wymienić podzespół kontrolny.
Zielony miga, żółty 
włączony, czerwony 
wyłączony

Wyświetlacz jest całkowicie 
wyłączony. 

Poluzowany przewód nadajnika wartości zadanej, 
między elektroniką a wyświetlaczem. 

Sprawdzić przewód nadajnika wartości zadanej i 
podłączyć przewód do jednostki obsługowej i / lub 
do elektroniki.

  Przewód połączeniowy jednostki obsługowej jest 
uszkodzony.

Sprawdzić przewód połączeniowy, w razie potrzeby 
wymienić.

 
 

 
 

Elektronika jednostki obsługowej jest uszkodzona. Sprawdzić jednostkę obsługową, ew. wymienić. 

Zielony miga, żółty 
włączony, czerwony 
wyłączony

Brak ciepłej wody, temperatu-
ra na wyjściu nie odpowiada 
wartości zadanej.

Podłączona armatura jest uszkodzona. 
 

Wymienić uszkodzoną armaturę. 
 

  Wewnętrzna ochrona przed poparzeniem jest ak-
tywna.

Wyłączyć wewnętrzną ochronę przed poparzeniem. 

System grzejny jest uszkodzony. Wymienić podzespół kontrolny.
Uszkodzony jest czujnik na wyjściu. Wymienić czujnik na wyjściu.

   Elektronika uszkodzona. Wymienić podzespół kontrolny.
Zielony miga, żółty 
wyłączony, czerwony 
włączony

Brak ciepłej wody, temperatu-
ra na wyjściu nie odpowiada 
wartości zadanej.

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa nie jest 
podłączony. 

Podłączyć przewód połączeniowy do elektroniki. 
 

  Zadziałał ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Usunąć przyczynę i włączyć wyłącznik bezpieczeń-
stwa.

 
 

 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa jest uszko-
dzony.

Wymienić ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.  
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Dioda świetlna w miniaturo-
wym radiowym pilocie zdal-
nego sterowania świeci się, 
urządzenie nie reaguje.

Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania nie 
ma połączenia z urządzeniem. 
 

Zarejestrować miniaturowy radiowy pilot zdalnego 
sterowania, patrz „Inne sposoby montażu / Logowa-
nie / wylogowanie miniaturowego radiowego pilota 
zdalnego sterowania”.

 Wskazówka
Wskazówka: Szybką diagnozę błędów umożliwia aplika-
cja  PROFI DIRECT z platformy App Store.

16. Konserwacja

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

Opróżnianie urządzenia

Urządzenie można opróżnić do celów konserwacyjnych.

 OSTRZEŻENIE - poparzenie
Podczas opróżniania z urządzenia może wypływać go-
rąca woda.

Zamknąć 3-drożny kulowy zawór odcinający lub zawór odci-
nający w przewodzie doprowadzającym zimną wodę.
Otworzyć wszystkie armatury.

Odkręcić przyłącza wody od urządzenia.
Zdemontowane urządzenie przechowywać w miejscu zabez-
pieczonym przed mrozem, ponieważ resztki wody pozostałe 
w urządzeniu mogą doprowadzić do jego zamarznięcia 
i uszkodzenia.

Czyszczenie sitka

W razie zabrudzenia, oczyścić sitko w przyłączu zimnej wody. 
Przed wymontowaniem, czyszczeniem sitka i ponownym jego 
zamontowaniem zamknąć 3-drożny kulowy zawór odcinający lub 
zawór odcinający w rurze doprowadzającej zimną wodę.
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17. Danych technicznych

17.1 Wymiary i przyłącza
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b02 Przepust na przewody elektr. I Podtynkowy   
c01 Zimna woda, zasilanie Gwint zewnętrzny G 1/2 A
c06 Ciepła woda, wyjście Gwint zewnętrzny G 1/2 A

Inne możliwości podłączenia
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b02 Przepust na przewody elektr. I Podtynkowy   
b03 Przepust na przewody elektr. II Podtynkowy   
b04 Przepust na przewody elektr. III Montaż natynkowy   
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Miniaturowy radiowy pilot zdalnego sterowania
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17.2 Schemat połączeń elektrycznych

3/PE ~ 380-415 V
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1 Elektronika mocy ze zintegrowanym wyłącznikiem 
bezpieczeństwa

2 System grzejny z odkrytą grzałką
3 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
4 Zacisk sieciowy

Przełączanie priorytetowe za pomocą LR 1-A
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1 Przewód sterujący do stycznika 2 urządzenia (np. elektryczny 
piec akumulacyjny)

2 Zestyk sterujący otwiera się po włączeniu przepływowego 
ogrzewacza wody.
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17.3 Wydajność ciepłej wody użytkowej

Wydajność ciepłej wody zależy od doprowadzonego napięcia sie-
ciowego, mocy przyłączeniowej urządzenia i temperatury zimnej 
wody na zasilaniu urządzenia. Napięcie znamionowe oraz moc 
znamionową należy odczytać z tabliczki znamionowej.

Napięcie znamionowe Temperatura dopływającej wody zimnej
380 V 400 V 415 V

16,2   7,0 8,3 10,1 12,9
19   8,2 9,7 11,8 15,1

21,7   9,4 11,1 13,5 17,2
 18  7,8 9,2 11,2 14,3
 21  9,1 10,7 13,0 16,7
 24  10,4 12,2 14,9 19,0
  19,4 8,4 9,9 12,0 15,4
  22,6 9,8 11,5 14,0 17,9
  25,8 11,2 13,2 16,0 20,5

24,4   10,6 12,4 15,2 19,4
 27  11,7 13,8 16,8 21,4
  29,1 12,6 14,8 18,1 23,1

Napięcie znamionowe Temperatura dopływającej wody zimnej
380 V 400 V 415 V

16,2   5,1 5,8 6,6 7,7
19   6,0 6,8 7,8 9,0

21,7   6,9 7,8 8,9 10,3
 18  5,7 6,4 7,3 8,6
 21  6,7 7,5 8,6 10,0
 24  7,6 8,6 9,8 11,4
  19,4 6,2 6,9 7,9 9,2
  22,6 7,2 8,1 9,2 10,8
  25,8 8,2 9,2 10,5 12,3

24,4   7,7 8,7 10,0 11,6
 27  8,6 9,6 11,0 12,9
  29,1 9,2 10,4 11,9 13,9

17.4 Zakres pracy / tabela przeliczeniowa

Właściwa oporność elektryczna i właściwa przewodność elek-
tryczna.

  

Opor-
ność 
ρ ≥

Przewodność 
≤ 

Opor-
ność 
ρ ≥

Przewodność 
≤ 

Opor-
ność 
ρ ≥

Przewodność ≤ 
 

Ωcm mS/m μS/cm Ωcm mS/m μS/cm Ωcm mS/m μS/cm
900 111 1111 800 125 1250 735 136 1361



  

266

17.5 Straty ciśnienia

Armatury

Jednouchwytowa armatura mieszająca, ok. MPa 0,04 - 0,08
Armatura termostatyczna, ok. MPa 0,03 - 0,05
Głowica natryskowa, ok. MPa 0,03 - 0,15 

Wymiarowanie sieci rur

Przy wymiarowaniu sieci rur zaleca się zastosowanie dla urządze-
nia straty ciśnienia wynoszącej 0,1 MPa.

17.6 Warunki awaryjne

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

17.7 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

17.8 Dane dotyczące zużycia energii

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

  
  234467 234468 234459 234460
Producent  STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON
Profil poboru CWU  S S S S
Klasa efektywności energetycznej  A A A A
Roczne zużycie energii elektrycznej kWh 480 481 480 481
Sprawność energetyczna % 39 39 39 39
Fabryczna nastawa temperatury °C 60 60 60 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 15 15 15 15
Szczególne uwagi dotyczące pomiaru 
efektywności

  Dane w przypadku Pmaks. Pomiar przy ograniczeniu 
przepływu do 9 l/min

Dane w przypadku Pmaks. Pomiar przy ograniczeniu 
przepływu do 9 l/min
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17.9 Tabela danych

      DHE 

  234467 234468 234459 234460
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe V 380 400 415 380 400 380 400 415 380 400
Moc znamionowa kW 16,2/19/21,7 18/21/24 19,4/22,6/25,8 24,4 27 16,2/19/21,7 18/21/24 19,4/22,6/25,8 24,4 27
Prąd znamionowy A 27,6/29,5/33,3 29/31/35 30,1/32,2/36,3 37,1 39 27,6/29,5/33,3 29/31/35 30,1/32,2/36,3 37,1 39
Zabezpieczenie A 32/32/35 32/32/35 32/32/40 40 40 32/32/35 32/32/35 32/32/40 40 40
Fazy  3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Częstotliwość Hz 50/60 50/- 50/- 50/60 50/- 50/60 50/- 50/- 50/60 50/-
Maks. impedancja sieci Ω 0,284 0,270 0,260 0,254 0,241 0,284 0,270 0,260 0,254 0,241
Elektronika Stand by W <0,7 <0,7 <0,7 <0,7
Oporność właściwa ρ15 ≥ (przy zimna ≤ 25 °C) Ω cm 900 900 900 900
Przewodność właściwa 15 ≤ (przy zimna 
≤25 °C)

μS/cm 1111 1111 1111 1111 

Oporność właściwa ρ15 ≥ (przy zimna ≤55 °C) Ω cm 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Przewodność właściwa 15 ≤ (przy zimna 
≤ 55 °C)

μS/cm 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

Przyłącza
Przyłącze wody  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Granice stosowania
Maks. dopuszczalne ciśnienie MPa 1 1 1 1
Maks. temp. podgrzanej wody na zasilaniu °C 55 55 55 55
Parametry
Maks. dopuszczalna temperatura wody na zasi-
laniu

°C 70 70 70 70 

Włączone l/min >2,5 >2,5 >2,5 >2,5
Przepływ przy spadku ciśnienia l/min 5,2/6,0/6,9 7,7 5,2/6,0/6,9 7,7
Spadek ciśnienia przy przepływie MPa 0,06/0,08/0,10 0,12 0,06/0,08/0,10 0,12
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      DHE 

Wydajność ciepłej wody l/min 9,2/10,7/12,3 13,8 9,2/10,7/12,3 13,8
Δ  przy wydajności ciepłej wody K 28 28 28 28
Dane hydrauliczne
Pojemność znamionowa l 0,4 0,4 0,4 0,4
Wykonania
Moc przyłączeniowa wybieralna  X - X -
Regulacja temperatury °C 20-60 20-60 20-60 20-60
Klasa ochrony  1 1 1 1
Blok izolacyjny   Tworzywo sztuczne Tworzywo 

sztuczne
Tworzywo sztuczne Tworzywo 

sztuczne
Wytwornica ciepła systemu grzejnego   Z odkrytą grzałką Z odkrytą 

grzałką
Z odkrytą grzałką Z odkrytą 

grzałką
Pokrywa i ścianka tylna   Tworzywo sztuczne Tworzywo 

sztuczne
Tworzywo sztuczne Tworzywo 

sztuczne
Kolor  Biały Biały Biały Biały
Stopień ochrony (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25
Wymiary
Wysokość mm 468 468 468 468
Szerokość mm 225 225 225 225
Głębokość mm 105 105 105 105
Masy
Masa kg 3,2 3,2 4,5 4,5

  
Granice stosowania
Zakres nastaw temperatury °C 20-60
Częstotliwość radiowa UE MHz 868,3
Pasmo częstotliwości MHz 868,0 - 868,6
Zasięg radiowy w budynku ok. m 25
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Wykonania
Stopień ochrony (IP)  IPX5/IPX7
Typ baterii  CR2032-3V
Wymiary
Wysokość mm 72
Szerokość mm 41
Głębokość mm 17
Masy
Masa kg 0,03

Zasięg zdalnego sterowania zależy od warunków budowlanych. 
Nie zawsze można zagwarantować działanie przez strop pomiędzy 
piętrami.

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.
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