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1. Wskazówki ogólne
Rozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia 
i specjalistów.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalistów.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy do-
kładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim, na-
leży również przekazać im niniejszą instrukcję.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

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

W tym miejscu są określone środki zapobiegają-
ce zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

 
Obrażenia ciała
 

 
Porażenie prądem elektrycznym
 

 
Poparzenie lub sparzenie
 

 
Pożar
 

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

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

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

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

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej 
dokumentacji

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

Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

 
Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
 

 
Utylizacja urządzenia
 

 
Nie zakrywać urządzenia
 

Ten symbol informuje o konieczności wykonania określonej 
czynności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.3 Wskazówki na urządzeniu

 
 

Utylizacja urządzenia
Urządzenia oznaczone tym symbolem nie są odpadami ko-
munalnymi i należy je gromadzić i utylizować osobno.

 
Nie zakrywać urządzenia 
Urządzenia nie wolno stosować jako suszarki do rozwie-
szania prania. Ryzyko zapalenia się!

1.4 Jednostki miar

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

!
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2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

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

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa 
i obowiązujących przepisów.

 - Instalację elektryczną i montaż urządzenia wolno wykonywać 
wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom lub technikom 
naszego serwisu.

 - Podczas instalacji i pierwszego uruchomienia serwisant 
odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów.

 - Urządzenie użytkować wyłącznie w stanie całkowicie zmon-
towanym i ze wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi.

 ZAGROŻENIE pożarem
Nie korzystać z urządzenia, 
 - jeśli w pomieszczeniach zachodzi ryzyko pożaru 

lub wybuchu wskutek obecności chemikaliów, 
pyłów, gazów lub oparów.

 - w bezpośrednim pobliżu przewodów lub pojemni-
ków, prowadzących lub zawierających materiały 
łatwopalne albo wybuchowe.

 - jeśli w miejscu ustawienia urządzenia układane są 
podłogi oraz odbywa się szlifowanie, lakierowanie.

 - jeżeli wykonywane są czynności przy użyciu ben-
zyny w aerozolu, wosku lub podobnych substancji. 
Przed naładowaniem należy odpowiednio przewie-
trzyć pomieszczenie.

 - jeżeli nie są zapewnione minimalne odstępy od są-
siednich przedmiotów.

 ZAGROŻENIE zapłonem
Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani materiałów 
łatwopalnych lub blokujących wymianę ciepła, takich 
jak bielizna, koce, czasopisma, pojemniki z woskiem lub 
benzyną, puszki aerozolu itp.

!  ZAGROŻENIE doznania obrażeń ciała
Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane przez dzieci lub 
osoby z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, sen-
sorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością, należy 
upewnić się, że będzie to miało miejsce wyłącznie pod 
opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo 
lub po udzieleniu im przez tę osobę odpowiedniego in-
struktażu.

Nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie wy-
korzystują one urządzenia do zabaw!

 OSTRZEŻENIE przed poparzeniami
Powierzchnie obudowy urządzenia i wylatujące powie-
trze rozgrzewają się podczas pracy do wysokich tempe-
ratur (powyżej 80 °C).

2.3 Odstępy bezpieczeństwa

Między urządzeniem a sąsiadującymi przedmiotami, takimi jak 
np. meble, firanki, zasłony, tkaniny oraz inne palne i niepalne 
materiały, należy zachować następujące minimalne odstępy:

Od kratki wylotu powietrza 500 mm

Od prawej bocznej ścianki 
- przedmioty palne 
- przedmioty niepalne

 
100 mm 
70 mm

Od lewej bocznej ścianki 100 mm

Od pokrywy 50 mm

Należy zapewnić płynną wymianę energii cieplnej między 
urządzeniem a otoczeniem.

2.4 Znakowanie CE

Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie pod-
stawowe wymogi:

 - dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej,

 - dyrektywy niskonapięciowej.

2.5 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3. Opis urządzenia
Urządzenie służy do magazynowania wytworzonej elektrycznie 
energii cieplnej. Energia cieplna jest wytwarzana w czasie obo-
wiązywania korzystnej cenowo niskiej taryfy.

Czas obowiązywania niskiej taryfy określa odpowiedni zakład 
energetyczny. Z reguły niska taryfa obowiązuje w godzinach 
nocnych.

Nagromadzone ciepło jest oddawane do otoczenia odpowiednio 
do nastawy temperatury w formie ciepłego powietrza tłoczonego 
poprzez dmuchawę oraz w niewielkiej części także poprzez po-
wierzchnię urządzenia.



4. Ustawienia 

4.1 Panel obsługowy
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1 Panel obsługowy

W celu obsługi urządzenia otwórz pokrywę panelu 
obsługowego.

4.2 Panel sterowania
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1 2

4 3

1 Włącznik regulacji rozładowywania (wyposażenie 
dodatkowe)

2 Włącznik ogrzewania dodatkowego (wyposażenie 
dodatkowe)

3 Pokrętło regulacji ładowania (magazynowania energii ciepl-
nej), regulacja płynna

4 Pokrętło regulacji rozładowania (oddawania ciepła) do 
płynnej regulacji temperatury pokojowej (wyposażenie 
dodatkowe)

4.3 Magazynowanie energii cieplnej

Pokrętło regulacji ładowania umożliwia ustawienie stopnia aku-
mulacji ciepła (ładowania urządzenia). 

Wybór właściwego ustawienia zależy od tego, czy stosowane 
urządzenie posiada centralne urządzenie sterownicze ładowania 
zależne od warunków atmosferycznych. 

Urządzenie sterownicze ładowania zależne od warunków atmos-
ferycznych znajduje się w szafie sterowniczej.

4.3.1 Ogrzewacze akumulacyjne bez urządzenia 
sterowniczego ładowania zależnego od warunków 
atmosferycznych

Pokrętło regulacji ładowania należy ustawić zgodnie z poniż-
szymi wskazówkami.

Stopień 1 ładowanie Zastosowanie
Stopień 0 bez ładowania -

Stopień 1 ładowanie na ok. 1/3 pełnej 
pojemności

okres przejściowy 
(wiosna/jesień)

Stopień 2 ładowanie na ok. 2/3 pełnej 
pojemności

łagodne dni zimowe

Stopień 3 pełne ładowanie zima

Po krótkim okresie przystosowawczym  i zdobyciu odpowiedniego 
doświadczenia znalezienie odpowiedniego ustawienia urządzenia 
nie sprawia już trudności.

4.3.2 Ogrzewacze akumulacyjne z urządzeniem sterowniczym 
ładowania zależnym od warunków atmosferycznych

Pokrętło regulacji ładowania należy ustawić na stopień 3.

Urządzenie sterownicze ładowania zależne od warunków atmos-
ferycznych steruje właściwym ładowaniem ogrzewacza. 

Za pomocą urządzenia sterowniczego ładowania można ponadto 
ustawić ręcznie inny stopień ładowania dla poszczególnych ogrze-
waczy.

 Wskazówka
Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi urządze-
nia sterowniczego ładowania lub sterownika grupowego.

4.4 Oddawanie ciepła 

Oddawania ciepła (rozładowanie urządzenia) jest regulowane 
urządzenia regulatora temperatury pokojowej za pomocą zamo-
cowanego na ścianie lub wewnątrz. Regulator temperatury poko-
jowej jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Regulator temperatury pokojowej reguluje automatycznie proce-
sem oddawania ciepła poprzez dmuchawę, aby w pomieszczeniu 
utrzymać stałą temperaturę. 

 Wskazówka
W przypadku opuszczenia mieszkania na kilka dni przy 
bardzo niskich temperaturach sugerujemy nie wyłączać 
regulatora temperatury pokojowej i nastawić mniejszą 
wartość temperatury w pomieszczeniu na np. 10 °C. 
Pozwoli to na uniknięcie zbyt silnego wychłodzenia po-
mieszczeń (ochrona przed mrozem). 
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5. Czyszczenie, pielęgnacja i 
konserwacja

Jeżeli na obudowie urządzenia wystąpią lekkie brązowawe prze-
barwienia, należy je wytrzeć jak najszybciej przy użyciu wilgotnej 
szmatki, nasączonej wodą z roztworem płynu do mycia naczyń. 

Urządzenie należy czyścić, gdy jest chłodne, przy użyciu stan-
dardowych środków do czyszczenia.

Unikać żrących środków czyszczących o właściwościach 
ściernych. Do otworu wentylacyjnego nie pryskać środka do 
czyszczenia w aerozolu. 

5.1 Czyszczenie sitka

 Wskazówka
W regularnych odstępach należy czyścić sitko zamonto-
wane w kratce wlotowej powietrza. Zapewni to płynne 
oddawanie ciepła przez urządzenie. Gdy sitko jest za-
pchane, wentylatory należy wyłączyć.
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Zdejmij kratkę wlotu powietrza z zatrzasków, ciągnąc jej 
dolną część do siebie.

Poluzuj kratkę wlotu powietrza, zdejmując ją z górnej 
blokady.
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1

2

1 Sitko
2 Kratka wlotu powietrza
3 Wypust

Wypchnij sitko z kratki. Użyj w tym celu na przykład 
wkrętaka.

Wyczyść sitko za pomocą szczotki lub odkurzacza.

Załóż z powrotem sitko do kratki, tak aby zablokowało się na 
wypuście.
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Zawieś górną krawędź kratki wlotu powietrza na śrubach 
zabezpieczających.
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Dociśnij zatrzaski kratki wlotu powietrza.

6. Usuwanie problemów

Urządzenie nie rozgrze-
wa się. 
 

Nie ustawiono poziomu 
ładowania lub wybrano 
za niski poziom łado-
wania.

Ustaw pokrętło regulacji 
ładowania na wyższy 
stopień. 

  
 
 

Brak zasilania energią 
elektryczną 
 

Sprawdź bezpiecznik i 
wyłącznik różnicowo-
prądowy w instalacji do-
mowej.

Urządzenie oddaje zbyt 
dużo energii cieplnej 
również podczas niezbyt 
chłodnych dni. 

Niewłaściwe ustawienie 
urządzenia sterowni-
czego ładowania lub/i 
niewłaściwy regulator 
ładowania.

Zmodyfikuj ustawienie. 
 
 
 

Urządzenie nie oddaje 
ciepła.

Sitko jest zapchane. Patrz rozdział „Czyszcze-
nie i konserwacja”.

 Wskazówka
Efekty zmiany ustawień lub naprawy urządzenia sterow-
niczego ładowania są widoczne dopiero przy kolejnym 
procesie ładowania.

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

000000            0000             000000
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7. Bezpieczeństwo
Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak również konserwacja i 
naprawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez ser-
wisanta.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku zastosowania oryginalnego osprzętu 
przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginalnych części za-
miennych.

7.2 Przepisy, normy i wymogi

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

 ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie w for-
mie przyłącza stałego. Urządzenie musi być oddzielone 
od sieci za pomocą wielobiegunowego wyłącznika z roz-
warciem styków wynoszącym min. 3 mm.

 Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Zwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej. Podane 
napięcie musi być zgodne z napięciem sieciowym.
Wyposażenie należy dobrać odpowiednio do znamiono-
wego poboru mocy.

 Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Urządzenie należy przymocować stabilnie na ścianie lub 
posadzce.

 Wskazówka
Przestrzegać rozporządzeń budowlanych i  przepisów 
dotyczących budowy garażów obowiązujących w danym 
kraju.

 Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych 
przepisów oraz rozporządzeń.

8. Opis urządzenia
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1 Osłona blaszana
2 Grzałka
3 Dmuchawa (M1)
4 Regulator temperatury (N5)
5 Kratka wlotu powietrza
6 Kratka wylotu powietrza
7 Izolacja
8 Kamienie gromadzące ciepło
9 Ścianka przednia i wewnętrzna ścianka przednia

8.1 Zasada działania

Kamienie gromadzące ciepło są ogrzewane za pomocą umiesz-
czonych pomiędzy nimi grzałek. Proces ładowania można płynnie 
regulować pokrętłem regulacji. Godzinę rozpoczęcia oraz czas 
trwania ładowania określa lokalny zakład energetyczny. 

Dwa wbudowane regulatory temperatury i ogranicznik tempera-
tury zabezpieczają urządzenie przed nadmiernym nagrzaniem. Po 
usunięciu usterki regulatory temperatury włączają się samoczyn-
nie, natomiast ogranicznik temperatury należy włączyć ręcznie, 
naciskając przycisk umieszczony pośrodku ogranicznika.

Nagromadzona energia cieplna jest oddawana do pomieszcze-
nia za pomocą dmuchawy, a częściowo także przez powierzchnię 
urządzenia. W tym celu dmuchawa zasysa powietrze przez kratkę 
wlotową, przetłacza je przez kanały powietrzne kamieni groma-
dzących ciepło, podgrzewając je przy tym. 

Przed wylotem na zewnątrz przez kratkę wylotową podgrzane 
powietrze jest mieszane przy użyciu dwóch klap powietrza z 
chłodniejszym powietrzem z pomieszczenia, aby temperatura wy-
pływającego powietrza nie przekroczyła maksymalnej wartości. 
Ustawieniem klapy powietrza, a tym samym proporcją mieszania 
powietrza steruje regulator bimetaliczny.
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8.2 Zakres dostawy

Do urządzenia dołączone są następujące artykuły:

 - Kamienie gromadzące ciepło

 - Naklejka z ostrzeżeniem

8.3 Pozostałe wyposażenie dodatkowe
 - 2-punktowy regulator temperatury pokojowej (regulator 

rozładowania)

 - Proporcjonalny regulator temperatury pokojowej (regulator 
rozładowania)

 - Ogrzewanie dodatkowe

 - Pokrywa pokrętła regulacji ładowania

9. Przygotowanie

9.1 Miejsce montażu

 ZAGROŻENIE pożarem
Ściana, przy której urządzenie ma być zamontowane, 
musi posiadać odporność termiczną wynoszącą min. 
85 °C, a posadzka 80 °C.

Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni o odpowiedniej 
nośności, aby uniknąć deformacji jego obudowy.

Aby zapewnić stabilność urządzania, należy je przymocować do 
ściany lub posadzki (patrz rozdział „Montaż - Sposoby montażu”)

9.2 Odstępy bezpieczeństwa
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Podczas montażu urządzenia należy zachować wymagane 
minimalne odległości od sąsiednich przedmiotów.

10. Montaż

10.1 Otwarcie urządzenia
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1 Kratka wylotu powietrza
2 Kratka wlotu powietrza

Zdejmij kratkę wlotu powietrza z zatrzasków, ciągnąc jej 
dolną część do siebie.

Poluzuj kratkę wlotu powietrza, zdejmując ją z górnej 
blokady.

Odkręć wkręty mocująca kratkę wylotu powietrza, po czym 
zdejmij ją.
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Odkręć wkręty mocujące przednią ściankę znajdujące się w 
jej dolnym zagięciu.

Zdejmij przednią ściankę.

b.

a.
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Odkręć wkręty mocujące wewnętrzną przednią ściankę znaj-
dujące się w dolnym zagięciu.

Zdejmij wewnętrzną przednią ściankę.
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1 Prawa boczna ścianka (po odkręceniu wkrętów)

Odkręć wkręt w prawej bocznej ściance.

Podnieś nieznacznie ściankę boczną, po czym zdejmij ją.

10.2 Ustawianie regulacji ładowania

 Wskazówka
Należy przestrzegać poniższych wskazówek. W zależności 
od miejsca i sposobu montażu wykonanie ustawień po 
montażu może się okazać utrudnione. 

10.2.1 Ograniczenie mocy przyłączeniowej

 ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Zgodnie z technicznymi warunkami podłączenia zakładu 
energetycznego podłączenie jednofazowe jest dozwolo-
ne tylko przy mocy do 2 kW (ETS 200).

Fabrycznie przyłącze urządzenia jest okablowane na podłączenie 
mocy maksymalnej (100%).

Poprzez zmianę położenia lub usunięcie mostków na zaciskach 
przyłączeniowych oraz odpowiednie ustawienie stopnia ładowa-
nia za pomocą regulatora ładowania moc przyłączeniową można 
zmniejszyć o trzy stopnie mocy (patrz rozdział „Dane techniczne 
- Ograniczenie mocy przyłączeniowej”). 

Przy doborze średnicy przewodów i zabezpieczeń należy uwzględ-
nić maksymalną moc urządzenia.

10.2.2 Zmniejszenie stopnia ładowania
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I

80 % PS

II

80 % NS

III

68/72 %

IV

37/40 %

% PS% P

V4 X17 X16 A1

V4  Wskaźnik pracy i usterek
X17 Mostek wtykowy do 4-stopniowej redukcji mocy
X16 Mostek wtykowy do 4-stopniowego dopasowania sy  

 gnału sterującego
A1  Elektroniczny regulator ładowania

Na elektronicznym regulatorze ładowania znajduje się wtykowy 
mostek X17 służący do 4-stopniowej regulacji mocy przyłączenio-
wej i stopnia ładowania ogrzewacza akumulacyjnego (położenia 
I, II, III lub IV). 

Przełożenie mostka na inny szereg wtyków powoduje zmniejszenie 
stopnia ładowania (obniżenie temperatury wyłączania elektronicz-
nego regulatora ładowania).

10.2.3 Usterki elektronicznego regulatora ładowania

Fabrycznie regulator ładowania urządzenia jest ustawiony na 
sterowanie pozytywne („80% PS”). Oznacza to, iż w przypadku 
usterki urządzenia sterowniczego ładowania (np. w przypadku 
braku sygnału sterującego) ogrzewacz akumulacyjny zostanie 
naładowany do pełna.

W przypadku podłączenia ogrzewacza akumulacyjnego do cyfro-
wego urządzenia sterowniczego ładowania przełożenie mostka 
wtykowego X16 w położenie „80% NS” powoduje przełączenie 
na sterowanie negatywne, to znaczy, iż w razie usterki ogrzewacz 
akumulacyjny nie będzie ładowany.
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10.2.4 Praca z urządzeniem sterowniczym ładowania

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi 
urządzenia sterowniczego ładowania.

Sygnał sterujący

Elektroniczny regulator ładowania można podłączyć do różnych 
sygnałów sterujących (ED), co umożliwia jego zastosowanie także 
w użytkowanych starszych urządzeniach.

Fabrycznie elektroniczny regulator ładowania jest ustawiony na 
sygnał sterujący AC (zmiennonapięciowy sygnał sterujący przy-
łożony na zaciski A1 i A2) - ustawienie „80% ED”.

Poprzez przełożenie mostka wtykowego X16 można wybrać inne 
sygnały sterujące ED (68/72, 37/40 %). Jest to konieczne przy 
montażu urządzenia w instalacji, w której proces ładowania jest 
sterowany za pomocą jednego z ww. sygnałów sterujących ED.

Podłączenie do stałonapięciowego sygnału sterującego

W przypadku stosowania w ogrzewaczu akumulacyjnym urzą-
dzenia sterowniczego ładowania pracującego na sygnale stało-
napięciowym (o wartości 0,91 V - 1,43 V), sygnał sterujący należy 
podać na fabrycznie  zasłonięte zaciski X3 „DC +” (biegun dodatni) 
i „DC -” (biegun ujemny)” (należy przy tym przestrzegać właściwej 
biegunowości!).

 ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Na zaciski „DC +” i „DC -” nie wolno podawać zmienno-
napięciowego sygnału sterującego o wartości 230 V. W 
przeciwnym wypadku spowoduje to uszkodzenie regu-
latora ładowania.

10.2.5 Dopasowanie mocy przy wydłużonym znamionowym 
czasie ładowania

Poprzez przełożenie lub usunięcie mostków z zacisków przyłącze-
niowych można dopasować moc przyłączeniową do określonego 
przez zakład energetyczny znamionowego czasu ładowania. Fa-
brycznie ogrzewacz akumulacyjny jest ustawiony na znamionowy 
czas ładowania równy 8 godzinom.

Należy przy tym przestrzegać wskazówek zawartych w roz-
dziale „Dane techniczne - Dopasowanie mocy”.

10.3 Przyłącze sieciowe / przewody przyłączeniowe
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 ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności w 
urządzeniu należy odłączyć od napięcia przewody 
przyłączeniowe w skrzynce rozdzielczej.

Przeprowadź sieciowe i pozostałe przewody przyłączeniowe 
modułu regulatora ładowania i rozładowania przez otwór 
znajdujący się w tylnej ściance urządzenia, po czym podłącz 
je (patrz rozdział „Dane techniczne - Przyłącza”)

Zastosuj przewody przyłączeniowe o długości ok. 260 mm, a 
w razie potrzeby je odpowiednio skróć. Przewody nie mogą 
przylegać do otworów wentylacyjnych w ściance bocznej.

10.4 Sposoby montażu

10.4.1 Montaż na ścianie 
(o odpowiedniej nośności)

Umocowanie urządzenia przy ścianie umożliwia otwór znajdujący 
się w tylnej ściance urządzenia w pobliżu szafki sterowniczej.

Przykręć urządzenie do ściany przy użyciu odpowiedniego 
wkrętu, aby je zabezpieczyć przed przewróceniem.

10.4.2 Przymocowanie do podłogi

Alternatywnym rozwiązaniem jest przykręcenie urządzenia do 
podłogi przy wykorzystaniu 4 otworów w nóżkach (Ø9 mm). 

Zdemontuj klatki wlotu i wylotu powietrza oraz moduł wen-
tylacji (patrz rozdział „Prace przygotowawcze - Otworzenie 
urządzenia”).

Odpowiednimi wkrętami przykręć urządzenie do podłogi.



10.5 Wkładanie kamieni gromadzących ciepło

 OSTRZEŻENIE – ryzyko poparzenia
Uszkodzona warstwa izolacji cieplnej może być przyczy-
ną nadmiernego nagrzewania się obudowy urządzenia. 

Sprawdź izolację cieplną pod kątem występowania uszko-
dzeń transportowych. 

Uszkodzone elementy izolacji cieplnej wymień na nowe.

W urządzeniu nie mogą znajdować się żadne ciała obce, jak np. 
fragmenty materiałów opakowaniowych.

Zdejmij osłonę blaszaną, po czym z wnętrza urządzenia wyj-
mij papierowe wkładki. 

Kamienie gromadzące ciepło są dostarczane w osobnym opako-
waniu. Kamienie, które wykazują niewielkie uszkodzenia trans-
portowe, mogą być używane. Nie ma to negatywnego wpływu 
na pracę urządzenia.

a

b c
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1

2

1 Grzałka
2 Kamień gromadzący ciepło

Aby włożyć kamienie, podnieś nieznacznie grzałkę.

Przy podnoszeniu grzałek uważaj, aby nie powiększyły one 
otworów przepustowych w bocznej warstwie izolacji cieplnej.

Włóż do urządzenia pierwszy kamień z wgłębieniem na 
grzałkę skierowanym do góry, pamiętając, by zachować pe-
wien odstęp od prawej warstwy izolacji cieplnej.

I.

IV .

VII.

II.

V.

III.

VI.
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Dosuń kamień do prawej, tylnej warstwy izolacji cieplnej. 
Wzdłużne otwory stanowią kanały grzewcze.

Włóż następne kamienie w kolejności przedstawionej na 
ilustracji.
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Wyjętą uprzednio z urządzenia osłonę blaszaną załóż na 
górną warstwę kamieni.
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10.6 Czyszczenie urządzenia
Po ustawieniu urządzenia i włożeniu do niego kamieni gro-
madzących ciepło wyczyść urządzenie. W tym celu wykonaj 
następujące czynności:
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Zdemontuj moduł wentylacji.
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Podnieś dmuchawę i wyjmij ją z urządzenia. W tym 
celu odkręć wkręty umieszczone z przodu kątowników 
wspornikowych.

Uważaj przy tym na przewody.

W niektórych urządzeniach należy również zdemontować regula-
tor temperatury rozładowania (N5) i wspornik blaszany.

 Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Przy odkładaniu wymontowanych części na bok należy 
uważać, aby nie uszkodzić przewodów plecionych.

Wyczyść blaszane dno i dmuchawę. Uważaj, aby nie uszko-
dzić płytek.

Następnie włóż z powrotem na miejsce dmuchawę, a w 
stosownym przypadku także ogranicznik temperatury oraz 
moduł wentylacji. 

Uważaj, aby prawidłowo ułożyć przewody.

10.7 Podłączenie elektryczne

10.7.1 Informacje ogólne

 ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
W przypadku podłączenia ogrzewacza akumulacyjnego 
do automatycznego urządzenia sterowniczego ładowa-
nia na zaciskach „A1/Z1” i „A2/Z2” może występować 
napięcie, także przy wyjętych bezpiecznikach.

Grzałki należy podłączyć do sieci elektrycznej o napięciu 400 V 
(3/N/PE). Urządzenie ETS 200 można również podłączyć do sieci 
o napięciu 230 V (1/N/PE).

Można również wykonać przyłącze przewodem NYM. Ilość prze-
wodów zasilających i żył oraz ich przekroje zależą od mocy przy-
łączowej urządzenia, rodzaju przyłącza i stosownych przepisów 
zakładu energetycznego. 

Należy przestrzegać schematów ideowych (patrz rozdział „Dane 
techniczne”). 

10.7.2 Podłączenie urządzenia

 ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Należy zapewnić właściwe przyłączenie przewodu 
ochronnego.

 Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Przed podłączeniem przewodu przewodzącego stałona-
pięciowy sygnał sterujący należy zabezpieczyć wewnątrz 
urządzenia przewodem izolacyjnym na odcinku między 
odciążeniem naciągu przewodu a zaciskiem przyłącze-
niowym.

 Wskazówka
Podczas ładowania na zacisku „L” listwy zaciskowej X2 
musi występować napięcie. W przypadku braku oddziel-
nego zasilania można w tym celu zmostkować zaciski „L” 
i „L1”. W takim przypadku należy również zmostkować 
zacisk „N” na listwie zaciskowej X2 z zaciskiem „N” na 
listwie zaciskowej X1 (jest to możliwe tylko przy zastoso-
waniu naściennego regulatora temperatury pokojowej).

W razie potrzeby zastosuj odciążenia naciągu przewodów 
przyłączeniowych i podłącz je do urządzenia zgodnie ze 
schematem ideowym znajdującym się wewnątrz urządzenia 
na prawej ściance lub ze schematem ideowym zawartym w 
rozdziale „Dane techniczne”.

W przypadku niewystarczającego dostępu do kątownika blaszane-
go służącego jako wspornik zacisków przyłączeniowych wskutek 
zbyt małego odstępu bocznego można go przechylić do przodu po 
uprzednim odkręceniu wkrętu z tylnej ścianki.



10.7.3 Praca bez stycznika ogrzewania

Jeśli nie jest planowany montaż stycznika ogrzewania (wyma-
gany przez niektóre zakłady energetyczne), można skorzystać 
z termoprzekaźnika zamontowanego fabrycznie w ogrzewaczu 
akumulacyjnym.

W tym celu sygnały „LF+N” lub „SH+N” urządzenia sterowni-
czego ładowania należy bezpośrednio doprowadzić do zaci-
sków „L-SH+N” ogrzewacza akumulacyjnego.

Usuń mostki (L)-(L-SH) i (N)-(N) (patrz rozdział „Dane tech-
niczne - Schematy połączeń”).

Załączenie grzałek w ogrzewaczu akumulacyjnym następuje po 
załączeniu mocy przez zakład energetyczny i sygnale zezwolenia 
nagrzewania z elektronicznego regulatora ładowania.

10.7.4 Tabliczka znamionowa urządzenia

 Wskazówka
Moc przyłączeniową oraz znamionowy czas ładowania 
należy udokumentować. 

W tym celu zaznacz odpowiednie pola na tabliczce 
znamionowej.

Ponadto zaznacz w niniejszej instrukcji w rozdziale „Dane 
techniczne - Schematy połączeń” wybrany schemat połączeń.

10.8 Zamknięcie urządzenia
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Załóż z powrotem wewnętrzną ściankę przednią.
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Załóż z powrotem prawą ściankę boczną. W tym celu załóż ją 
najpierw na dolną, a następnie na górną krawędź.

Zwróć uwagę, aby prawa ścianka boczna zablokowała się na 
swoim miejscu.

Przykręć dobrze prawą ściankę boczną.
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Załóż z powrotem ściankę przednią.
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Przymocuj kratkę wylotu powietrza, wykonując 3/4 obrotu 
obydwoma zamknięciami obrotowymi.
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Zawieś górną krawędź kratki wlotu powietrza na śrubach 
zabezpieczających.

26
_0

7_
27

_0
34

1_

Dociśnij zatrzaski kratki wlotu powietrza.

10.8.1 Przyklejenie naklejki z ostrzeżeniem

Przy ustawieniu urządzenia w obiektach komercyjnych, takich jak 
np. hotele, domki letniskowe, szkoły, należy przykleić na nim za-
łączoną w zestawie naklejkę z ostrzeżeniem („Nie stawiać na lub 
przy urządzeniu żadnych przedmiotów”).

Naklejkę należy przykleić na pokrywie urządzenia w dobrze 
widocznym miejscu.

11. Uruchomienie

11.1 Kontrola przed uruchomieniem
Sprawdź działanie dmuchawy poprzez włączenie regulatora 
temperatury pokojowej.

11.2 Pierwsze uruchomienie

11.2.1 Protokół uruchomienia

Podczas pierwszego ładowania zmierz pobór mocy w kWh i 
porównaj uzyskany wynik z maksymalną wartością nałado-
wania urządzenia (patrz rozdział „Dane techniczne - Tabela 
danych”).  

 Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne
Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości nałado-
wania.

11.2.2 Ładowanie

Podczas pierwszego ładowania mogą pojawić się pewne zapachy. 

Zadbaj o właściwą wentylację pomieszczenia. Otworzenie 
okna w położeniu uchylonym zapewni 1,5-krotną wymianę 
powietrza.

Przy ustawieniu urządzenia w sypialni nie należy wykonywać 
pierwszego ładowania podczas snu.

Rozpoczęcie eksploatacji urządzenia jest możliwe dopiero po 
sprawdzeniu jego działania. 

Ustaw proces ładowania za pomocą pokrętła regulacji łado-
wania lub urządzenia sterowniczego ładowania.

12. Ponowne uruchomienie

12.2.1 Naprawa i modyfikacja urządzenia

Przy ponownym ustawieniu urządzenia po naprawie lub zmianie 
miejsca ustawienia należy postępować w następujący sposób:

Wymień części izolacji cieplnej, które są uszkodzone 
lub w których widoczne są zmiany mogące wpływać na 
bezpieczeństwo. 

Sprawdź izolację urządzenia i zmierz znamionowy pobór 
mocy.

Podczas uruchamiania urządzenia postępuj zgodnie z opisem 
zawartym w rozdziale „Pierwsze uruchomienie”.

12.2.2 Modyfikacja urządzenia

Przy modyfikacjach i montażu podzespołów należy przestrzegać 
informacji podanych w stosownej instrukcji obsługi.

13. Przekazanie
Objaśnić użytkownikowi sposób działania urządzenia. Zwrócić 
jego uwagę szczególnie na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 
Przekaż niniejszą instrukcję obsługi i instalacji użytkownikowi 
urządzenia.



14. Usuwanie usterek

14.1 Wskaźniki stanu regulatora ładowania

Zielona Nie występują 
usterki.

Regulator jest sprawny. 

Czerwo-
na 

Usterka
 

Uszkodzenie lub niepodłączenie pokrętła regulacji 
ładowania (R1), lub też czujnika rdzeniowego. Ła-
dowanie nie odbywa się.

Poma-
rańczo-
wa

Usterka
 

Wewnętrzny regulator rozładowania (A2) jest 
uszkodzony. 

  Czujnik temperatury pomieszczenia (B2) jest 
uszkodzony lub nie podłączony.

  
 

  
 

Pokrętło regulacji rozładowania (R2) jest uszko-
dzone lub nie podłączone. Temperatura w po-
mieszczeniu jest regulowana na wartość ok. 22 °C.

14.2 Tabela usterek

Usuwanie
Urządzenie nie rozgrzewa się. Stycznik grzałki nie załącza się prawidłowo. Sprawdź wysterowywanie stycznika grzałki.

Brak zasilania ogrzewacza akumulacyjnego. Sprawdź bezpiecznik w skrzynce rozdzielczej.

 
 

Brak zasilania regulatora ładowania. 
 

Sprawdź bezpiecznik czuły w obwodzie między zaciskami 
przyłączeniowymi „X1” i „X2” (patrz rozdział „Usuwanie uste-
rek - Wymiana bezpiecznika topikowego”). 

   Sprawdź zasilanie. Patrz rozdział „Podłączenie elektryczne” 
lub/i „Dane techniczne”.

 Zadziałał ogranicznik temperatury (F1). Włącz z powrotem ogranicznik temperatury (patrz rozdział 
„Włączenie ogranicznika temperatury”).

 Urządzenie sterownicze ładowania nie jest właściwie 
ustawione.

Sprawdź ustawienia urządzenia sterowniczego ładowania. 

  Regulator ładowania nie działa prawidłowo. Sprawdź położenie mostków wtykowych w regulatorze łado-
wania A1.

Urządzenie ładuje się zbyt mocno przy 
umiarkowanej temperaturze zewnętrznej 
(przy stosowaniu urządzenia sterowniczego 
ładowania).

Przerwany bieg sygnału sterującego. 
 
 

Sprawdź występowanie sygnału sterującego Z1 urządzenia 
sterowniczego ładowania na zaciskach „A1/Z1” ogrzewacza 
akumulacyjnego.

Niewłaściwe ustawienie krzywej grzania. Sprawdź ustawienia w urządzeniu sterowniczym ładowania.

 Czujnik temperatury zewnętrznej jest uszkodzony. Sprawdź czujnik temperatury zewnętrznej i w razie potrzeby 
wymień go na nowy.

  Regulator ładowania podaje niewłaściwy sygnał 
sterujący.

Sprawdź położenie mostków wtykowych w regulatorze łado-
wania A1.

Urządzenie ładuje się zbyt mocno przy 
umiarkowanej temperaturze zewnętrznej 
(przy ręcznej regulacji ładowania).

Ustawienia termomechanicznego regulatora ładowa-
nia w ogrzewaczu akumulacyjnym. 

Sprawdź ustawienia regulatora ładowania. 
 

Urządzenie nie oddaje ciepła. 
 

Wentylatory nie obracają się. 
 

Sprawdź, czy regulator temperatury pokojowej jest włączony 
oraz czy na zacisku „LE” w ogrzewaczu akumulacyjnym wy-
stępuje napięcie.

Sitko w kratce wlotu powietrza jest zapchane. Wyczyść sitko. Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.

    Sprawdź, czy przepływ powietrza nie jest blokowany przez 
np. dywan.

    Sprawdź, czy załączył się regulator temperatury (N5) na wy-
locie powietrza.
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14.2.1 Włączenie ogranicznika temperatury
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14.2.2 Wymiana bezpiecznika topikowego
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Bezpiecznik czuły 5x20 mm o amperażu 2 A

 ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym
Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć urządze-
nie spod napięcia.

Elektroniczny regulator ładowania posiada jako dodatkowe za-
bezpieczenie wymienny bezpiecznik topikowy.

Znajduje się on w dwuczęściowym uchwycie na bezpieczniki, 
umieszczonym między zaciskami przyłączeniowymi „X1” i „X2”.

Aby wymienić bezpiecznik, należy wyjąć górną część z bezpiecz-
nikiem z dolnej części.

14.3 Symbole na tabliczce znamionowej
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Symbole na tabliczce znamionowej (przykład: ETS 700)

Waga łączna 

Ładowanie 

Rozładowanie 

Ogrzewanie dodatkowe

wentylator

15. Konserwacja
Kanał nadmuchowy znajdujący się za kratką wylotu powietrza 
należy sprawdzać co dwa lata. Mogą się w nim gromadzić zanie-
czyszczenia.

Zalecamy również sprawdzanie członów kontrolnych i regula-
cyjnych. Najpóźniej po 10 latach od pierwszego uruchomienia 
urządzenia należy sprawdzić sprawność zabezpieczeń, członów 
kontrolnych i regulacyjnych, a także cały układ ładowania i roz-
ładowywania.



16. Dane techniczne

16.1 Wymiary
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a20 Urządzenie Szerokość mm 605 780 955 1130 1305 1480

a44 Urządzenie Odległość między 
nóżkami

mm 415 590 765 940 1115 1290 

b01
 

Przepust na 
przewody 
elektr.
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16.2 Schemat połączeń
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A1  Elektroniczny regulator ładowania
A4  Elektroniczny moduł obsługowy
B1  Czujnik rdzeniowy ładowania (przy 20 °C  541 Ω)
E1-E6  Grzałka
F1  Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
F2  Bezpiecznik (250 V 2 A)
K1  Przekaźnik termiczny
M1-M3 Dmuchawa ogrzewacza akumulacyjnego
N4  Regulator temperatury ładowania
N5  Regulator temperatury rozładowania
N6  Regulator temperatury, tylko w urządzeniach o mocy   

 do 6-7 kW
R1  Pokrętło regulacji ładowania 10 kΩ
H1  Wskaźnik pracy i usterek
X1  Zacisk sieciowy
X2  Zacisk przyłączeniowy
X3  Stałonapięciowy zacisk przyłączeniowy (0,9 - 1,43 V)
X16  4-stopniowy układ dopasowania sygnału sterującego 
X17  4-stopniowy układ redukcji mocy

Akcesoria specjalne

(Nie jest zawarty w zestawie. Określ zamontowane wyposażenie 
dodatkowe, zaznaczając odpowiednie pola krzyżykiem.)

RTI-E3 RTI-EP2
A2 Elektroniczny regulator rozładowania
B2 Czujnik temperatury pomieszczenia do rozładowania (przy 

20 °C  27,1 kΩ)
R2 Pokrętło regulacji rozładowania 10 kΩ
S2 Włącznik regulatora temperatury pokojowej
X25 Wewnętrzny przewód połączeniowy A1-A2

 Ogrzewanie dodatkowe
E8 Grzałka dodatkowa
N2 Regulator temperatury ogrzewania dodatkowego
N3 Regulator temperatury ogrzewania dodatkowego
S1 Włącznik ogrzewania dodatkowego

W przypadku stosowania ogrzewania dodatkowego (E8) należy 
uwzględnić moc przełączania regulatora temperatury pokojowej.



16.3 Schematy połączeń

Urządzenie można podłączyć na cztery następujące sposoby.

Schemat połączeń w przypadku wbudowanych regulatorów 
temperatury pokojowej RTI-E3 / RTI-EP2

L-
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LEL N

A1

Z1

A2

Z2

(N )

NLE` LH LH` NNTA NNLE+ -
L3 L2 L12 13
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* Przy pracy bez stycznika ogrzewania należy usunąć mostki 
(L)-(L-SH) i (N)-(N).

1 Sterowanie ładowaniem niską wartością napięcia DC
2 Sterowanie ładowaniem za pomocą napięcia 230 V AC
3 Urządzenie sterownicze ładowania A1/A2
4 1/N ~ 230 V
5 L1/L2/L3 (ewent. ze stycznikiem ogrzewania) / N/PE ~ 400 V

Schemat połączeń w przypadku zamontowanych na ścianie 
regulatorów temperatury pokojowej RTA-S/RTNZ-S
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L3 L2 L12 13
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* Przy pracy bez stycznika ogrzewania należy usunąć mostki 
(L)-(L-SH) i (N)-(N).

1 Sterowanie ładowaniem niską wartością napięcia DC
2 Sterowanie ładowaniem za pomocą napięcia 230 V AC
3 Urządzenie sterownicze ładowania A1/A2
4 1/N ~ 230 V
5 RTA-S / (RTNZ-S z wyłącznikiem ogrzewania dodatkowego)
6 L1/L2/L3 (ewent. ze stycznikiem ogrzewania) / N/PE ~ 400 V

Schemat połączeń przy podłączeniu do sieci jednofazowej 
(maks. 2 kW)

LEL N
A1

Z1

A2

Z2

(N )

L3 L2 L12 13
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1

1 1/N/PE ~ 230V

Schemat połączeń przy wymianie starego ogrzewacza 
akumulacyjnego na nowy z naściennym regulatorem 
temperatury pokojowej i niekorzystaniu z zasilania prądem 
dziennym

 Wskazówka
Przy eksploatacji urządzenia ze sterowaniem jednoprze-
wodowym należy usunąć mostek między zaciskami „N” 
i „A2/Z2”. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w 
rozdziale „Dane techniczne - Sposoby podłączenia”.

LEL N
A1

Z1

A2

Z2

(N ) (N ) (N ) (N )

L3 L2 L12 13
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1

3

2

1 Sterowanie jednoprzewodowe
2 Urządzenie sterownicze ładowania / regulator temperatury 

pokojowej
3 L1/L2/L3 (ewent. ze stycznikiem ogrzewania) / N/PE ~ 400 V

Regulator temperatury pokojowej i urządzenie sterownicze 
ładowania zależne od warunków atmosferycznych należy 
podłączyć do tego samego wyłącznika różnicowo-prądowego 
jak moduł mocy.

W przypadku stosowania kilku wyłączników różnicowo-prądo-
wych:

Podłącz zacisk „N” przekaźnika termicznego K1 do zacisku 
„N” modułu mocy.

Przełóż przewód pleciony 3 wtyczki X10 z zacisku  „L” na „L1” 
(patrz rozdział „Dane techniczne -  Schemat ideowy”).
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16.4 Ograniczenie mocy przyłączeniowej

  1 2 3 4 5

  100 % 91,6 % 83,3 % 75 % 100%

ETS 200 kW 2,00 1,83 1,67 1,50 2,00

ETS 300 kW 3,00 2,75 2,50 2,22 -

ETS 400 kW 4,00 3,66 3,33 3,00 -

ETS 500 kW 5,00 4,58 4,16 3,75 -

ETS 600 kW 6,00 5,50 5,50 4,50 -

ETS 700 kW 7,00 6,42 5,83 5,25 -

  1 2 3 4

  100 % 91,6 % 83,3 % 75 %

ETS 200 kW 2,70 2,47 2,25 2,03

ETS 300 kW 4,10 3,75 3,42 3,07

ETS 400 kW 5,50 5,04 4,58 4,13

ETS 500 kW 6,50 5,96 5,42 4,88

ETS 600 kW 8,10 7,42 6,75 6,08

ETS 700 kW 9,00 8,24 7,50 6,75
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16.5 Dopasowanie mocy (znamionowy czas 
ładowania)

Znamionowy czas ładowania  8 godz. 9 godz. 10 godz.

Wariant podłączenia  1 2 3

ETS 200 kW 2,00 1,83 1,67

ETS 300 kW 3,00 2,75 2,50

ETS 400 kW 4,00 3,66 3,33

ETS 500 kW 5,00 4,58 4,16

ETS 600 kW 6,00 5,50 5,50

ETS 700 kW 7,00 6,42 5,83

Znamionowy czas ładowania  5 godz. 6 godz. 7 godz.

Wariant podłączenia  1 2 3

ETS 200 kW 2,70 2,47 2,25

ETS 300 kW 4,10 3,76 3,42

ETS 400 kW 5,50 5,04 4,58

ETS 500 kW 6,50 5,96 5,42

ETS 600 kW 8,10 7,42 6,75

ETS 700 kW 9,00 8,24 7,50

L3 L2 L123 1

N L3 L2 L1

X1

9 h

8 h

3/N/PE ~ 400 V

L3 L2 L123 1

N L3 L2 L1

(Serienverdrahtung)

X1

3/N/PE ~ 400 V

1

2

L3 L2 L123 1

N L3 L2 L1

10 h

X1

3/N/PE ~ 400 V

3
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16.6 Tabela danych

  074484 074485 074486 074487 074488 074489

Dane elektryczne

Moc przyłączeniowa W 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Napięcie znamionowe V 400 400 400 400 400 400

Fazy  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE

Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50

Ładowanie nominalne kWh 16 24 32 40 48 56

Ładowanie maksymalne kW 17 25,5 35 42 51 61,5

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe kW 0,35 0,5 0,8 1 1,2 1,5

Wymiary

Wysokość mm 650 650 650 650 650 650

Szerokość mm 605 780 955 1130 1305 1480

Głębokość mm 275 275 275 275 275 275

Masy

Masa kg 32 40 48 56 64 72

Waga (z kamieniami) kg 116 166 216 266 316 366

Wersje

Kolor  Biały, RAL 9010 Biały, RAL 9010 Biały, RAL 9010 Biały, RAL 9010 Biały, RAL 9010 Biały, RAL 9010

Wartości

Redukcja ładowania 4-stopniowa  100/90/80/70 100/90/80/70 100/90/80/70 100/90/80/70 100/90/80/70 100/90/80/70

Zdolność gromadzenia ciepła % 48 53 55 56 58 59

Poziom hałasu dB(A) 30 32 33 34 34 34

Kwestie handlowe

Ilość pakietów kamieni  6 9 12 15 18 21
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