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ZESTAWIENIE INSTALACJI ZALECANYCH DO PODŁĄCZENIA DYNAMICZNYCH PIECÓW AKUMULACYJNYCH 

 

Lp. Przeznaczenie przekrój kabla przebieg 
1. do zasilania grzałek  

(w rozdzielni podłączony poprzez 
stycznik i zegar sterujący – 
zasilanie ograniczone w czasie do 
okresów dostępności tańszej 
energii w taryfie nocnej lub 
pozaszczytowej) 
 
UWAGA: Przed przystąpieniem do 
wykonania instalacji, zaleca się 
sprawdzić wymagania określone w 
instrukcji montażu i podłączenia 
wybranych pieców akumulacyjnych. 
 
 

Podłączenie 3 - fazowe: 
- dla pieców do 3 kW –    
5 x 1,5 mm2 

- dla pieców 4 - 7 kW –  
5 x 2,5 mm2 

od pieca (za piecem, po prawej stronie miejsca 
jego przyszłej lokalizacji, 8,5 cm od prawej krawędzi 
pieca , na wys. 15 - 20 cm od podstawy pieca, 
wystawić z tynku ok.1,5 m odcinek kabla), do 
rozdzielni, gdzie będzie indywidualnie 
zabezpieczony trzema pojedynczymi 
bezpiecznikami typu S (nie zaleca się stosowania 
bezpieczników 3-fazowych) 

Podłączenie 1 - fazowe 
(UWAGA:   nie dotyczy pieców 
AEG  i  STIEBEL ELTRON.  Moce  
powyżej 2,0 kW, wymagają zasila- 
nia 3 - fazowego): 
- dla pieców do 3 kW –  
3 x 2,5 mm2 
- dla pieców do 5 kW –  
3 x 4,0 mm2  
- dla pieców do 7 kW –  
3 x 6,0 mm2 
 

2. do zasilania wentylatora 3 x 1,0 od pieca (za piecem, po prawej stronie miejsca 
jego przyszłej lokalizacji, 8,5 cm od prawej krawędzi 
pieca , na wys. wys. 15 - 20 cm od podstawy pieca, 
wystawić z tynku ok.1,5 m odcinek kabla), do 
rozdzielni, gdzie będzie indyw. zabezpieczony (1 x 
) – sugerowany jest wspólny obwód zasilający 
wentylatory do wszystkich pieców w mieszkaniu lub 
na danej kondygnacji domu jednorodzinnego.  
W wypadku zastanej instalacji - możliwe również 
zasilenie wentylatora z obwodu gniazd wtykowych. 

3. do regulatora 
temperatury 
pomieszczenia 
(przygotować podłączenie z 
dwóch pieców do wspólnego 
regulatora) 

3 x 0,5  
(dla regulatorów bez 
własnego zasilania) 
2 x 0,5 
(dla regulatorów  
z zasilaniem bateryjnym) 
 
UWAGA: przewody do 
napięcia 230V ! 

od pieca (za piecem, po prawej stronie miejsca 
jego przyszłej lokalizacji, 8,5 cm od prawej krawędzi 
pieca , na wys. wys. 15 - 20 cm od podstawy pieca, 
wystawić z tynku ok.1,5 m odcinek kabla), do 
miejsca lokalizacji regulatora – w każdym, 
ogrzewanym pomieszczeniu, na wys. 100 – 120 cm 
od podłogi, w miejscu średniego pomiaru temp. w 
pomieszczeniu. Nie umieszczać regulatorów: przy 
piecach, na zewn. ścianach, w miejscach 
bezpośrednio nasłonecznionych. 

4. do sterowania 
pogodowego* 
(połączenie : piec – moduł 
sterujący) 

2 x 0,75 lub 2 x 1,0 
 
UWAGA: przewody do 
napięcia 230V ! 

od pieca (za piecem, po prawej stronie miejsca 
jego przyszłej lokalizacji, 8,5 cm od prawej krawędzi 
pieca , na wys. wys. 15 - 20 cm od podstawy pieca,  
wystawić z tynku ok.1,5 m odcinek kabla), poprzez 
kolejne piece (równolegle), do rozdzielni, gdzie 
będzie umieszczony moduł sterujący. 

5. do sterowania 
pogodowego* 
(połączenie : moduł sterujący - 
sonda) 

2 x 1,0 
 
UWAGA: przewody do 
napięcia 230V ! 

od modułu w rozdzielni, do puszki instalacyjnej 
wewn. – usytuowanej w bezpośredniej bliskości 
przewiertu -  miejsca lokalizacji sondy temperatury 
zewn. (do 1m) Sonda powinna być umieszczona na 
pn. ścianie budynku, na wys. nie mniej niż 2,5 m 
nad ziemią. 

*)- wymagane tylko w wypadku wykonania instalacji pogodowego sterowania procesem ładowania pieców akumulacyjnych 


