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Uwagi ogólne

Ogrzewacze akumulacyjne zosta³y zaprojektowane przez
doœwiadczonych konstruktorów i wykonane przez specjalistów
w produkcji seryjnej. Wyró¿niaj¹ je zw³aszcza wzornictwo,
³atwa obs³uga oraz du¿a moc grzejna i niezawodnoœæ dzia³ania.
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie informacji podanych w
niniejszej instrukcji. Zawieraj¹ one wa¿ne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa, instalacji, u¿ytkowania i konserwacji urz¹dzeñ.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci w razie niestosowania
siê do poni¿szych wskazówek i instrukcji. Ogrzewacze nie mog¹
byæ u¿ytkowane w sposób niew³aœciwy, to znaczy niezgodny
z przewidzianym zastosowaniem.

Ustawienie i instalacja

Pod³¹czenie ogrzewacza akumulacyjnego musi byæ
zatwierdzone przez w³aœciwy zak³ad elektroenergetyczny.
Pod³¹czenie elektryczne powinno byæ wykonane przez
uprawnionego instalatora.
Nale¿y stosowaæ
bezpieczeñstwa.

siê

do

miejscowych

przepisów

W przypadku instalowania elektrycznych ogrzewaczy
akumulacyjnych w pomieszczeniach us³ugowych i przeznaczonych do u¿ytku publicznego, jak np. hotele,
domy wczasowe, szko³y, budynki administracyjne i inne,
nale¿y na górnej powierzchni ogrzewacza umieœciæ
specjaln¹ nalepkê z uwag¹ ostrzegawcz¹.

Stan dostawy, opakowanie, recykling
Aby u³atwiæ transport obudowy ogrzewaczy akumulacyjnych
i kszta³tki bloku akumulacyjnego zapakowane s¹ oddzielnie.
Opakowanie ogrzewacza ograniczone jest do bezwzglêdnie
koniecznego i sk³ada siê g³ównie z materia³ów przeznaczonych
do odzysku.
Czêœci opakowania i ogrzewacza s¹ w ramach istniej¹cych
przepisów odpowiednio oznakowane, dziêki czemu mo¿liwe jest
ich póŸniejsze sortowanie i utylizacja.

Obowi¹zuj¹ce normy
Przy projektowaniu instalacji nale¿y uwzglêdniæ normy:
-PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
-PN-EN 60335-2-61 Bezpieczeñstwo elektrycznych przyrz¹dów
do u¿ytku domowego i podobnego. Wymagania szczegó³owe
dla akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeñ.

Miejsce ustawienia
Ogrzewacz akumulacyjny mo¿e byæ ustawiony w pomieszczeniu
w dowolnym miejscu. Najw³aœciwsze jest jednak miejsce pod
oknem. W ten sposób przedostaj¹ce siê do pomieszczenia
zimne powietrze jest bezpoœrednio ogrzewane. Pod³oga wzgl.
œciana musi byæ zdolna do przenoszenia masy urz¹dzenia,
dlatego nale¿y zwróciæ uwagê na masê ogrzewaczy podan¹ w
rozdziale „Dane techniczne”. W razie w¹tpliwoœci co do
noœnoœci pod³ogi wzgl. œciany nale¿y poradziæ siê specjalisty.
Na ogó³ elektryczne ogrzewacze akumulacyjne mog¹ byæ
ustawiane na posadzce bez ¿adnych podk³adek.
Powierzchnia posadzki powinna byæ g³adka i p³aska oraz
odporna na dzia³anie temperatury. W przypadku posadzek o
ma³ej odpornoœci na nacisk p³ozy ogrzewacza mog¹ wgniataæ
siê w powierzchniê, na której jest on ustawiony, powoduj¹c
ograniczenie a nawet ca³kowite zamkniêcie przep³ywu
powietrza pod ogrzewaczem.
W przypadku miêkkich wzgl. nieodpornych na nacisk oraz na
dzia³anie ciep³a wyk³adzin pod³ogowych i dywanowych oraz w
celu wyrównania nierównoœci posadzki zaleca siê zastosowanie
odpowiedniej podk³adki o wielkoœci równej powierzchni
podstawy ogrzewacza. W przypadku dywanów o d³ugim
wzglêdnie wysokim runie nale¿y zawsze przewidzieæ
podk³adkê albo zastosowaæ konsolê pod³ogow¹.
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W przypadku ogrzewaczy bez wbudowanego regulatora
temperatury pomieszczenia regulator nale¿y umieœciæ najlepiej
na wewnêtrznej œcianie ogrzewanego pomieszczenia w odleg³oœci minimum 2,5 m od ogrzewacza i na wysokoœci ok. 1,5 m.

Do mocowania do pod³ogi musz¹ byæ u¿yte odpowiednie
œrodki. Zalecane s¹ œruby do drewna o ³bach 6-k¹tnych
z odpowiednimi podk³adkami i ko³kami.

Uwaga:
Jakakolwiek zmiana miejsca pierwotnego monta¿u
ogrzewacza akumulacyjnego mo¿e byæ dokonana tylko
i wy³¹cznie przez uprawnionego instalatora wyznaczonego
przez producenta.

Monta¿
Ogrzewacz akumulacyjny nale¿y wyj¹æ z opakowania dopiero
na miejscu jego instalacji.
Niewielkie uszkodzenia kszta³tek bloku akumulacyjnego nie maj¹
¿adnego wp³ywu na pracê urz¹dzenia.

Minimalne odstêpy
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa musz¹ byæ zachowane
nastêpuj¹ce minimalne odstêpy:
od tylnej œcianki
5 cm
Z listw¹ dystansow¹ albo przy monta¿u na konsolach
pod³ogowych odleg³oœæ od œciany wynosi 3 cm.
Rys. 1
od górnej pokrywy i œcianek bocznych
od kratki wylotowej powietrza

10 cm
25 cm

Zabezpieczenie przed przewróceniem,
mocowanie do œciany, mocowanie do pod³ogi
Ogrzewacze typu 14/412 i 14/413 musz¹ byæ zabezpieczone
przed przewróceniem.
Uwaga:
W przypadku bezpoœredniego przy³¹czenia ogrzewaczy do
instalacji elektrycznej (bez puszki ³¹czeniowej) wszystkie
typy ogrzewaczy powinny byæ zabezpieczone przed
przewróceniem.
Do mocowania do œciany s³u¿y odpowiedni k¹townik, który
zgodnie z rys. 1 nale¿y zamocowaæ za pomoc¹ dostarczonych
œrub i ko³ków najpierw do œciany, a nastêpnie do ogrzewacza.
K¹townik ten mo¿e byæ umieszczony po lewej lub prawej
stronie na tylnej œciance ogrzewacza. Do wstawienia k¹townika
s³u¿¹ odpowiednie wyciêcia przewidziane w tylnej œciance
ogrzewacza, które nale¿y wy³amaæ przed monta¿em.
Je¿eli monta¿ œcienny nie jest mo¿liwy, to mo¿liwe jest równie¿
alternatywne mocowanie ogrzewacza do pod³ogi. W tym celu
w p³ycie podstawy ogrzewacza pod wentylatorem przewidziane
s¹ 2 otwory ø 8,5 mm (rys. 2). ¯eby zamontowaæ w ten
sposób ogrzewacz konieczne jest zatem wymontowanie
wentylatora(ów), jak to pokazano dalej na ilustracji 2b.

Rys. 2

Typ
ogrzewacza

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

14 / 412

565

560

425

14 / 413

740

735

600

14 / 414

915

910

775

14 / 415

1090

1085

950

14 / 416

1265

1260

1125

14 / 417

1265

1260

1125

Nale¿y zachowaæ wystarczaj¹cy odstêp od œciany.
Nastêpnie nale¿y zamontowaæ z powrotem wentylator(y).
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Konsole pod³ogowe (wyposa¿enie dodatkowe)
W przypadku monta¿u ogrzewacza na konsolach pod³ogowych
nale¿y je najpierw przykrêciæ do pod³ogi i do œciany w odleg³oœci D (rys. 3) za pomoc¹ odpowiednich œrodków mocuj¹cych
(otwory przelotowe ø 9 mm w konsolach pod³ogowych).
Ogrzewacz nale¿y ustawiæ tak, aby p³ozy opiera³y siê poœrodku
na konsolach. Wentylator(y) nale¿y wymontowaæ zgodnie z
opisem do ilustracji 2b.
Ogrzewacz nale¿y starannie przykrêciæ do konsoli pod³ogowych za pomoc¹ za³¹czonych k¹towników L 40 x 30 oraz
œrub z ³bem 6-k¹tnym M6x16, podk³adek sprê¿ystych
i nakrêtek M6.
Œruby nale¿y przy tym prze³o¿yæ od wewn¹trz ogrzewacza na
zewn¹trz (szczegó³ E).

Typ
ogrzewacza

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar D

14 / 412

565

560

245

14 / 413

740

735

420

14 / 414

915

910

595

14 / 415

1090

1085

770

14 / 416

1265

1260

945

14 / 417

1265

1260

945

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby k¹towniki mocuj¹ce przylega³y
œciœle do spodu ogrzewacza i do konsoli pod³ogowych.
Ponownie zamontowaæ wentylator(y).

Rys. 3
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Ogrzewacz akumulacyjny Carat 24
14/412 14/413 14/414 14/415 14/416

14/417

(patrz tabela „Dane Techniczne”)
1

Otwieranie urz¹dzenia:
1. Usun¹æ zaœlepki z tworzywa sztucznego, wykrêciæ œruby.
2. Wsun¹æ wkrêtak nad kratk¹ ozdobn¹ na g³êbokoœæ ok.
4-5 cm miêdzy doln¹ krawêdŸ œcianki przedniej
i œciankê boczn¹; wypchn¹æ œcianki boczne na zewnêtrz
i wyj¹æ je odchylaj¹c do ty³u.
3. Pokrywê unieœæ z przodu o ok. 10 mm.
4. Pokrywê zdj¹æ przesuwaj¹c j¹ do ty³u.
Wyj¹æ górne maty izolacyjne oraz materia³ opakowaniowy
i monta¿owy.

Ilustracja 1

2a Ogrzewacz ustawiæ w miejscu ostatecznego monta¿u. Do
prawej lub lewej œcianki wewnêtrznej ogrzewacza
przykrêciæ k¹townik mocuj¹cy ogrzewacz do œciany
(zabezpieczenia przed przewróceniem). W tym celu
wy³amaæ w kierunku od zewn¹trz do wewn¹trz
odpowiednie wyciêcie w tylnej œciance ogrzewacza!
Uwaga:
Monta¿ listwy dystansowej do tylnej œcianki wykonaæ
zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹.

Ilustracja 2a

7

2b W celu zamocowania ogrzewacza do pod³ogi lub do
monta¿u na konsolach pod³ogowych nale¿y wymontowaæ
wentylator(y). W tym celu nale¿y od³¹czyæ od silnika
wentylatora przewody przy³¹czeniowe. Odkrêciæ œruby po
lewej i prawej stronie wentylatora. Wyj¹æ wentylator
³¹cznie z listwami mocuj¹cymi. Zamocowaæ ogrzewacz do
pod³ogi lub zamontowaæ na konsolach pod³ogowych.
Wentylator(y) zamontowaæ z powrotem.
Zwróciæ uwagê na dobre zamocowanie
wszystkich elementów! Z powrotem pod³¹czyæ
przewody przy³¹czeniowe silnika wentylatora.
Nale¿y zwróciæ uwagê, aby ¿aden z wewnêtrznych przewodów nie by³ dostêpny
od zewn¹trz przez boczne szczeliny wentylacyjne.

Ilustracja 2b

3

Wstawiæ blachy prowadz¹ce i wsun¹æ kszta³tki bloku
akumulacyjnego tak, aby ich otwory pokrywa³y siê z
otworami w dolnej p³ycie izolacyjnej z wermikulitu.
Rurkowe elementy grzejne wprowadziæ w szeregi rowków
bloku akumulacyjnego.
Ostatni¹ warstwê kszta³tek (kszta³tki przykrywaj¹ce) nale¿y
nak³adaæ na poprzedni¹ warstwê kszta³tek, nakrywaj¹c
rurkowe elementy grzejne w taki sposób, aby koñce
elementów grzejnych znalaz³y siê w rowkach kszta³tek
przykrywaj¹cych.

Ilustracja 3
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4

Przewody przy³¹czeniowe elementów grzejnych przeci¹gn¹æ
przez przewidziane do tego otwory w œciankach
wewnêtrznych, ostro¿nie zaginaj¹c je w miejscu na³o¿onych koralików izolacyjnych (a), tak aby górna mata
izolacyjna (b) œciœle przylega³a do maty bocznej (c).
Nale¿y zwróciæ uwagê, aby czujnik regulatora
³adowania nie zosta³ wyci¹gniêty z gniazda.

Prawa œcianka
wewnêtrzna

U³o¿yæ dok³adnie górne maty izolacyjne.

Œcianka tylna

Górne maty izolacyjne

Œcianka
przednia
Ilustracja 4
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Rurkowe elementy grzejne pod³¹czyæ zgodnie ze
schematem po³¹czeñ elektrycznych do zacisku na lewej
œciance wewnêtrznej i do regulatora ³adowania na prawej
œciance wewnêtrznej.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, aby rurki
kapilarne regulatora ³adowania nie styka³y siê z
¿adnymi elementami pod napiêciem i aby ¿adne
przewody wewnêtrzne nie by³y dostêpne od
zewn¹trz poprzez boczne szczeliny wentylacyjne.
Pod³¹czyæ przewody zasilaj¹ce obwody ³adowania,
roz³adowania i sterowania ³adowaniem (patrz rozdzia³
„Instalacja elektryczna”).
Zamontowaæ œcianki boczne i pokrywê górn¹ ogrzewacza.

Ilustracja 5
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Instalacja elektryczna
Zgodnie z przepisami, ka¿dy obwód elektryczny musi byæ
od³¹czalny, np. za pomoc¹ bezpieczników samoczynnych, na
wszystkich biegunach. Rozwarcie styków musi przy tym wynosiæ
co najmniej 3 mm.
Ca³a instalacja ogrzewania akumulacyjnego musi mieæ stopieñ
ochrony przeciwzak³óceniowej N. Ma to z regu³y miejsce, je¿eli
wszystkie elementy sk³adowe uk³adu (np. regulator temperatury
pomieszczenia) maj¹ znak ochrony przeciwzak³óceniowej.
Ogrzewacze akumulacyjne Olsberg wyposa¿one s¹ w dwa
przepusty dla przewodów obwodów zasilania i sterowania.
Po³o¿enie przepustów na tylnej œciance pokazano na rys. 4.

Rys. 4

Przyporz¹dkowanie elementów grzejnych
do bloków akumulacyjnych

Typ
ogrzewacza

Rodzaj elementów
grzejnych

Typ
ogrzewacza

Rodzaj elementów
grzejnych

14 / 412-2

1600 W (3 x 535 W)

14 / 415-3

3600 W (3 x 1200 W)

14 / 412-1

2000 W (3 x 670 W)

14 / 415-2

4000 W (3 x 1335 W)

14 / 415-1

5000 W (3 x 1670 W)

14 / 416-3

4300 W (3 x 1435 W)

14 / 413-3

2000 W (3 x 670 W)

14 - 413-2

2400 W (3 x 800 W)

14 / 413-1

3000 W (3 x 1000 W)

14 / 414-3

14 / 416-2

4800 W (3 x 1600 W)

14 / 416-1

6000 W (3 x 2000 W)

14 / 417 -1

7000 W (3 x 2335 W)

2800 W (3 x 935 W)

14 / 141-2

3200 W (3 x 1070 W)

14 / 414-1

4000 W (3 x 1335 W)
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Nr 78 / 4514.4121

Schemat po³¹czeñ elektrycznych

Przy zasilaniu jednofazowym 1/N/PE ~230 V
po³¹czyæ zaciski L1, L2, L3 zgodnie z rysunkiem.

Obwód zasilania elementów grzejnych
bloku akumulacyjnego (3/N/PE ~400 V)

Obwód sterowania ³adowaniem
bloku akumulacyjnego

Obwód sterowania roz³adowaniem
(wentylatorami) oraz dodatkowym
elementem grzejnym

B1
B2
E1
E2
F1
F2

Regulator ³adowania
Termostat regulacji temperatury pomieszczenia
Elementy grzejne rurkowe bloku akumulacyjnego
Dodatkowy element grzejny (wyposa¿enie dodatkowe)
Ogranicznik temperatury bloku akumulacyjnego
Ogranicznik temperatury dodatkowego
elementu grzejnego
M1 Wentylator(y)
R1 Rezystor sterowania ³adowaniem

Uwaga: Nawet przy wy³¹czonych bezpiecznikach obwodu
zasilania elementów grzejnych mo¿e wyst¹piæ napiêcie na
zaciskach A1/Z1 i A2/Z2 obwodu sterowania ³adowaniem.
Napiêcie to pochodzi z obwodów taryfy dziennej.
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Wyposa¿enie

Sterownik ³adowania (sterownik centralny)
Sterownik ³adowania rejestruje temperaturê zewnêtrzn¹ za
pomoc¹ czujnika o rezystancji zale¿nej od temperatury (czujnik
zewnêtrzny „pogodowy”) i przetwarza j¹ na napiêcie steruj¹ce.
To napiêcie doprowadzane jest przewodami obwodu sterowania
(A1/Z1 i A2/Z2) do regulatora ³adowania ka¿dego ogrzewacza
akumulacyjnego. Proces ³adowania jest jednoczeœnie sterowany
równie¿ przez czujnik temperatury bloku akumulacyjnego.
W ten sposób, dziêki ³adowaniu uwzglêdniaj¹cemu temperaturê
zewnêtrzn¹ i pozosta³oœæ ciepln¹ w ogrzewaczu, osi¹ga siê
oszczêdnoœæ energii.
1.

Pokrêt³o regulatora ³adowania nale¿y obróciæ w prawo do
oporu.

2.

Przewody obwodu sterowania ³adowaniem doprowadzone
od sterownika centralnego albo sterownika grupowego
(A1/Z1 i A2/Z2) nale¿y pod³¹czyæ do odpowiednich
zacisków na tablicy ³¹czeniowej ogrzewacza. Przewody
sterowania mog¹ byæ prowadzone wspólnie z przewodami
obwodu zasilania wg taryfy dziennej (L, N, PE).

3.

Nale¿y stosowaæ siê do instrukcji monta¿u do³¹czonej do
sterownika centralnego.

Naœcienny regulator temperatury pomieszczenia
Dostarczane s¹ nastêpuj¹ce modele:
Model podstawowy - z podœwietlanym wy³¹cznikiem
W£¥CZONE/WY£¥CZONE
Model komfortowy
- z w³¹cznikiem ogrzewania dodatkowego
- i z wy³¹cznikiem W£¥CZONE/WY£¥CZONE

Ogrzewanie dodatkowe
Aby mo¿liwe by³o natychmiastowe pobieranie ciep³a równie¿
z niena³adowanego ogrzewacza, zaleca siê zamontowanie
dodatkowego elementu grzejnego, gotowego do dzia³ania
w ka¿dej chwili. Ten rurkowy element grzejny zasilany jest
z obwodu taryfy dziennej. Jest on sterowany przez regulator
temperatury pomieszczenia, który musi byæ przystosowany
do tej funkcji.

Konsole pod³ogowe

Regulator temperatury
pomieszczenia
Roz³adowanie ogrzewacza akumulacyjnego i regulowanie w ten
sposób temperatury w pomieszczeniu sterowane jest przez
regulator temperatury pomieszczenia. Rodzaj i wyposa¿enie
regulatora temperatury pomieszczenia zale¿¹ od warunków
instalacyjnych i od ¿yczenia u¿ytkownika.

Zintegrowany regulator
temperatury pomieszczenia
Jest to regulator temperatury pomieszczenia przeznaczony do
bezpoœredniego zamontowania w ogrzewaczu akumulacyjnym
i wystêpuje w dwóch wersjach:

Ogrzewacze akumulacyjne Carat 24 mog¹ byæ montowane
na konsolach pod³ogowych. Konsole pod³ogowe maj¹ 100 mm
wysokoœci.

Listwa dystansowa
tylnej œcianki ogrzewacza
Ogrzewacze akumulacyjne Carat 24 s¹ wyposa¿one w listwy
dystansowe montowane na tylnej œciance ogrzewacza. Odstêp
od œciany wynosi 3 cm.

Os³ona dekoracyjna
Ogrzewacze akumulacyjne Carat 24 mog¹ byæ wyposa¿one w
os³onê dekoracyjn¹ tylnej œcianki (np. przy monta¿u wolnostoj¹cym lub przed oknem).
Przewody przy³¹czeniowe s¹ wówczas doprowadzane od do³u.

Elektromechaniczny regulator temperatury pomieszczenia:
W przypadku typu elektromechanicznego wentylator jest
W£¥CZANY i WY£¥CZANY w zale¿noœci od temperatury
(praca dwustanowa).

G³êbokoœæ ogrzewacza powiêksza siê wówczas o 22 mm.

Dalsze elementy wyposa¿enia
Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia:
W przypadku typu elektronicznego prêdkoœæ obrotowa
wentylatora jest p³ynnie regulowana.

Dalsze elementy wyposa¿enia, takie jak dekoracyjna lub
ceramiczna obudowa ogrzewacza s¹ dostêpne na specjalne
zamówienie.
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Uruchomienie
Przed uruchomieniem
nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce kontrole:
Próba stanu izolacji przy napiêciu co najmniej 500 V.
Rezystancja izolacji musi wynosiæ co najmniej 0,5 MW.

W przypadku zak³óceñ w dzia³aniu ogrzewacza nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce kontrole:

Instalator-elektryk powinien zmierzyæ równie¿ moc
pobieran¹ przez ogrzewacz (np. za pomoc¹ licznika kWh i
czasomierza). Zastêpczo dopuszczalny jest równie¿ pomiar
rezystancji elementów grzejnych w stanie zimnym.
Zmierzon¹ w ten sposób wartoœæ nale¿y porównaæ z
danymi na tabliczce znamionowej ogrzewacza wzgl.
podanymi w punkcie „Dane techniczne”.

1. Ogrzewacz nie ³aduje siê
Sprawdziæ bezpieczniki i styczniki na zasilaniu. Zmierzyæ napiêcie sterowania na zaciskach A1/Z1 w ogrzewaczu. Sprawdziæ
czy regulator ³adowania lub ogranicznik ³adowania nie wy³¹czy³
ogrzewacza. Sprawdziæ dzia³anie w/w urz¹dzeñ i ewentualnie
wymieniæ.

Sprawdziæ dzia³anie wentylatora wzgl. wentylatorów.
Uwaga:
Pierwsze na³adowanie ogrzewacza nie musi byæ nadzorowane przez instalatora.

Uruchomienie
po ponownym monta¿u
Ogrzewacze, które ju¿ by³y u¿ywane albo by³y rozmontowane
i zosta³y zamontowane w innym miejscu nale¿y, po ich
zainstalowaniu, uruchomiæ zgodnie z wy¿ej podanymi
wskazówkami,
przy
czym
konieczne
jest
ponowne
przeprowadzenie kontroli wymaganych przed uruchomieniem.

2. Ogrzewacz ³aduje siê zawsze ca³kowicie
W przypadku sterowania przez sterownik centralny nale¿y
sprawdziæ, czy czujnik regulatora ³adowania osadzony jest
prawid³owo w gnieŸdzie rezystora steruj¹cego. Uszkodzony
mo¿e byæ te¿ sterownik centralny i w takim przypadku brak
bêdzie napiêcia na rezystorze steruj¹cym. Sprawdziæ rezystor
steruj¹cy R1.

3. Ogrzewacz nie daje dostatecznej iloœci ciep³a
Dobrany zosta³ za ma³y ogrzewacz. Uszkodzone s¹ wentylatory
albo regulator temperatury pomieszczenia. Sprawdziæ czy
prawid³owo zaprogramowany jest sterownik centralny (patrz
instrukcja obs³ugi sterownika centralnego).

Po ponownym zainstalowaniu ogrzewacza pierwszy cykl ³adowania musi byæ nadzorowany przez montera. Nale¿y odczekaæ
do pierwszego zadzia³ania regulatora ³adowania.
Nale¿y wymieniæ czêœci izolacji cieplnej wykazuj¹ce uszkodzenia
lub zmiany mog¹ce pogorszyæ bezpieczeñstwo.

Wskazówki
w przypadku zak³óceñ
Ogrzewacze akumulacyjne Olsberg wyposa¿one s¹ w
bezstopniowy regulator ³adowania i w ogranicznik ³adowania.
Je¿eli podczas procesu nagrzewania nie nast¹pi wy³¹czenie
urz¹dzenia przez regulator ³adowania, to obwód zasilania
zostanie przerwany przez ogranicznik ³adowania. Ewentualne
zak³ócenia
powinny
byæ
usuwane
wy³¹cznie
przez
uprawnionego
montera.
Patrz
wskazówki
dotycz¹ce
bezpieczeñstwa.
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Obs³uga
Gromadzenie ciep³a
w bloku akumulacyjnym odbywa siê w pe³ni automatycznie.
Przy ³adowaniu uwzglêdniane jest ciep³o pozosta³e w
ogrzewaczu z dnia poprzedniego.

Sterownik centralny
Do ³adowania normalnego pokrêt³o regulatora ³adowania musi
byæ obrócone w prawo do oporu. Do ³adowania
zmniejszonego, np. w pokoju sypialnym, pokrêt³o regulatora
mo¿na nieco cofn¹æ.
Akumulacja ciep³a w ca³ej instalacji jest sterowana przez
sterownik centralny umieszczony na tablicy rozdzielczej.
Mo¿liwoœci nastaw regulacyjnych podane s¹ w instrukcji
sterownika.

Sterowanie rêczne
Je¿eli ogrzewacz akumulacyjny nie jest pod³¹czony do
sterownika centralnego, to akumulowana iloœæ ciep³a mo¿e byæ
regulowana rêcznie za pomoc¹ pokrêt³a regulatora ³adowania
umieszczonego po prawej stronie ogrzewacza:
Wy³¹czone ³adowanie bloku akumulacyjnego - pokrêt³o
regulatora ³adowania obrócone w lewo do oporu
Maksymalne ³adowanie bloku akumulacyjnego - pokrêt³o
regulatora ³adowania obrócone w prawo do oporu.
Mo¿liwe s¹ równie¿ po³o¿enia poœrednie pokrêt³a regulatora
³adowania.
Po zakumulowaniu nastawionej iloœci ciep³a regulator ³adowania
wy³¹cza siê samoczynnie.

Sterowanie roz³adowaniem bloku akumulacyjnego
Oddawanie ciep³a sterowane jest przez regulator temperatury
pomieszczenia. Kiedy temperatura w pomieszczeniu obni¿y siê
poni¿ej temperatury nastawionej, w³¹czony zostaje wentylator
w
ogrzewaczu
akumulacyjnym
i
do
pomieszczenia
doprowadzane jest ciep³e powietrze do chwili, a¿ osi¹gniêta
zostanie temperatura nastawiona.

Czyszczenie i konserwacja
Ogrzewacze akumulacyjne Olsberg
szczególnych czynnoœci konserwacyjnych.

nie

wymagaj¹

Wentylatory wyposa¿one s¹ w samosmarowne ³o¿yska
œlizgowe. Zalecamy, aby od czasu do czasu ogrzewacz
zosta³ otwarty przez instalatora w celu usuniêcia
ewentualnych osadów py³u z wentylatora i komory
mieszania powietrza.
Cykle konserwacji i czyszczenia zale¿¹ od warunków
eksploatacji. Zalecamy dokonanie pierwszej kontroli
najpóŸniej przed drugim sezonem ogrzewczym. Dalsze
cykle konserwacyjne mog¹ byæ ustalone indywidualnie.
W ramach cykli czyszczenia zalecamy dokonywanie
regularnych kontroli elementów sterowania. NajpóŸniej po
10 latach od pierwszego uruchomienia wszystkie elementy
zabezpieczaj¹ce, kontrolne i regulacyjne oraz ca³y uk³ad
sterowania ³adowaniem i roz³adowaniem powinien byæ
sprawdzony przez specjalistê, aby zapobiec niepotrzebnemu zu¿yciu energii.
Nie nale¿y czyœciæ zewnêtrznych powierzchni ogrzewacza
ostrymi œrodkami czyszcz¹cymi zawieraj¹cymi piasek. Nale¿y
stosowaæ dostêpne w handlu œrodki czyszcz¹ce u¿ywane w
gospodarstwie domowym.

Wskazówki
dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Ze wzglêdu na nagrzewanie siê powierzchni obudowy, w
pobli¿u ogrzewacza ani na nim samym nie wolno
umieszczaæ materia³ów i przedmiotów ³atwopalnych.
Dlatego na ogrzewaczu lub nad nim nie wolno umieszczaæ
¿adnych przedmiotów drewnianych, czêœci bielizny i
ubrania, czasopism, przykryæ itp. Równie¿ ¿adnych mebli
lub elementów wyposa¿enia z materia³ów palnych, a tak¿e
opakowañ aerozolowych lub podobnych przedmiotów nie
wolno ustawiaæ bli¿ej ni¿ 25 cm przed, nad lub przy
ogrzewaczu a zw³aszcza przed otworami wylotowymi
ciep³ego powietrza.
Nie wolno zapominaæ, ¿e powierzchnie obudowy
pracuj¹cego ogrzewacza akumulacyjnego s¹ gor¹ce!
Temperatura na powierzchni ogrzewacza mo¿e
przekraczaæ 80oC.
Elektryczne ogrzewacze akumulacyjne mog¹ byæ u¿ywane
tylko do ogrzewania takich pomieszczeñ, w których nie
wystêpuj¹ wybuchowe gazy ani palny py³. W przypadku
prac remontowych, przy których wystêpuje du¿e zapylenie,
ogrzewacze akumulacyjne mog¹ dzia³aæ tylko z
wy³¹czonym wentylatorem albo powinny byæ przejœciowo
ca³kowicie wy³¹czone.
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Urz¹dzenia elektryczne podlegaj¹ odnoœnym przepisom
bezpieczeñstwa. Naprawy i czynnoœci obs³ugi serwisowej
urz¹dzeñ elektrycznych mog¹ byæ wykonywane tylko przez
uprawnionych specjalistów. Nieumiejêtne naprawy mog¹
spowodowaæ powa¿ne zagro¿enie dla u¿ytkownika.

Czêœci zamienne

Zak³ócenia
W przypadku gdy ogrzewacz nie dzia³a nale¿y sprawdziæ:
bezpieczniki na tablicy rozdzielczej,
po³o¿enie pokrêt³a regulatora ³adowania ogrzewacza,
czy ca³a instalacja grzejna nie jest wy³¹czona
np. przez regulator ³adowania lub wy³¹cznik g³ówny,
je¿eli obudowa ogrzewacza jest ciep³a ale wentylator nie
dzia³a: sprawdziæ, czy regulator temperatury pomieszczenia
jest prawid³owo nastawiony oraz sprawdziæ bezpieczniki
obwodu zasilania wentylatora.

Przy wszelkich zapytaniach w sprawie czêœci zamiennych
konieczne jest zawsze podanie numeru typu i numeru
produkcyjnego umieszczonego na tabliczce znamionowej
ogrzewacza.
Numer produkcyjny podany jest na tabliczce znamionowej albo
na oddzielnej naklejce w dolnej czêœci podstawy ogrzewacza
(zdj¹æ kratkê wylotow¹ powietrza!) albo na tylnej stronie kratki
dolotowej powietrza.

Wskazówki dla instalatora patrz w rozdziale
„Wskazówki w przypadku zak³óceñ”.
Oczywiœcie w razie zak³óceñ nasz serwis jest do Pañstwa
dyspozycji.

Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej podane s¹ standardowe dane
techniczne ogrzewacza. Tabliczka znamionowa znajduje siê na
dole na prawej œciance bocznej albo po prawej stronie w
dolnej czêœci kratki wylotowej powietrza.

Typ

Masa

Obwód ³adowania

Wentylator

Dodatkowy element grzejny

Obwód roz³adowania

15

16

56

7,0*

14/417-1

**) wyposa¿enie dodatkowe

48
48
48

4,3
4,8
6,0*

14/416-3
14/416-2
14/416-1

40
40
40

3,6
4,0
5,0*

14/415-3
14/415-2
14/415-1

32
32
32

24
24
24

2,8
3,2
4,0*

2,0
2,4
3,0*

14/413-3
14/413-2
14/413-1

16
16

Pojemnoœæ
cieplna
kWh

14/414-3
14/414-2
14/414-1

1,6
2,0*

14/412-2
14/412-1

Typ
Moc znamionowa
ogrzewacza elementów grzejnych
kW

58,8

50,4
50,4
50,4

42,0
42,0
42,0

35,2
35,2
35,2

26,4
26,4
26,4

17,6
17,6

Dopuszczalne
na³adowanie
maksymalne
kWh

3/N/PE~400 V
1/N/PE~230 V

Napiêcie

640 x 1260 x 240

640 x 1260 x 240
640 x 1260 x 240
640 x 1260 x 240

640 x 1085 x 240
640 x 1085 x 240
640 x 1085 x 240

640 x 910 x 240
640 x 910 x 240
640 x 910 x 240

640 x 735 x 240
640 x 735 x 240
640 x 735 x 240

640 x 560 x 240
640 x 560 x 240

Wymiary
wys. x szer. x g³êb.
mm

343

258
258
258

218
218
218

177
177
177

136
136
136

96
96

Masa ok.
kg

Zwracamy uwagê, ¿e równie¿ po up³ywie gwarancji nasz serwis jest w ka¿dej chwili i na normalnych warunkach do Pañstwa dyspozycji.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

*) ci¹g³a oferta

Ogrzewacz
akumulacyjny
Carat 24

Seria
ogrzewacza

Dane techniczne

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

0,5
0,5

Moc znamionowa
dodatkowych
elementów grzejnych**
kW

6xSp29/6xSp30

6xSp19/6xSp20
6xSp19/6xSp20
6xSp19/6xSp20

5xSp19/5xSp20
5xSp19/5xSp20
5xSp19/5xSp20

4xSp19/4xSp20
4xSp19/4xSp20
4xSp19/4xSp20

3xSp19/3xSp20
3xSp19/3xSp20
3xSp19/3xSp20

2xSp19/2xSp20
2xSp19/2xSp20

Pakiety kszta³tek
magnezytowych
(oznaczenia)

Za³¹cznik Nr 1

Blaszana p³ytka mocuj¹ca

Dodatkowe elementy grzejne
do ogrzewaczy akumulacyjnych
typu Carat 24
14/412 do 14/417; 14/453, 14/454 i 14/456

Ogranicznik
temperatury

Wkrêty
mocuj¹ce

(Instrukcja monta¿u)
Ogrzewanie dodatkowe

Rys. 1
Dziêki uk³adowi ogrzewania dodatkowego mo¿liwa jest
natychmiastowa emisja ciep³a przez nie na³adowany elektryczny
ogrzewacz akumulacyjny. Jest to korzystne np. w ch³odne
wieczory letnie, kiedy niepotrzebne jest uruchamianie ca³ego
systemu elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego. Zasilanie
ogrzewania dodatkowego jest realizowane wed³ug taryfy
dziennej.

Ogranicznik temperatury

Do obs³ugi tego uk³adu konieczne jest zastosowanie albo
odpowiedniego naœciennego regulatora temperatury pomieszczenia z w³¹cznikiem dla ogrzewania dodatkowego albo
specjalnie opracowanego przez firmê OLSBERG zintegrowanego
regulatora temperatury pomieszczenia.

Przewód
przy³¹czeniowy

Dodatkowy element
grzejny

Rys. 2
Przygotowanie monta¿u
Elektryczne ogrzewacze akumulacyjne OLSBERG spe³niaj¹
wymagania odnoœnych przepisów bezpieczeñstwa.
Elektryczny uk³ad ogrzewania dodatkowego mo¿e byæ
zamontowany wy³¹cznie przez uprawnionego specjalistê.

Œcianka
przednia

Przerwaæ zasilanie obwodu ³adowania i roz³adowania.
Dodatkowy
element
grzejny

Odkrêciæ kratkê wylotow¹ powietrza i praw¹ œciankê
boczn¹.
E
Monta¿ dodatkowego elementu grzejnego
i ogranicznika temperatury
Ogranicznik temperatury jest elementem zabezpieczaj¹cym,
który uniemo¿liwia w³¹czenie ogrzewania dodatkowego przy
ca³kowicie na³adowanym ogrzewaczu akumulacyjnym.
Do zamocowania ogranicznika s³u¿y p³ytka blaszana
zamontowana na rurkowym, dodatkowym elemencie grzejnym.
Ogranicznik temperatury zamocowaæ do p³ytki blaszanej za
pomoc¹ za³¹czonych wkrêtów 3,5 x 6,5 (rys. 1).

Blaszana os³ona dna

Szczegó³ E
Œruba z ³bem
6-k¹tnym

Do³¹czony
luzem
przewód
przy³¹czeniowy
oraz
przewidzian¹ do tego koñcówkê przy³¹czow¹ uk³adu
ogrzewania dodatkowego nasun¹æ na ogranicznik
temperatury (rys. 2).
Dodatkowy element grzejny mocno przykrêciæ do
blaszanej os³ony dna (rys. 3) za pomoc¹ œrub z ³bem 6-k¹tnym M4x10, podk³adek okr¹g³ych, podk³adek
sprê¿ystych i nakrêtek M4 (szczegó³ E).

Rys. 3
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Przewody przy³¹czeniowe poprowadziæ przez przewidziane
w tym celu otwory, doprowadziæ je do komory ³¹czeniowej
i tam pod³¹czyæ do zacisków N i LH zgodnie ze
schematem po³¹czeñ elektrycznych.
Nale¿y zwróciæ uwagê, aby przewody nie mog³y zak³ócaæ
swobodnego ruchu klapy mieszania powietrza i aby nie
styka³y siê z ¿adnymi ostrymi krawêdziami. Odpowiednio
u³o¿yæ odcinki przewodu giêtkiego w os³onie
z tkaniny szklanej.
Przykrêciæ z powrotem kratkê wylotow¹ powietrza i praw¹
œciankê boczn¹.
Pod³¹czyæ z powrotem zasilanie obwodu ³adowania i
roz³adowania. Na zakoñczenie sprawdziæ dzia³anie
ogrzewania dodatkowego.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania
zmian technicznych.

D³ugoœæ listwy dystansowej X

Za³¹cznik Nr 2
Listwy dystansowe tylnej œcianki
ogrzewaczy akumulacyjnych typu Carat 24
14/412 do 14/417; 14/402
(Instrukcja monta¿u)
Monta¿
Odkrêciæ wkrêty „A” na górze po lewej i prawej stronie
tylnej œcianki i wykrêciæ o ok. 3 mm.

Tylna œcianka ogrzewacza

Umieœciæ górn¹ listwê dystansow¹ (ze szczelinami) i œruby
„A” mocno dokrêciæ z powrotem.
W zale¿noœci od typu urz¹dzenia górn¹ listwê dystansow¹
dodatkowo zamocowaæ w „B” za pomoc¹ do³¹czonych
œrub.

D³ugoœæ tylnej œcianki L

Boczne listwy dystansowe (bez szczelin) zamocowaæ w „C”.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania
zmian technicznych.

Typ
ogrzewacza

Wymiar L

Wymiar X

14 / 412

558

478

-

14 / 413

733

653

1

Liczba dodatkowych
otworów mocuj¹cych „B”

14 / 414

908

828

1

14 / 415

1083

1003

1

14 / 416

1258

1178

2

14 / 417

1258

1178

2

14 / 402

558

478

-
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Sieć dealerów i instalatorów
na terenie całego kraju

ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4,
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.

22 843 32 82

fax

22 843 47 52

e-mail: info@elektra.pl

SREBRNY AS’93

BRĄZOWY KASK ’97

GAZELE
BIZNESU ’06

GAZELE
BIZNESU ’07

FIRMA ROKU
2008

ZŁOTY LAUR
KONSUMENTA ’09

SREBRNY KASK ’98

GAZELE
BIZNESU ’08

ZŁOTY KASK ’97

ZŁOTY MEDAL
MTP ’01

GAZELE
BIZNESU ’12

KRAKÓW - BIURO HANDLOWE

12 652 71 08

fax

12 652 77 16

e-mail: krakow@elektra.pl

Adresy i telefony Regionalnych
Partnerów Handlowych
uzyskacie Państwo
w wymienionych wyżej Biurach.

ZŁOTY LAUR
KONSUMENTA ’10

ZŁOTY LAUR
KONSUMENTA ’11

SREBRNY LAUR
KONSUMENTA ’13

ESG (PL) 30 05/15 0 A4 (1) d

tel.

Grupa V5

30-705 Kraków

PRZEDSTAWICIEL
R E G I O N A L N Y

ul. Klimeckiego 14, bud. K,

