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Instrukcja monta¿u
Si³ownik termoelektryczny 230V Nr kat. STT-230/2 S

Zasada dzia³ania:

Si³ownik termoelektryczny sterowany jest przez urz¹dzenie kontroluj¹ce temperaturê pokojow¹ np. termostat 
pokojowy. Si³ownik otwiera lub zamyka zawór w zale¿noœci od nastawionej temperatury termostatu pokojowego. 
Informacja o trybie pracy przesy³ana jest elektrycznie z termostatu pokojowego do si³ownika 
termoelektrycznego poprzez listwê steruj¹c¹. Dzia³anie si³ownika termoelektrycznego jest bezg³oœne.

Zastosowanie:

Si³owni termoelektryczny stanowi element systemu zarz¹dzania 
ogrzewaniem firmy Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska i przeznaczony jest 
do pracy z zaworami termostatycznymi z gwintem M30x1,5. Szczególnie 
przeznaczony do strefowej regulacji temperatury oraz do regulacji 
temperatury ogrzewania pod³ogowego. Urz¹dzanie steruje zaworem 
termostatycznym wykorzystuj¹c pomiary temperatury realizowane przez 
termostat pokojowy. Regulacji pracy ogrzewania odbywa siê przez czujnik 
woskowy zapewniaj¹cy dwupo³o¿eniow¹ prace zaworu. Poprzez 
przezroczysty wziernik widoczna jest tuleja. Górne po³o¿enie  tulei informuje 
o pozycji otwartej zaworu termostatycznego.

Monta¿

- odkrêciæ korek ochronny z zaworu
- nie zaleca siê stosowania kluczy lub innych narzêdzi,
- umieœciæ si³ownik na zaworze. Jedn¹ rêk¹ docisn¹æ si³ownik z góry do 
zaworu tak aby zamkn¹æ zawór. Drug¹ rêk¹ dokrêciæ nakrêtkê rêcznie,
- kabel zasilaj¹cy nie mo¿e mieæ kontaktu w gor¹cymi elementami 
instalacji,
- pod³¹czenie elektryczne wykonaæ zgonie z niniejsz¹ instrukcj¹,
- w celu regulacji hydraulicznej systemu ogrzewania wszystkie obwody 
grzewcze powinny byæ otwarte.

Pod³¹czenie elektryczne:

- przy braku Ÿród³a pr¹du zawór termoelektryczny jest w pozycji zamkniêtej (NC)
- pod³¹czenie elektryki i kabli musi byœ przeprowadzone przez wykwalifikowanego instalatora
- si³owni termoelektryczny zabezpieczony jest przed oddzi³ywanie wody i kurzu zgodnie z Ip54
- nie nale¿y otwieraæ si³ownika, gdy¿ spowoduje to nieodwracalne uszkodzenia
- w przypadku wykrycia uszkodzenia nele¿y niezw³ocznie od³¹czyæ si³ownik termoelektryczny z pomoc¹ 
wykwalifikowanego instalatora
- nie nale¿y wymieniaæ kabla zasilaj¹cego. Naprawy mo¿e dokonaæ jedynie producent.
- si³owni nale¿y czyœciæ wilgotn¹ œcierk¹. Nie stosowaæ chemicznych œrodków czyszcz¹cych. 

Uwagi

1200s
7,5mA
300mA
80°C

<65°C
<45°C
IP54
0,7m

Maks. temp. otoczenia

Parametry techniczne
Numer artyku³u
Napiêcie

Czas ruchu
Pr¹d w czasie pracy
Pr¹d w³¹czeniowy
Maks. temp. wody w zaworze

Temperatura magazynowania
Stopieñ ochrony
D³ugoœæ przewodu

230V DC (+-3V)BN (br¹zowy)

BU (niebieski)
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termoelektryczny
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WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA

Piecz¹tka punktu sprzeda¿y

Nazwa wyrobu:

Data sprzeda¿y:                                                                

1. Okres gwarancji trwa 24 miesi¹ce od daty nabycia wyrobu.
2. Gwarancja obejmuje nieodp³atn¹ naprawê uszkodzeñ wyrobu, wynik³ych z wad
konstrukcyjnych, materia³owych i produkcyjnych, wp³ywaj¹cych ujemnie na dzia³anie 
wyrobu.
3. Serwis gwarancyjny œwiadczony jest w siedzibie Producenta. Obowi¹zek dostarczenia
wadliwego wyrobu do Producenta spoczywa na uprawnionym z gwarancji.
4. Wraz z wyrobem nale¿y dostarczyæ wa¿n¹ kartê gwarancyjn¹ i dowód zakupu.
5. Karta gwarancyjna wype³niona w sposób niepe³ny lub niepoprawny jest niewa¿na. 
Wszelkie zmiany, wytarcie, zamazanie uniewa¿niaj¹ kartê gwarancyjn¹.
6. Uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuniête w ci¹gu 14 dni 
roboczych od daty dostarczenia wyrobu do Producenta.
7. Uprawnionemu z gwarancji przys³uguje prawo wymiany wyrobu na nowy wolny od wad 
je¿eli:
a) w okresie gwarancji Producent dokona dwóch napraw, a wyrób nadal bêdzie 
wykazywa³ wady, które uniemo¿liwiaj¹ u¿ytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.
b) Producent stwierdzi, ¿e usuniêcie wady jest niemo¿liwe.
8. W przypadku nie uznania zg³oszenia reklamacyjnego, koszty transportu le¿¹ po stronie 
Klienta.
9. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
a) uszkodzenia spowodowane niew³aœciwym u¿ytkowaniem, niezgodnym z instrukcj¹ 
obs³ugi lub zasadami bezpieczeñstwa.
b) mechaniczne uszkodzenia wyrobu i wywo³ane nimi wady
c) uszkodzenia spowodowane niew³aœciw¹ instalacj¹ wyrobu
d) wyroby, w których stwierdzono zmiany, przeróbki, naprawy wykonane przez osoby inne 
ni¿ Producent
e) uszkodzenia spowodowane dzia³aniem si³y wy¿szej jak: po¿ar, wp³ywy chemiczne, itp..
10. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e w przypadku 
nieprzestrzegania instrukcji monta¿u i obs³ugi wyrobu.
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