SGA X 300 - AG LNX 300
TES X 300
GAS-FIRED STORAGE WATER HEATER
OGRZEWACZ ZASOBNIKOWY OPALANY GAZEM
GÁZÜZEMŰ TÁROLÓS VĹZMELEGĹTŐ
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
AKUMULACNÝ PLYNOVÝ OHRIEVAC VODY
ÎNCĂLZITOARE DE APĂ PE GAZ, CU ACUMULARE
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INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI
KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS
NAVOD NA INSTALACI A OBSLUHU
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ȘI ÎNTREŢINERE
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OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1. Uważnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszym dokumencie; zawierają one ważne informacje na
temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji nowego urządzenia.
Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną
i istotną część produktu. Musi zawsze
towarzyszyć urządzeniu, również wówczas, gdy jest ono przekazywane innemu
właścicielowi lub użytkownikowi i/lub instalowane w innym systemie.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody lub obrażenia osób
lub zwierząt spowodowane niewłaściwym,
nieprawidłowym i nieuzasadnionym użytkowaniem lub w wyniku nieprzestrzegania
instrukcji zamieszczonych w niniejszym
dokumencie.
3. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone
do wytwarzania gorącej wody do użytku
domowego. Powinno być podłączone do
sieci dystrybucyjnej ciepłej wody użytkowej zgodnie z poziomami wydajności i
mocy znamionowej urządzenia. Zabrania
się użytkowania urządzenia do celów innych niż określone. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
spowodowane niewłaściwym, nieprawidłowym i nieuzasadnionym użytkowaniem
lub z powodu nieprzestrzegania instrukcji
zamieszczonych w niniejszym dokumencie.
Instalator musi posiadać kwaliﬁkacje i
uprawnienia do instalacji urządzeń grzewczych zgodne z Rozporządzeniem Ministerialnym nr 37 z 22 stycznia 2008 z
późniejszymi zmianami, aktualizującymi
przepisy prawne dotyczące instalacji w
budynkach.
Niniejsze urządzenie spełnia postanowienia Rozporządzenia Ministerialnego nr
174/2004 z 6 kwietnia 2004 w zakresie do
kontaktu z wodą do użytku domowego.
4. Instalacja, konserwacja i wszelkie inne
działania muszą być przeprowadzane w
pełnej zgodności z obowiązującymi prze-
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pisami prawnymi i wszelkimi instrukcjami
dostarczonymi przez producenta, zgodnie
z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Prezydenta 74/2013 z późniejszymi
zmianami).
W razie wystąpienia usterek i/lub nieprawidłowego działania należy wyłączyć
urządzenie i zawór gazu. Nie wykonywać
samodzielnie żadnych napraw, ale skontaktować się z wykwaliﬁkowanym specjalistą.
Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwaliﬁkowanych techników
przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych
zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu
urządzenia i spowodować utratę odpowiedzialności producenta.
W razie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub innych działań na konstrukcjach
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów lub urządzeń odprowadzających spaliny i odpowiednich
akcesoriów, należy wyłączyć urządzenie
i, po zakończeniu działań, zwrócić się do
wykwaliﬁkowanego personelu z prośbą o
sprawdzenie sprawności odpowiednich
kanałów lub urządzeń.
5. Należy przechowywać wszystkie materiały opakowaniowe (spinki, worki foliowe,
pianka polistyrenowa, itd.) poza zasięgiem
dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne zagrożenie.
6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do
użycia przez dzieci poniżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonej zdolności ﬁzycznej,
czuciowej lub psychicznej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Wszelkie czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być
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wykonywane przez dzieci pozbawione opieki.
7. Na rurze wlotowej urządzenia należy zamontować zawór regulacyjny bezpieczeństwa. W krajach, które wdrożyły normę EN
1487 jednostka bezpieczeństwa musi mieć
maksymalne ciśnienie 0,7 MPa i musi zawierać przynajmniej jeden zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa i
urządzenie odcinające ciśnienie wody.
8. Urządzenie (zawór lub jednostka bezpieczeństwa) nie może być naruszane i musi
być regularnie obsługiwane w celu sprawdzenia, czy nie jest zatkane i w celu usunięcia wszelkich osadów.
9. Wycieki z jednostki bezpieczeństwa podczas podgrzewania wody są normalną sytuacją. W związku z tym, odpływ musi być
podłączony i zawsze pozostawiony otwarty do otoczenia, z rurą spustową ustawioną w sposób ciągły w dół, w miejscu, które
nie jest narażone na oblodzenie.
10. Jeśli urządzenie będzie narażone na bardzo niskie temperatury, należy je opróżnić
i odłączyć od zasilania.
11. Gorąca woda płynąca z kranów o temperaturze powyżej 50°C może natychmiast
spowodować poważne oparzenia. Dzieci,
osoby niepełnosprawne i osoby starsze
ponoszą większe ryzyko. W związku z tym,
zaleca się stosowanie termostatycznego
zaworu mieszającego podłączonego do
rury wylotowej (która jest oznaczona czerwonym kołnierzem).
12. Nie pozostawiać w kontakcie z urządzeniem lub w jego pobliżu żadnych łatwopalnych przedmiotów.
13. Nie stawać pod urządzeniem i nie umieszczać pod nim żadnych przedmiotów, ponieważ mogą zostać uszkodzone przez
wyciekającą wodę.
14. Nie stosować do czyszczenia urządzenia
środków owadobójczych lub agresywnych detergentów; mogą one uszkodzić
plastikowe lub powlekane powierzchnie.

15. W razie wyczucia zapachu spalenizny lub
dymu pochodzącego z urządzenia, należy
wyłączyć główny zawór gazu, otworzyć
wszystkie okna i wezwać pomoc. Ryzyko
zranienia z powodu pożaru, wdychania
dymu lub zatrucia.
16.Aby zapewnić prawidłowe działanie
urządzenia, należy je corocznie konserwować i poddawać testom spalania, zgodnie z miejscowymi przepisami.
Czynności te powinny być powierzone
wykwaliﬁkowanemu technikowi, który
musi spełniać wymagania opisane w instrukcji, zgodnie z przepisami prawa.

WAŻNE!
ABY DOSTOSOWAĆ OGRZEWACZ
WODY DO GAZU INNEGO NIŻ WYNIKA
TO Z JEGO USTAWIEŃ, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WYMIANĘ DYSZY.
PRZEZBROJENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZED MONTAŻEM, ABY
UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI ROZMONTOWYWANIA GRUPY GAZOWEJ.
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INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
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Aby zmniejszyć zużycie gazu i umożliwić
wydajniejszą pracę urządzenia zaleca się
ustawienie pokrętła na 5 (około 60°C).
Temperatura ta zmniejsza również powstawanie osadów w ogrzewaczu wody w sytuacji, gdy woda w obiegu jest bardzo twarda
(zbyt duża zawartość wapnia).

7

C

456

123
7

PROCEDURA ZAPŁONU

W celu ustawienia temperatury możliwe
jest użycie pokrętła B.
Przekręcić pokrętło z pozycji zapłonu
na wskaźnik odpowiadający żądanej temperaturze: od 1 (około 42°C) do 7 (około
70°C).
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OSTRZEŻENIE!
Czynności związane z instalacją, pierwszym
zapłonem i konserwacją muszą być wykonane wyłącznie przez wykwaliﬁkowany personel, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do zranienia osób, zwierząt lub
uszkodzenia własności. Producent nie
odpowiada za jakiekolwiek powstałe z
tego powodu szkody. Jeśli urządzenie
jest zainstalowane w mieszkaniu, należy
się upewnić, że zostały spełnione wszelkie wymagania dotyczące wlotu powietrza i wentylacji pomieszczenia (zgodnie
z obowiązującymi przepisami).

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
DELL’ACQUA

B

A

(off ) na

456

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętło B na (off ).

Nacisnąć do oporu przycisk B i przytrzymać; następnie nacisnąć zapalnik piezoelektryczny C.
Sprawdzić płomień przez otwór A. Po pojawieniu się płomienia, przytrzymać wciśnięty przycisk B przez kolejne 20 sekund.
Jeśli płomień pilotujący nie jest obecny,
należy powtórzyć powyższą procedurę.
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Przekręcić pokrętło B z pozycji
(pilot).

OSTRZEŻENIE!
Woda nagrzana do temperatury powyżej
50°C może spowodować poważne oparzenia. Zawsze sprawdzić temperaturę
wody przed jej użyciem.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
ZALECENIA W CELU UŻYTKOWANIA
Upewnić się, że wszystkie kurki ciepłej
wody są szczelne i nie przeciekają, ponieważ wycieki powodują użycie gazu i
mogą zwiększyć temperaturę wody.
W razie długiego okresu przestoju, należy opróżnić podgrzewacz, jeśli znajduje
się on w obszarze narażonym na ujemne
temperatury.
Aby opróżnić ogrzewacz, należy:
a) wyłączyć palnik i zamknąć zawór zasilania gazem;
b) zamknąć górny zawór zasilania wodą;
c) wyjąć rurę doprowadzającą zimną
wodę i wyjąć zawór bezpieczeństwa;
d) podłączyć odpowiedniej długości
przewód, aby osiągnąć spust, do wlotu wody (niebieski pierścień) na ogrzewaczu;
e) otworzyć zawór dostarczający gorącą
wodę za ogrzewaczem.
Ostrzeżenie!
Podczas opróżniania ogrzewacza, wydostająca się z niego woda może być
bardzo gorąca.
Czyścić za pomocą ściereczki zanurzonej
w wodzie z mydłem. Nie stosować agresywnych detergentów, środków owadobójczych ani toksycznych produktów.
Jeśli urządzenie będzie używane w pełnej
zgodności z obowiązującymi przepisami,
będzie działało w bezpieczny dla środowiska i ekonomiczny sposób.
UWAGA: podczas czyszczenia, wewnątrz
zbiornika wody nie mogą być obecne
żadne podmuchy, które mogłyby uszkodzić wewnętrzną wykładzinę.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ BAKTERII LEGIONELLA
Legionella to bakterie w kształcie małych
pałeczek, które są naturalnym składnikiem
wszystkich wód słodkich. Choroba legionistów jest poważnym zapaleniem płuc wywołanym przez wdychanie bakterii Legionella pneumophilia lub innych gatunków
bakterii Legionella.
Bakteria ta często występuje w systemach
domowych, hotelach i innych systemach
wodnych oraz w wodzie wykorzystywanej
w klimatyzacji lub chłodzeniu powietrzem.
W związku z tym, głównym działaniem
chroniącym przed rozprzestrzenianiem się
bakterii jest prewencja, polegająca na kontroli obecności bakterii w zbiornikach.
Norma europejska CEN/TR 16355 zawiera
zalecenia dotyczące dobrych praktyk w
zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu
się bakterii Legionella w instalacjach wody
pitnej, ale mają zastosowanie również miejscowe przepisy prawne.
Niniejszy zasobnikowy ogrzewacz wody
jest sprzedawany z termostatem ustawionym na temperaturę 60°C. Oznacza to, że
może on przeprowadzić „cykl dezynfekcji
termicznej” w celu ograniczania rozprzestrzeniania się Legionelli wewnątrz zbiornika.
Aby zapobiec stagnacji wody przez długi
okres czasu, przynajmniej raz w tygodniu
należy zużyć lub przemieszać wodę.
OSTRZEŻENIE!
Woda nagrzana do temperatury powyżej
50°C może spowodować poważne oparzenia. Zawsze sprawdzić temperaturę
wody przed jej użyciem.
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PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA (DLA INSTALATORA)
Klucz do symboli:
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
może spowodować ryzyko obrażeń
ciała, w niektórych przypadkach nawet śmierć.
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
może spowodować poważne uszkodzenie mienia, maszyn lub zwierząt.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu
lub jego nieprawidłowej instalacji,
zgodnie z instrukcją.
Zainstalować urządzenie na solidnej podstawie, nienarażonej na
drgania.
Hałas podczas pracy.
Podczas wiercenia otworów w ścianie w celach instalacyjnych należy
uważać, aby nie uszkodzić żadnych
przewodów elektrycznych lub istniejących rur.
Porażenie prądem w wyniku kontaktu z przewodami pod napięciem.
Uszkodzenia istniejących instalacji.
Powódź spowodowana wyciekiem
wody z uszkodzonych rur.
Upewnić się, że miejsce instalacji i
systemy, do których zostanie podłączone urządzenie są zgodne z
obowiązującymi przepisami.
Porażenie prądem spowodowane
kontaktem z przewodami, które nie
zostały prawidłowo zainstalowane.
Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwymi warunkami roboczymi.
Stosować narzędzia ręczne i wyposażenie (upewnić się, że narzędzie
nie jest zużyte, a uchwyt jest prawidłowo zamocowany); używać ich w
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prawidłowy sposób i upewnić się,
że nie spadną z wysokości.
Odłożyć na miejsce po zakończeniu użycia.
Zranienie spowodowane latającymi
odłamkami lub fragmentami, wdychaniem pyłu, uderzeniami, przecięciami, ranami kłutymi i otarciami.
Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane
przez odłamki, uderzenia i nacięcia.
Upewnić się, że wszelkie przenośne drabiny są ustawione w sposób
stabilny, są wystarczająco mocne, a
stopnie są nienaruszone, nieśliskie
oraz, że drabiny nie są przenoszone ze znajdującymi się na nich osobami i stale nadzorowane.
Uszkodzenie ciała spowodowane
upadkiem z wysokości (przypadkowe złożenie drabiny).
Upewnić się, że wszelkie drabiny
na kółkach są odpowiednio ustawione, stabilne, a ich stopnie są
nienaruszone i nie są śliskie. Upewnić się, że drabiny są wyposażone
w poręcze umieszczone po obu
stronach i balustrady na podeście.
Uszkodzenie ciała spowodowane
upadkiem z wysokości.
Podczas wszystkich prac na wysokościach (zazwyczaj powyżej
dwóch metrów) należy się upewnić,
że strefa robocza jest ograniczona
przy użyciu balustrad lub do zapobiegania wypadkom są używane
indywidualne uprzęże. Przestrzeń,
w której może wystąpić przypadkowy upadek, musi być wolna od
niebezpiecznych przeszkód i pokryta półsztywną lub odkształcalną
powierzchnią umożliwiającą amortyzację upadku.
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Uszkodzenie ciała spowodowane
upadkiem z wysokości.
Upewnić się, że w obszarze roboczym panują odpowiednie warunki
higieniczne w zakresie oświetlenia,
wentylacji i trwałości odpowiednich konstrukcji.
Uszkodzenia ciała spowodowane
uderzeniami, potknięciami, itp.
Chronić urządzenie i wszystkie obszary w pobliżu miejsca pracy za
pomocą odpowiedniego materiału.
Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane
przez odłamki, uderzenia i nacięcia.
Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z urządzeniem.
Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane
uderzeniami, nacięciami i zgnieceniami.
Podczas wszystkich procedur roboczych należy stosować środki
ochrony indywidualnej i odpowiedni sprzęt. Nie dotykać zainstalowanego produktu z bosymi stopami
lub mokrym ciałem.
Zranienie osobowe spowodowane w wyniku porażenia, latających
odłamków, wdychania pyłu, uderzeń, ran, hałasu i otarć.
Rozmieścić materiały i sprzęt w taki
sposób, aby posługiwanie się nim
było łatwe i bezpieczne i by uniknąć tworzenia stosów, które mogłyby upaść.
Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane
uderzeniami, nacięciami i zgnieceniami.
Wszelkie działania wewnątrz urządzenia muszą być wykonane z zachowaniem należytej ostrożności,
aby uniknąć nagłego kontaktu z
ostrymi częściami.

Uszkodzenia ciała spowodowane
przez przecięcia, rany kute i otarcia.
Skasować wszystkie funkcje bezpieczeństwa i sterowania, które
wpływają na prace urządzenia i,
przed uruchomieniem urządzenia,
upewnić się, że są one sprawne.
Uszkodzenie lub wyłączenie urządzenia spowodowane przez działania niekontrolowane.
Przed rozpoczęciem działań należy
opróżnić części, które mogą zawierać gorącą wodę, aktywując ewentualne spusty.
Zranienia w wyniku poparzenia.
Usunąć kamień z części zgodnie
z instrukcjami zawartymi w „Karcie danych” używanego produktu,
przewietrzyć pomieszczenie, stosować odzież ochronną, unikać mieszania różnych produktów i chronić
urządzenie i otaczające je przedmioty.
Uszkodzenia ciała spowodowane
przez kwaśne substancje w kontakcie ze skórą lub oczami, wdychane
lub połknięcie szkodliwych środków
chemicznych.
Uszkodzenie urządzenia lub otaczających przedmiotów w wyniku korozji spowodowanej kwaśnymi substancjami.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
W skład ogrzewacza wchodzą następujące elementy:
• zbiornik zabezpieczony wewnątrz warstwą emalii ceramicznej z anodą o długiej
żywotności w celu ochrony przed korozją;
• powłoka zewnętrzna z malowanej stali;
• izolacja za pomocą pianki poliuretanowej o dużej gęstości (bez CFC), która zmniejsza straty ciepła;
• gaz chroniący przed powrotem produktów spalania;
• zawór gazu z:
regulowanym termostatem z
liczbą pozycji,
systemem bezpieczeństwa wykorzystującym termoparę,
ogranicznikiem temperatury, który zatrzymuje dopływ gazu, jeśli działanie nie jest prawidłowe;
• rurowy, niskoszumowy palnik ze stali nierdzewnej, dopasowujący się do użycia z
wszystkimi rodzajami gazu;
• zapłon piezoelektryczny;
• urządzenia bezpieczeństwa do ochrony przed powrotem gazu.
WYMIARY CAŁKOWITE
GORĄCA WODA OUTLET
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(int. ø111)
ZIMNY WODNY WLOT

316

1681
1625

674

116

RECYRKULACJA OBWÓD G 3/4”

400
632
ANODE

88

116

WIZJA PALOTOWEGO PALOTA

POJEMNOŚĆ
(litry)

t 25°C

300

275

40 min

KATEGORIA II2H3+
Typ B11 BS
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CZAS OGRZEWANIA

MODEL

t 45°C

WYDAJNOŚĆ
CIEPLNA kW

MOC
UŻYTECZNY kW

65 min

16

14

do ogrzewaczy przeznaczonych do pracy z gazem ziemnym (metanem),
które można przystosować do pracy z LPG.
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UWAGA!
Urządzenie należy zainstalować na solidnym podłożu, które nie jest narażone
na drgania. Sprawdzić, czy pomieszczenie, w którym ma zostać zainstalowane
urządzenie oraz instalacje, do których
ma ono zostać podłączony, są zgodne
z obowiązującymi przepisami.
USTAWIANIE
Ustawić urządzenie zgodnie z zasadami
dobrej praktyki.
Ustawić urządzenie obok wybranej ściany w taki sposób, aby dwa przewody, wlotowy i wylotowy, były do niej równoległe.
Jeśli ogrzewacz wody ma być zainstalowany w narożniku między dwiema ścianami,
między ścianą a urządzeniem należy zachować odpowiednią odległość potrzebną
do montażu i demontażu komponentów.
Miejsce instalacji
Wybór miejsca instalacji musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.
Urządzenie musi być idealnie wypoziomowane. Urządzenia nie wolno instalować w pobliżu źródła ciepła.
Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 0°C.
PODŁĄCZENIE WODY
• Podłączyć ogrzewacz do systemu
dystrybucji wody za pomocą rury 3/4”.
Wlot zimnej wody znajduje się po prawej stronie (niebieski pierścień), a wylot gorącej wody (czerwony pierścień)
znajduje się po lewej stronie, patrząc
od przodu ogrzewacza.
• Ogrzewacz musi być wyposażony w
zawór bezpieczeństwa - zawór zwrotny (dostarczony z ogrzewaczem),
podłączony do rury wlotowej (niebieski pierścień). Pod żadnym pozorem
nie naruszać zaworu.

• Upewnić się, umożliwiając wyciek
wody przez kilka chwil, że w linii nie
są obecne obce substancje, jak wióry,
piasek, domieszki do rur, itp.
W razie dostania się do zaworu bezpieczeństwa - zaworu zwrotnego
jakiegokolwiek materiału, może nastąpić nieprawidłowe działanie zaworu, a w niektórych przypadkach jego
uszkodzenie.
• Upewnić się, że ciśnienie wody zasilającej jest niższe od 8 barów (0,8 MPa).
Jeśli ciśnienie jest wyższe, należy zainstalować wysokiej jakości zawór redukcyjny ciśnienia. W tym przypadku
zawór bezpieczeństwa będzie kapać
podczas ogrzewania. Wspomniane
kapanie musi się pojawić nawet wtedy, gdy przed zaworem znajduje się
zawór zwrotny.
• Nie dopuszczać do sytuacji, w której
woda kapiąca z zaworu będzie spadać na ogrzewacz wody.
Zainstalować zawór w sposób przedstawiony na rysunku, podłączając
mały lejek zbiorczy do odpływu.

WAŻNE!
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
streﬁe twardej wody (> 200 mg/l), należy zainstalować urządzenie zmiękczające, aby ograniczyć osadzane się
kamienia w wymienniku ciepła.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych przez osady.
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ODPROWADZANIE
Opróżnić urządzenie, jeśli przez dłuższy
okres czasu nie będzie użytkowane.
Podczas instalowania urządzenia, należy
przewidzieć taką ewentualności i podłączyć kurek spustowy do złączki R.
ABY OPRÓŻNIĆ OGRZEWACZ WODY,
NALEŻY:
• wyłączyć palnik i zamknąć dopływ
gazu
• zamknąć zawór odcinający, zainstalowany przed urządzeniem,
• otworzyć krany za ogrzewaczem,
• otworzyć kurek spustowy podłączony
do złączki R.

RECYRKULACJA
Jeżeli instalacja obejmuje również obwód recyrkulacji wody użytkowej, można
skorzystać z tej samej złączki R, użytej
do odprowadzania wody.
Na schemacie poniżej przedstawiono
sposób wykonania połączeń w takim
przypadku.

C

ZIMNA
WODA
Eau froide

ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWA
Dispositif de sûreté
S

GORĄCA
WODA
Eau chaude
KRĄŻENIE
Circulation
ZAWÓR
Valve unidirectionnelle
JEDNOKIERUNKOWY
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PODŁĄCZENIE DO KOMINA
Urządzenia typu B 11bs są wersjami
otwartymi, przeznaczonymi do podłączenia przewodu odprowadzającego
spaliny, który odprowadza spaliny na zewnątrz; powietrze do spalania jest pobierane bezpośrednio z pomieszczenia, w
którym znajduje się ogrzewacz. Spaliny
są rozładowane przez system naturalnego ciągu.
Ten rodzaj urządzenia nie może być instalowany w pomieszczeniu, które nie
spełnia wymogów wentylacji.
Aby nie zakłócać normalnego działania
urządzenia, miejsce, w którym jest ono
zainstalowane musi być odpowiednie
pod względem granicznej temperatury
roboczej i urządzenie musi być chronione przed bezpośrednim kontaktem z
czynnikami atmosferycznymi.
Urządzenie jest przeznaczone do montażu na ścianie i musi być zamontowane
na ścianie zdolnej do udźwignięcia jego
masy. Podczas tworzenia komory technicznej należy pozostawić wystarczającą
wolną przestrzeń wokół modułu, aby zapewnić łatwy dostęp do wnętrza.

- Jeśli rura spalin biegnie przez zimną,
nieogrzewaną strefę, należy ją wyposażyć w płaszcz izolacyjny, aby nie
dopuścić do powstawania kondensatu.
- Nigdy nie usuwać ani nie wymieniać
okapu urządzenia, ponieważ jest on
nieodłączną częścią systemu spalania
ogrzewacza.
- Instalator jest odpowiedzialny za prawidłową instalację rury spalin.
Aby zapewnić prawidłową pracę ogrzewacza, okap musi być umieszczony w
sposób przedstawiony na rysunku. Unikać instalacji odmiennych od przedstawionych poniżej.

- Gazy spalania muszą być usuwane
na zewnątrz przez rurę o minimalnej
średnicy 80 mm, umieszczoną w okapie urządzenia, zgodnie z ilustracjami
i odpowiednimi przepisami.
- Przewód kominowy musi mieć dobry
ciąg.
- Unikać poziomych, skierowanych w
dół lub zwężonych odcinków rury
spalin, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na efektywność spalania
urządzenia.
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DZIAŁANIE I POŁĄCZENIE
ZABEZPIECZENIA GAZU
Ogrzewacze są wyposażone w urządzenie
odcinające dopływ gazu do palnika i zatrzymują pracę jednostki, gdy przepływ jest częściowo lub całkowicie zatkany.
Na urządzenie składa się termostat „B” (Rys.1)
uzbrajany ręcznie, ustawiony na 87°C±3,
przymocowany do krawędzi okapu spalin „A”,
podłączony do przerwanego złącza zaworu gazu. Całość jest częścią zestawu okapu
spalin należącego do wyposażenia urządzenia, który należy zainstalować zgodnie z instrukcjami poniżej.
• Zamocuj go na pokrywie wylotu powietrza
„A” do najlepszej pozycji w odniesieniu do
czujnik „B” i wyjście kabla z podgrzewacz
wody.
• Podłączyć zaciski kablowe „C” dostyki
ochraniacza spalin (Ryc.2).
• Prowadzić z normalnym podgrzewaczem
wody uruchomienie. Jeżeli blok urządzenia, należy go ponownie uruchomić w następujący sposób:
• po następstwie poczekaj 10 minut poblok
występuje;
• Ponownie uruchom podgrzewacz wody,
wykonując następujące czynności instrukcje normalnego zapłonu.
Jeśli usterka będzie się powtarzać, nie próbować dalej uruchamiać urządzenia, ale
wezwać wykwaliﬁkowanego technika, który
usunie jej przyczynę.
Upewnić się, że produkty spalania są właściwie odprowadzane poprzez zmierzenie
poziomu CO2 przy nominalnej mocy cieplnej.
Wartość ta nie powinna przekraczać wartości
podanej w tabeli danych technicznych.
Jeśli wartość jest wyższa, należy sprawdzić
wydajność układu wydechowego spalin.
Jeśli nie jest możliwe doprowadzenie wartości CO2 do wartości wskazanych w tabeli
danych technicznych, nie należy uruchamiać
urządzenia.
30

1

2
A

B

C

3

OSTRZEŻENIE!!
CZUJNIK SPALIN NIE MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY LUB WYŁĄCZANY. DZIAŁANIE TO
MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKŁÓCENIE PRACY URZĄDZENIA.
NIEWŁAŚCIWY CIĄG MOŻE SPOWODOWAĆ COFANIE SIĘ GAZU DO POMIESZCZENIA, W KTÓRYM JEST ZAINSTALOWANE
URZĄDZENIE.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA.

PL
PODŁĄCZENIE GAZU

OSTRZEŻENIE!
Czynności związane z instalacją, pierwszym zapłonem i konserwacją muszą
być wykonane wyłącznie przez wykwaliﬁkowany personel, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Należy się upewnić, że główny dopływ
gazu wykorzystuje taki sam rodzaj
gazu, jak wskazano na tabliczce znamionowej
- Otworzyć wszystkie drzwi i okna
- Upewnić się, że w pomieszczeniu nie
ma iskier ani otwartych płomieni
- Ogrzewacze wody są normalnie przystosowane do pracy przy użyciu metanu G20 (PCI) 8100 kcal/m3. Nie są
wymagane regulacje, jeśli jest używany ten gaz.
Regulacje dla innych rodzajów gazu
muszą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwaliﬁkowany personel.
- Użyć rury o wymiarze 1/2” do połączenia dopływu gazu do zaworu.
- Zaleca się umieszczenie przed urządzeniem zaworu odcinającego na linii
zasilania gazem.
- Wykonać podłączenie do zasilania
gazem za pomocą sztywnych rur (stalowych, miedzianych, itp.), a nie rur
z tworzywa termoplastycznego lub
gumy.
- Po zdjęciu pokrywy i wykonaniu połączenia, za pomocą wody z mydłem,
należy sprawdzić obecność wycieków
w układzie gazowym.
Do testowania nie używać płomienia.

Ogrzewacz wody jest wyposażony w
anodę magnezową w zbiorniku. Żywotność anody jest proporcjonalna do średniej temperatury, składu chemicznego i
ilości dostarczanej wody.
Zaleca się sprawdzenie stanu anody co
18-24 miesiące, sprawdzając gładkość
jej powierzchni. Jeśli średnica jest mniejsza niż 10-12 mm, zaleca się wymianę
anody na nową, oryginalną część.
Anoda jest umieszczona w dolnej części
ogrzewacza, poniżej pokrywy ochronnej.

WAŻNE!
ABY DOSTOSOWAĆ OGRZEWACZ
WODY DO GAZU INNEGO NIŻ WYNIKA
TO Z JEGO USTAWIEŃ, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WYMIANĘ DYSZY.
PRZEZBROJENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZED MONTAŻEM, ABY
UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI ROZMONTOWYWANIA GRUPY GAZOWEJ.
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INFORMACJE ZASTRZEŻONE DLA INSTALATORÓW
Instrukcja zamiany gazu z oryginalnych ustawień: z gazu ziemnego (G20) na gaz
ciekły LPG (G30-G31) za pomocą zaworu gazowego Model EUROSIT.
WAŻNE!
ABY
DOSTOSOWAĆ
OGRZEWACZ
WODY DO GAZU INNEGO NIŻ WYNIKA
TO Z JEGO USTAWIEŃ, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WYMIANĘ DYSZY.
PRZEZBROJENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZED MONTAŻEM, ABY UNIKNĄĆ
KONIECZNOŚCI ROZMONTOWYWANIA
GRUPY GAZOWEJ.

Aby dostosować ogrzewacz wody do
gazu innego niż wynika to z jego ustawień, należy wykonać czynności zilustrowane na zdjęciach poniżej.
Wymiary otworów dysz, wyrażone w setnych milimetra, podano w tabeli.
Nie umieszczać przeszkód ani innych
elementów zatykających pomiędzy
otworem dyszy a wylotem zwężki Venturiego.

GŁÓWNY PALNIK
MODELE
Metan (G20)
Gaz (GZ27)(GZ350)
Gaz płynny (G30 G31)

PALNIK PILOTUJĄCY
300

2,4
4,2
1,55

0,27x2
0,32x2
0,22x1

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zawór gazu
pokrętło regulacji temperatury
przyłącze gazowe 1/2”G
zapalnik piezo
termopara
zapalnik piezo
palnik dyżurny
6 7 5
palnik podstawowy
dysza palnika
podstawowego

4

8

3
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KONTROLA CIŚNIENIA PO STRONIE
ZASILANIA
Ciśnienie wlotowe gazu zmierzone na
złączu ciśnieniowym 11, (ﬁg.5) przy użyciu
manometru w mbarach musi wynosić.
REGULACJA PŁOMIENIA
PILOTUJĄCEGO (Zawór EUROSIT)
Wyregulować, działając na śrubę 12 na
(rys.5). Płomień pilotujący jest wyregulowany prawidłowo, gdy jego długość
wynosi w przybliżeniu 2-3 cm i dotyka on
górnej części termopary.

Metan (G20)
GAZ (GZ27)
GAZ (GZ350)
Butan (G30)
LPG
Propan (G31)

14 A

14 B

14
13

12
11

CIŚNIENIE WLOTOWE
GAZU

CIŚNIENIE GŁÓWNEGO
PALNIKA

20 mbarów
20 mbarów
13 mbarów
28÷30 mbarów
37 mbarów

13,3 mbarów
4,6 mbarów
6,3 mbarów
25,7 mbarów
28,4 mbarów

UWAGA! W razie użycia gazu G30
i G31:
• ZAWÓR GAZOWY TYP A
całkowicie wkręcić regulator 14A rys.
5.1
• ZAWÓR GAZOWY TYP B
odkręcić zawór n * 14 B, rys. 5.1, o
obracając w lewo na dwie rundy

5.1

5

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia zastosowano następujące urządzenia zabezpieczające:
- Termopara kontroli płomienia
przerywa dopływ gazu w przypadku
braku płomienia dyżurnego. Wielokrotna, nieokazjonalna interwencja
tego urządzenia zabezpieczającego
wskazuje na nieprawidłową obsługę
urządzenia, co wymaga interwencji
wykwaliﬁkowanego personelu.
- Termostat nadmiernej temperatury
działa w taki sam sposób jak termopara, jeżeli temperatura wody przekroczy 90° C; w takim przypadku nie
można ponownie włączyć urządzenia, dopóki gorąca woda nie zostanie odprowadzona. Przed ponownym
włączeniem urządzenia usterka musi
jednak zostać usunięta przez wykwaliﬁkowany personel.
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KONSERWACJA
Konserwacja jest czynnością niezbędną
dla bezpiecznego i wydajnego działania
urządzenia i zapewnienia jego długiej
eksploatacji. Musi być przeprowadzona
zgodnie z instrukcjami określonymi w
bieżących przepisach.
OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy zamknąć
kurek dopływu gazu i kurek obwodu
wody do użytku domowego.
Zaleca się wykonanie, co najmniej raz w
roku, następujących kontroli ogrzewacza.
1. Sprawdzić wycieki wody.
2. Sprawdzić ewentualne wycieki gazu
i w razie konieczności wymienić
uszczelki.
3. Sprawdzić ogólny stan ogrzewacza i
spalania.
4. Sprawdzić komorę spalania i w razie
konieczności wyczyścić palnik.
5. Po sprawdzeniu 3 i 4, w razie konieczności wyjąć i wyczyścić dyszę.
6. Wyregulować dla prawidłowego przepływu gazu.
7. Sprawdź działanie urządzeń bezpieczeństwa wody (limity temperatury i
ciśnienia).

8. Sprawdzić prawidłowe działanie systemów bezpieczeństwa gazu (awarie
gazu lub płomienia, zawór gazu, itp.).
9. Sprawdzić, czy w pomieszczeniu jest
obecna odpowiednia wentylacja.
10. Sprawdzić, czy produkty spalania
(spaliny) są prawidłowo odprowadzane.
ZAUWAŻ: podczas czyszczenia wewnątrz zbiornika wody nie mogą być
obecne żadne podmuchy, które mogłyby uszkodzić wewnętrzną wykładzinę.
Informacje dla użytkownika
Poinformować użytkownika, w jaki sposób obsługiwać urządzenie.
W szczególności należy dostarczyć użytkownikowi instrukcje obsługi i poinformować go, że muszą być przechowywane razem z urządzeniem.
Ponadto, upewnić się, że użytkownik jest
świadomy następujących kwestii:
- Jak ustawiać temperaturę i urządzeń
w celu prawidłowego i jak najbardziej
oszczędnego korzystania z urządzenia.
- Układ musi być poddawany konserwacji regularnie i zgodnie z przepisami.
- Ustawienia odnoszące się do dopływu gazu i powietrza spalania nie
mogą być naruszane.

TABLICZKA

numer seryjny
0000000 00 14312 0000000

Rok produkcji
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DANE TECHNICZNE
Identyfikator modelu dostawcy
Model
Certyfikat CE
Wydajność znamionowa
Rzeczywista wydajność
Ciśnienie nominalne
Znamionowa wydajność grzewcza
Moc użytkowa
Czas ogrzewania dla DHW t 45°C
Strata ciepła przy 60° Celsjusza
Natężenie przepływu gorącej wody
dostawa przy 30K
dostawa przy 45K
Erp DHW
Deklarowany profil obciążenia
Wydajność energetyczna ogrzewania wody ηwh
Klasa energetyczna ogrzewania wody
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelek
Dzienne zużycie paliwa Qpaliwa
Poziom mocy akustycznej (LWA) LWA
Emisja tlenków azotu
Bieżące zużycie energii elektrycznej AEC
Roczne zużycie paliwa AFC
Mieszana woda o temp. 40°C V40
Ustawiona temperatura “out of the box”
Ustawienia temperatury termostatu
Ciśnienie wlotowe gazu
G20 Metan
G30 Butan LPG
G31 Propan GPL
zużycie gazu
G20 Metan
G30 Butan LPG
G31 Propan GPL
Wartości gazów spalania
Ciąg
Natężenie przepływu spalin
Temperatura gazów spalinowych

I
I
bar
kW
kW
min.
W

SGA X... - AG LNX... - TES X...
300
51CT4893
275
275
8
16
14
62
2,86

I/h
l/h

401
301

%
kWh
kWh
dB
[mg/kWh]
kWh/rok
GJ/rok
l
°C

XXL
63
B
-38,89
59
31
-30,7
396
50
4

mbar
mbar
mbar

20
28 ÷ 30
37

m3/h
Kg/h
Kg/h

1,69
1,262

mbar
g/sek.
°C

0,015
16
137

1,243

Lista równoważnych modeli znajduje się w Załączniku A, który jest nieodłączną częścią niniejszej instrukcji.
Produkty bez etykiety i odpowiedniej płyty do zestawów ogrzewaczy i instalacji słonecznych, przewidziane w rozporządzeniu 812/2013 nie są przeznaczone do stosowania w takich zestawach.
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DESCĂRCARE
Realizaţi golirea aparatului, dacă acesta
rămâne inactiv pentru timp îndelungat.
În cadrul realizării instalaţiei, prevedeţi o
astfel de eventualitate și racordaţi robinetul de descărcare la racordul R.

RECIRCULARE
În cazul în care instalaţia utilizatorului
cuprinde și circuitul pentru recircularea
apei menajere, se poate folosi același racord R folosit pentru descărcare.
Circuitul de mai jos prezintă schematizat
racordul de efectuat în acest caz.

PETNRU A GOLI BOILERUL
ESTE NECESAR:
• să stingeţi arzătorul și să închideţi alimentarea cu gaz,
• să închideţi robinetul de interceptare
în amonte de aparat,
• să deschideţi robinetele de utilizare în
aval de boiler,
• să deschideţi robinetul de descărcare
conectat la racordul R.

C

APĂ
RECE
Eau
froide

supapă de
siguranţă
Dispositif de sûreté
S

APĂchaude
CALDĂ
Eau
CIRCULAȚIE
Circulation
SUPAPĂ
Valve unidirectionnelle
UNIDIRECȚIONALĂ

PUTEREAlimentation

APPAREIL
VU DE DOS

R

EVACUARE
Vidange
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CONECTAREA LA COŞ
Aparatele de tipul B11bs sunt versiuni
cu cameră deschisă, proiectate pentru
conectare la o tubulatură de evacuare
a gazelor arse ce evacuează noxele
către exterior; aerul de ardere este preluat direct din interiorul camerei în care
este instalat încălzitorul. Gazele arse
sunt evacuate printr-un sistem cu tiraj
natural. Acest tip de aparat nu poate fi
instalat într-o cameră ce nu satisface cerinţele adecvate de ventilaţie din reglementările aplicabile.
Pentru ca funcţionarea normală a aparatului să nu fie compromisă, locaţia în
care este instalat trebuie să fie adecvată
din perspectiva valorii temperaturii limită de operare iar aparatul trebuie să fie
protejat pentru a nu intra în contact direct cu agenţii atmosferici. Aparatul este
proiectat pentru instalarea pe perete și
trebuie să fie montat pe un perete ce
îi poate susţine greutatea. La crearea
unui compartiment tehnic pentru montarea aparatului, lăsaţi un spaţiu suficient
în jurul modulului pentru a asigura accesul ușor la interiorul acestuia.

- Nu îndepărtaţi, modificaţi sau înlocuiţi carcasa aparatului, deoarece este
parte integrantă din sistemul de ardere cu gaz al încălzitorului.
- Tehnicianul instalator este singurul
responsabil pentru instalarea corectă
a conductei de evacuare.
Pentru funcţionarea corectă a încălzitorului de apă cu funcţionare pe gaz, carcasa trebuie să fie poziţionată conform
imaginii. Evitaţi absolut orice alt tip de
instalare cum ar fi cele prezentate mai
jos.

- Gazele de ardere trebuie să fie evacuate în exterior printr-o conductă cu
diametrul minim de 80 mm, montată
pe capacul aparatului, așa cum este
indicat în instrucţiuni și în conformitate
cu reglementările aplicabile.
- Evacuarea trebuie să aibă un tiraj bun.
- Evitaţi secţiunile orizontale, descendente sau îngustate de ţeavă de evacuare, deoarece acestea pot compromite eficienţa arderii aparatului.
- Când conducta de evacuare traversează o zonă rece, neîncălzită,
aceasta va fi prevăzută cu o acoperire izolantă pentru a preveni formarea
condensului.
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FUNCŢIONARE ŞI CONECTARE
PROTECTOR GAZE ARSE
Încălzitoarele de apă sunt prevăzute cu un
dispozitiv ce închide alimentarea cu gaz către
arzător și astfel oprește funcţionarea unităţii
atunci când evacuarea gazelor arse este parţial sau complet obstrucţionată.
Un astfel de dispozitiv este constituit dintr-un
termostat „B” (Fig. 1) cu rearmare manuală
etalonat la 87 °C±3 fixat pe coșul de fum „A”,
legat la o îmbinare întreruptă de valva de gaz.
Totul face parte din kitul pentru coșul de fum
din dotarea aparatului ce trebuie instalat urmând următoarele instrucţiuni.
• Instalaţi capota de gaze arse „A”, transformând-o în cea mai bună poziţie cu referire
la senzorul „B” și cablul de ieșire din încălzitorul de apă.
• Conectaţi terminalele cablului „C” la contactele protectorului de gaze arse (Fig.2).
• Continuaţi cu încălzitorul normal de apă
lansare. Dacă aparatul blochează, acesta
trebuie reluat după cum urmează:
• urmează după 10 minute după bloc;
• Reinstalaţi încălzitorul de apă urmând instrucţiunile pentru aprinderea normală.

1

2
A

B

C

3

Dacă defectul se repetă, nu insistaţi cu procedura de repornire, ci solicitaţi intervenţia
unui tehnician calificat pentru a elimina cauza inconvenientului.
Verificaţi ca gazele de ardere să fie corect
evacuate prin măsurarea conţinutului de CO2
la generarea nominală de căldură. Această
valoare nu trebuie să depășească valorile
prezentate în tabelul de date tehnice.
Când valoarea este mai mare, verificaţi eficienţa sistemului de evacuare gaze arse. Dacă
nu este posibilă aducerea valorii CO2 în limitele indicate în tabelul de date tehnice, nu
porniţi aparatul.
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AVERTISMENT!!
SENZORUL DE NOXE NU TREBUIE SĂ FIE
MODIFICAT SAU DEZACTIVAT;
ACESTE ACŢIUNI POT COMPROMITE
FUNCŢIONAREA APARATULUI.
UN TIRAJ SLAB POATE DUCE LA REVENIREA GAZELOR ARSE ÎN CAMERA ÎN CARE
ESTE INSTALATĂ UNITATEA EXISTÂND RISCUL INTOXICĂRII CU MONOXID DE CARBON.

RO
RACORD DE GAZ

AVERTISMENT!
Lucrările de instalare, prima aprindere
și întreţinere vor fi executate doar de
personal calificat, în conformitate cu instrucţiunile furnizate.
- Verificaţi ca sursa de alimentare cu
gaz să folosească același tip de gaz
ca cel indicat pe placa de date a unităţii.
- Deschideţi toate ușile și ferestrele.
- Verificaţi să nu existe scântei sau flăcări deschise în cameră.
- Încălzitoarele de apă sunt reglate de
obicei pentru funcţionare cu gaz metan G20 (PCI) aproximativ 8100 kcal/
m3. Nu este necesară nici o reglare la
folosirea acestui gaz.
Reglarea pentru alte tipuri de gaz trebuie să fie făcută doar de personal calificat.
- Folosiţi conductă de 1/2” pentru racordarea alimentării cu gaz la robinet.
- Recomandăm prevederea unui robinet de secţionare pe linia de alimentare cu gaz, în amonte de unitatea de
gaz.
- Efectuaţi racordarea la alimentarea cu
gaz folosind conducte rigide (oţel, cupru, etc.) și nu conducte din material
termoplastic sau cauciuc.
- După îndepărtarea capacului și efectuarea racordului, verificaţi pentru
scurgeri în sistemul de gaz folosind
apă cu săpun. Nu folosiţi o flacără
pentru acest test.

Încălzitorul de apă are un anod de magneziu montat în rezervor. Durata de viaţă
a anodului este proporţională cu temperatura medie, compoziţia chimică şi cantitatea de apă furnizată. Vă recomandăm
să veriﬁcaţi starea anodului la ﬁecare 1824 de luni, observând ca suprafaţa să ﬁe
rela-tiv netedă. Când diametrul este mai
mic de 10-12 mm, recomandăm înlocuirea
anodului cu un nou anod original.
Anodul este montat în partea inferioară a
încălzitorului de apă, sub capacul de
protecţie.

IMPORTANT!
PENTRU A ADAPTA BOILERUL LA UN
GAZ DIFERIT DE CEL DIN CALIBRARE
TREBUIE REALIZATĂ SCHIMBAREA
DUZELOR.
SE RECOMANDĂ REALIZAREA
SCHIMBULUI ÎNAINTE DE INSTALARE
PENTRU A EVITA DEMONTAREA
GRUPULUI GAZ.
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REZERVAT PENTRU INSTALATORI
Instrucţiuni pentru conversia combustibilului gazos de la setările originale: de la
gaz natural (G20) la gaz-petrol licheﬁat GPL (G30-G31) cu un robinet de gaz model
EUROSIT
Pentru a adapta boilerul la un gaz diferit de IMPORTANT!
cel din calibrare, procedaţi după cum este PENTRU A ADAPTA BOILERUL LA UN
GAZ DIFERIT DE CEL DIN CALIBRARE
ilustrat în cadrul imaginilor următoare.
Dimensiunile orificiilor de la duze expri- TREBUIE REALIZATĂ SCHIMBAREA DUmate în sutimi de milimetru sunt notate ZELOR.
SE RECOMANDĂ REALIZAREA SCHIMîn tabel.
BULUI ÎNAINTE DE INSTALARE PENTRU
Nu interpuneţi obstacole sau obstrucţi- A EVITA DEMONTAREA GRUPULUI GAZ.
onări între orificiul duzei și gura tubului
„Venturi”
ARZĂTOR PRINCIPAL
ARZĂTOR PILOT
MODELLI
GAS metano (G20)
GAS liquido (G30 G31)

300
2,40
1,55

0,27x2
0,22x1

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

valvă gaz
tasta de reglare a temperaturii
racord gaz 1/2”G
aprinzător piezo
termocuplu
electrod de aprindere
arzător pilot
6 7 5
arzător principal
duză arzător principal

4

8

3
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VERIFICAŢI PRESIUNEA DE
ALIMENTARE
Presiunea de alimentare cu gaz este
măsurată la armătura de presiune 11,, ﬁg.
S. folosind un manometru cu indicare în
mbar, şi trebuie să ﬁe:

S

14
13

12

REGLAREA FLĂCĂRII PILOT
(robinet EUROSIT)
Reglaţi prin acţionarea şurubului 12 din,
ﬁgura S.
Flacăra pilot este corect reglată atunci
când lungimea este de aproximativ 2-3
cm iar ﬂacăra atinge partea superioară a
termocuplului.

Metan (G20)
LPG

Butan (G30)
Propan (G31)

AVERTIZARE! În cazul utilizării
tipurilor de gaze G30, G31:
• VALVĂ DE GAZ TIP A
înșurubaţi complet regulatorul ﬁg.14 A.
5.1
• VALVĂ DE GAZ TIP B
deșurubaţi supapa n * 14 B, ﬁg. 5.1, prin
rotindu-l în sens antiorar pentru două
runde

5.1

14 A

14 B

11

PRESIUNE DE ALIMENTARE CU GAZ

PRESIUNE
ARZĂTOR

20 mbar
28 ÷ 30 mbar
37 mbar

13,3
25,7
28,4

SISTEM DE SIGURANŢĂ
Pentru a garanta funcţionarea corectă a
aparatului acesta este dotat cu următoarele siguranţe:
- Control de flacără cu termocuplu
întrerupe afluxul de gaz în cazul în
care flacăra pilot lipsește. Intervenţia
repetată, nu ocazională, a acestei siguranţe indică o funcţionare incorectă
a aparatului pentru care este necesară intervenţia personalului calificat.
- Termostat de supratemperatură
acţionează la fel ca termocuplul, în
cazul în care temperatura apei depășește 90 °C; în acest caz aparatul nu
poate fi repornit până când apa caldă
nu a fost evacuată. Este totuși necesară intervenţia personalului calificat
pentru îndepărtarea defecţiunii înainte
de repornirea aparatului.
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ÎNTREŢINERE
Întreţinerea este o parte esenţială a
funcţionării sigure şi eﬁciente a aparatului şi asigură durabilitatea acestuia. Se va
efectua conform instrucţiunilor stabilite
de legislaţia în vigoare.
AVERTISMENT!
Înainte de efectuarea oricăror lucrări
de întreţinere, închideţi robinetul de alimentare cu gaz, şi robinetul circuitului
de apă menajeră.
Recomandăm efectuarea următoarelor
veriﬁcări pentru încălzitorul de apă cel
puţin o dată pe an:
1. Veriﬁcaţi pentru scurgeri de apă.
2. Veriﬁcaţi pentru scurgeri de gaz şi
înlocuiţi garniturile după caz.
3. Inspectaţi
starea
generală
a
încălzitorului de apă şi sistemului de
ardere.
4. Inspectaţi camera de ardere şi, dacă
este necesar, curăţaţi arzătorul.
5. După veriﬁcările 3 şi 4, dacă este nevoie, îndepărtaţi şi curăţaţi duza.
6. Reglaţi debitul de gaz la valoarea
corectă.
7. Veriﬁcaţi funcţionarea dispozitivelor
de siguranţă pentru apă (limite de presiune şi temperatură).
8. Veriﬁcaţi funcţionarea corectă a sistemelor de siguranţă pentru gaz (eroare

gaz sau ﬂacără, robinet de gaz, etc.).
9. Veriﬁcaţi ventilarea corespunzătoare
a camerei.
10. Veriﬁcaţi ca produsele de ardere
(gaze arse) să ﬁe evacuate corect.
NB: În timpul lucrărilor de curăţare interiorul rezervorului de apă va ﬁ ferit de
orice lovituri ce pot afecta căptuşeala de
protecţie internă.
Informaţii pentru utilizator
În special, furnizaţi utilizatorului manualul
de instrucţiuni şi informaţi că acesta trebuie păstrat împreună cu aparatul. Mai
mult, veriﬁcaţi conştientizarea de către
utilizator a următoarelor:
- Modul de setare a temperaturii şi dispozitivelor de reglare pentru utilizarea corectă şi economică a aparatului.
- Sistemul trebuie întreţinut periodic în
conformitate cu legislaţia.
- Setările privind alimentarea cu aer de
ardere şi gaz combustibil nu trebuie
modiﬁcate în nici o situaţie.

ETICHETĂ

Număr serie
0000000 00 14312 0000000

An de producţie
108

Data producerii (ziua respectivă din an)

RO
DATE TEHNICE
Identiﬁcator model furnizor
Model
Certiﬁcat CE
Capacitate nominală
Capacitate reală
Presiune nominală
Putere încălzire nominală
Valoare utilă
Timp încălzire pentru ACM t 45°C
Pierdere căldură la 60° Celsius
Debit de apă caldă
alimentare la 30K
alimentare la 45K
Erp DHW
Proﬁl încărcare declarat
Eﬁcienţă încălzire apă ηwh
Classe energetica
Consum zilnic electricitate Qelec
Consum zilnic combustibil Qfuel
Nivel putere zgomot LWA
Emisii de oxizi de azot
Consum anual de electricitate AEC
Consum anual de combustibil AFC
Apă amestecată la 40°C V40
Temperatură punct de referinţă “la livrare”
Conﬁgurare temperatură termostat
Presiune de alimentare cu gaz
G20 Metan
G30 Butan GPL
G31 Propan GPL
Consum de gaz
G20 Metan
G30 Butan GPL
G31 Propan GPL
Valori ardere gaz
Tiraj
Debit gaze arse
Temperatură gaze de ardere

I
I
bar
kW
kW
min.
W

SGA X... - AG LNX... - TES X...
300
51CT4893
275
275
8
16
14
62
2,86

I/h
l/h

217
163

%
kWh
kWh
dB
[mg/kWh]
kWh/annum
GJ/annum
l
°C

XXL
63
B
-38,89
59
31
-30,7
396
50
4

mbar
mbar
mbar

20
28 ÷ 30
37

m3/h
Kg/h
Kg/h

1,69
1,262
1,243

mbar
g/sec
°C

0,015
16
137

Pentru lista modelelor echivalente vezi Anexa A, ce este o parte integrantă din acest manual.
Produsele fără etichetă şi ﬁşa pachet pentru seturi de încălzitoare de apă şi dispozitive solare, cerute de reglementarea 812/2013, nu sunt proiectate pentru utilizare în aceste sisteme.
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