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WA¯NE INFORMACJE
PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI
Dokumentacja ta s³u¿y do:
- projektowania
- instalowania
- u¿ytkowania
- serwisowania

ZGODNOŒÆ Z PRZEPISAMI
Urz¹dzenia s¹ wykonane zgodnie z Rozporz¹dzeniem MG,
PiPS z dnia 21.12.2005 („ciœnieniowe”).
OSTRZE¯ENIA
Dokumentacja stanowi integraln¹ czêœæ urz¹dzenia. Musi byæ
przekazana u¿ytkownikowi i przechowywana w bezpiecznym
miejscu.

SYMBOLE
Nastêpuj¹ce symbole zosta³y u¿yte w tej instrukcji:
Najwa¿niejsze informacje dla prawid³owej
pracy urz¹dzenia

Instalowania, przegl¹du, serwisowania i ewentualnych napraw urz¹dzenia, mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie autoryzowany
serwis w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Najwa¿niejsze informacje dla zapewnienia
bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska

ACV nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia spowodowane b³êdnym zainstalowaniem oraz stosowaniem nieoryginalnych czêœci zamiennych.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem

Producent zastrzega sobie prawo do zmian
charakterystyk technicznych urz¹dzenia bez
powiadomienia.

Niebezpieczeñstwo poparzenia

Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do instalowania
zewnêtrznego (poza budynkami). Powinno znajdowaæ siê i
funkcjonowaæ mo¿liwie blisko kot³a i dystrybucji ciep³ej wody,
co minimalizuje straty energii.
Wymienniki typu HL mog¹ byæ instalowane w pozycji
wisz¹cej pionowo lub poziomo oraz stoj¹cej. Wymienniki
typu HL E nale¿y zamontowaæ wy³¹cznie w pozycji wisz¹cej
pionowo, z króæcami c.w. do do³u.

ZALECENIA

Zalecenia instalowania urz¹dzenia:
Instalowanie powinno zapewniaæ mo¿liwoœæ ³atwej obs³ugi i
serwisowania.
Pozycja naœcienna:
·
zapewniæ minimaln¹ wysokoœæ od pod³ogi nie
mniejsz¹ ni¿ 1 m (z króæcami ciep³ej/zimnej wody
od do³u) dla umo¿liwienia obs³ugi termoregulatora
nastawnego
·
zapewnienie dostêpu do termoregulatora nastawnego na wysokoœci max. 1,6 - 1,8 m
·
zapewnienie dostêpu do króæców zasilania i powrotów wody grzewczej wymaga zachowania minimalnej
odleg³oœci od œciany naro¿nej 0,4 m
Pozycja stoj¹ca (na pod³odze)
·
minimalna odleg³oœæ od sufitu 0,6 m
·
zapewnienie dostêpu do króæców zasilania i powrotów wody grzewczej wymaga zachowania minimalnej
odleg³oœci od œciany naro¿nej 0,4 m

Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹
przed przyst¹pieniem do instalowania i u¿ytkowania
urz¹dzenia.
Jakiekolwiek modyfikacje urz¹dzenia bez pisemnej zgody
producenta s¹ zabronione.
Urz¹dzenie mo¿e byæ zainstalowane wy³¹cznie przez
wykwalifikowany personel i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Zainstalowanie urz¹dzenia niezgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹
grozi pora¿eniem i/lub zanieczyszczeniem œrodowiska.
Gwarancj¹ d³ugiej, bezpiecznej i prawid³owej pracy
urz¹dzenia jest dokonywanie corocznego przegl¹du przez
autoryzowany serwis.
W przypadku jakichkolwiek problemów zwi¹znych z prac¹
urz¹dzenia, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.
Uszkodzone czêœci nale¿y wymieniæ wy³¹cznie na oryginalne, dostarczone przez producenta. Na koñcu dokumentacji
znajduje siê wykaz czêœci zamiennych z ich numerami kodów
wymaganych przy sk³adaniu zamówienia.

Przed wykonywaniem czynnoœci serwisowych nale¿y
od³¹czyæ urz¹dzenie od energii elektrycznej.
Pod obudow¹ urz¹dzenia nie ma ¿adnych pokrête³ czy
elementów do nastawy lub regulacji.
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WSTÊP
OPIS URZ¥DZENIA
SYSTEM „ZBIORNIK W ZBIORNIKU”
Cylindryczny zasobnik wype³niony ogrzewan¹ wod¹
umieszczono koncentrycznie w zbiorniku zewnêtrznym, w
którym przep³ywa woda grzewcza. Omywa ona ca³kowicie
pofa³dowane œcianki zasobnika zawieraj¹cego ogrzewan¹
wodê.
ZASOBNIK CIEP£EJ WODY
Zasobnik wykonano ze stali wysokostopowej E 304, odpornej na korozjê, zawieraj¹cej 18 % chromu i 10 % niklu z wykorzystaniem spawania w os³onie argonowej – metoda TIG.
Gwarantuje to wysok¹ ¿ywotnoœæ i odpornoœæ na korozjê.
Pofa³dowane œcianki o g³adkiej powierzchni pozwalaj¹ na
zmiennoœæ geometrii, co eliminuje trwa³e osadzanie siê
kamienia kot³owego. Dopuszczalna zawartoœæ chlorków w
podgrzewanej wodzie: 150 mg Cl-/litr.
ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY
Zbiornik zewnêtrzny (korpus) wykonano ze stali wêglowej
St 37/2 (W 22).
IZOLACJA TERMICZNA
Izolacjê termiczn¹ stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa.

1234567-

OBUDOWA
Obudowê wykonano z plastycznego i estetycznego tworzyZASADA DZIA£ANIA

zbiornik wewnêtrzny
zbiornik zewnêtrzny
izolacja ciep³ochronna
wlot wody grzewczej
wylot wody grzewczej
wlot zimnej wody
wylot ciep³ej wody

obudowa
czujka termoregulatora
wy³¹cznik „lato/zima” (HL E)
termoregulator nastawny
odpowietrzenie (HL w pokrywie
górnej i dolnej)
13 - grza³ka elektryczna (HL E)
14 - króciec cyrkulacyjny
8910 11 12 -

Rys. 1. Przekrój urz¹dzenia

Ka¿dy spadek temperatury ciep³ej wody poni¿ej nastawionej na termoregulatorze nastawnym wymiennika za³¹cza
pompê ³aduj¹c¹, podaj¹c¹ wodê grzewcz¹ do wymiennika.
Ogrzewa ona zawartoœæ zasobnika. Podgrzanie c.w. do
temperatury nastawionej na termoregulatorze przerywa
pracê tej pompy.
Urz¹dzenie jest przeznaczone do pracy w zamkniêtych instalacjach grzewczych z przeponowym naczyniem wzbiorczym.
Podgrzewana, zimna woda powinna posiadaæ odczyn pH=
6 do 8.
DOSTAWA I TRANSPORT
Sprawdzone urz¹dzenia s¹ dostarczane w stanie kompletnym w opakowaniu kartonowym, z dwoma uchwytami
naœciennymi.

Rys. 2. Cykle pracy
A - zasobnik roz³adowany
B - ³adowanie zasobnika
C - zasobnik na³adowany
D - rozbiór ciep³ej wody (roz³adunek)
zasobnika
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WYMIARY [mm]

Typ

HL 100
HLE 100

HL 130
HLE 130

HL 160
HLE 160

HL 210
HLE 210

HL 240
HLE 240

Pojemnoœæ ca³kowita

L

105

130

161

203

242

Pojemnoœæ zasobnika c.w.

L

75

99

126

164

200

Pojemnoœæ obiegu grzewczego

L

30

31

35

39

42

1.03

1.26

1.54

1.94

2.29

17

22

37

45

51

m2

Powierzchnia grzewcza
Strata ciœnienia obiegu grzewczego
Przep³yw czynnika grzewczego

mbar
l/h

Pod³¹czenia obiegu grzewczego

2100

2600

3500

4200

5500

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

Pod³¹czenia obiegu c.w. (wody zimnej,
ciep³ej i cyrkulacji c.w.)
Wymiary
A

mm

847

1007

1207

1479

1726

B

mm

629

789

989

1261

1508

C (rozstaw uchwytów)

mm

365

525

725

997

1244

40

47

55

65

75

Masa wymiennika pustego

kg

Dopuszczalne ciœnienie pracy
przestrzeñ grzewcza

bar

3

3

3

3

3

zasobnik c.w.

bar

10

10

10

10

10

przestrzeñ grzewcza

bar

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

zasobnik c.w.

bar

13

13

13

13

13

Maksymalna temperatura pracy

0C

90

90

90

90

90

0.28

0.25

0.23

0.21

0.21

Ciœnienie próby hydraulicznej

0C/h

Straty temperatury*

*) Dla temperatury otoczenia TA = 20 C, oraz ró¿nicy temperatur ΔT = 40 C
O

O

Warunki pracy:
woda zimna 100C
woda grzewcza 850C

5

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA
WYDATKI CIEP£EJ WODY
Warunki pracy: woda grzewcza 850C, zimna 100C

HL 100
HLE 100

HL 130
HLE 130

HL 160
HLE 160

HL 210
HLE 210

HL 240
HLE 240

348

469

600

Wydatek szczytowy przy 450C

L/10 min

202

275

600C

L/10 min

117

161

209

272

337

Wydatek szczytowy przy 450C

L/60 min

672

911

1156

1560

1988

Wydatek szczytowy przy 600C

Wydatek szczytowy przy

L/60 min

384

549

689

913

1165

Wydatek trwa³y przy 450C

L/godz

564

763

970

1309

1665

600C

L/godz

320

465

576

769

994

1.0

2.1

3.0

5.2

11.8

Wydatek trwa³y przy

Wyró¿nik wydajnoœci c.w. NL*
Czas ³adowania zasobnika z grza³k¹
2.2 kW (HLE) 100C - 600C

min

165

207

260

337

397

Czas podgrzewu od stanu zimnego

min

24

22

22

20

20

Moc cieplna nominalna

kW

23

31

39

53

68

Zalecana moc cieplna kot³a

kW

25

34

43

58

75

*) dla temp. zasilania wod¹ grzewcz¹ 900C i przep³ywie
wed³ug tabeli na str. 5
UWAGI:
·
Wartoœci podane w powy¿szej tabeli otrzymano dla
minimalnych mocy cieplnych kot³ów, nie mniejszych ni¿
moc cieplna wymiennika.
·
Wartoœci podane w powy¿szej tabeli uzyskano dla uk³adu
bez termostatycznego zaworu mieszaj¹cego (c.w.).
·
Podane wydatki odnosz¹ siê do wymienników zainstalowanych w pozycji pionowej. W pozycji poziomej (niezalecanej)
wydatki bêd¹ ni¿sze. W tym przypadku nale¿y zastosowaæ
wymiennik wiêkszy, nastêpny w szeregu.
Np. je¿eli dobrano HL 130 i musi on wisieæ poziomo, to
nale¿y zastosowaæ HL 160.

Dla ni¿szych temperatur zasilania wod¹ grzewcz¹ wydatki
c.w. bêd¹ ni¿sze. Nale¿y je pomno¿yæ przez nastêpuj¹ce
wspó³czynniki:
Dla temperatury zasilania wod¹ grzewcz¹ 75oC:
- temp. c.w. 45oC - wspó³czynnik 0,80
- temp. c.w. 60oC - wspó³czynnik 0,75
Dla temperatury zasilania wod¹ grzewcz¹ 65oC:
- temp. c.w. 45oC - wspó³czynnik 0,60.
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INSTALOWANIE
POD£¥CZENIA HYDRAULICZNE
·

Dopuszczalne ciœnienie pracy tych naczyñ przeponowych
powinno byæ nie mniejsze ni¿ 8 bar. Zalecane pojemnoœci:
5 litrów - dla modeli HL (HL E) 100, 130, 160
8 litrów - dla modeli HL (HL E) 210, 240

Pod³¹czenie urz¹dzenia do instalacji ciep³ej/zimnej
wody powinno byæ wykonane za pomoc¹ œrubunków
z podk³adkami (uszczelkami) z materia³ów dielektrycznych dla ochrony przed korozj¹ elektrochemiczn¹

)

Oprócz informacji podanych w niniejszej instrukcji
nale¿y przestrzegaæ zaleceñ wed³ug instrukcji
dostarczonych z wyposa¿eniem dodatkowym. Zalecane
pod³¹czenia pokazano na rysunku 5, 6 i 7.

!
Króciec pod³¹czenia wody zimnej wyposa¿ono w rurê
wg³êbn¹ z tworzywa sztucznego. Nie zaleca siê wykonywania po³¹czeñ lutowanych b¹dŸ spawanych bezpoœrednio w
jego otoczeniu

·

·

wtedy, gdy w ruroci¹gu zimnej wody ciœnienie jest
wiêksze od 5 bar zaleca siê zastosowanie reduktora
ciœnienia z nastaw¹ ok. 3,5 - 4 bar
zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego
na wlocie zimnej wody do urz¹dzenia pozwoli unikn¹æ
dwóch problemów:
·
zabezpiecza przed „uderzeniami hydraulicznymi” czyli krótkimi zmianami ciœnienia
nawet do 80 bar spowodowanymi szybkim
zamykaniem/otwarciem zaworów
·
stabilizuje ciœnienie w zbiorniku c.w.
zapobiegaj¹c otwieraniu siê zaworu
bezpieczeñstwa – wyeliminowanie strat
wody do kanalizacji

Rys. 3. Pozycje monta¿u
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INSTALOWANIE

HL lub HL E zainstalowany w pozycji pionowej,
wisz¹cej.

HL zainstalowany w pozycji poziomej wisz¹cej
(nie dotyczy HL E)

Zaœlepiæ

HL zainstalowany w pozycji stoj¹cej
(nie dotyczy HL E)

HL E zainstalowany w pozycji pionowej, wisz¹cej,
pracuj¹cy tylko z grza³k¹ elektryczn¹.
NIE W£¥CZAJ GRZA£KI JEŒLI OBIEG GRZEWCZY
WYMIENNIKA C.W. NIE JEST NAPE£NIONY WOD¥ I
ODPOWIETRZONY !

1. Uk³ad nape³niania
2. Zawór bezpieczeñstwa 3 bar
3. Naczynie przeponowe
4. Spust
5. Zawór odcinaj¹cy
6. Termostat pokojowy
7. Regulator kot³a
8. Pompa ³aduj¹ca wymiennik c.w.
9. Pompa c.o.
10. 3 drogowy zawór prze³¹czaj¹cy
11. Odpowietrznik

Rys. 4. Schematy pod³¹czeñ hydraulicznych

8

INSTALOWANIE
ZAWÓR BEZPIECZEÑSTWA NA ZIMNEJ WODZIE
Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomiêdzy
instalacj¹ wodoci¹gow¹ a wymiennikiem zasobnikowym:
- zaworu bezpieczeñstwa z nastaw¹ 6 bar,
- zaworu odcinaj¹cego i zaworu zwrotnego (sposób
instalowania pokazano na rys 5 i 6),
POD£¥CZENIA WODY GRZEWCZEJ
Zaleca siê, aby po³¹czenia pomiêdzy kot³em a wymiennikiem
HL by³y wykonane z przewodów tej samej œrednicy jak króæce
wymiennika. Œrednice króæców wymiennika podano w dziale
Charakterystyka techniczna. Przyk³adowe schematy ideowe pod³¹czeñ dla wymienników zamontowanych w pozycji
stoj¹cej pokazano na rysunkach 7a, 7b.
Sposób zainstalowania powinien umo¿liwiaæ opró¿nianie zasobnika (wewnêtrznego) i przestrzeni grzewczej wymiennika
- patrz rys. 5 i 6. Funkcje króæców wymiennika s¹ zale¿ne od
sposobu zainstalowania (pozycja wisz¹ca lub stoj¹ca).
Pod³¹czenie wymiennika z kot³em na paliwo sta³e (kocio³
mia³owy, termokominek, itd.) wymaga zastosowania wymiennika p³ytowego w celu oddzielenia uk³adu zamkniêtego
i otwartego - patrz rys. 8.

Rys. 5. Pod³¹czenie zimnej i ciep³ej wody bez termostatycznego zaworu
mieszaj¹cego (na przyk³adzie pozycji wisz¹cej)

Rys. 6. Pod³¹czenie zimnej i ciep³ej wody z termostatycznym zaworem
mieszaj¹cym - zalecane (na przyk³adzie pozycji stoj¹cej). (pod³¹czenia zaworu
zale¿ne od jego typu)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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zawór odcinaj¹cy
zawór zwrotny
zawór bezpieczeñstwa z pod³¹czeniem do kratki
œciekowej
przeponowe naczynie wzbiorcze
uziemienie
zawór spustowy
termostatyczny zawór mieszaj¹cy: zalecana
temperatura nastawy 550C
pompa cyrkulacyjna c.w.
reduktor ciœnienia
zawór dop³ywu powietrza (przy opró¿nianiu)

INSTALOWANIE
NAPE£NIANIE WYMIENNIKA
NAPE£NIANIE ZASOBNIKA CIEP£EJ WODY

!
·
·

UWAGA:
Nigdy nie uruchamiaæ wymiennika bez nape³nienia
obu jego obiegów tj. zasobnika/podgrzewacza
c.w. i obiegu grzewczego
Zasobnik c.w. wymiennika (zbiornik wewnêtrzny)
musi byæ nape³niony zawsze przed nape³nieniem
zbiornika zewnêtrznego (przestrzeni grzewczej).

Nape³nianie zasobnika ciep³ej wody.
1. Otworzyæ zawór dla nape³nienia zasobnika.
2. Odpowietrzyæ instalacjê ciep³ej wody przez otwarcie
najbli¿szego zaworu czerpalnego ciep³ej wody do
ustabilizowania siê przep³ywu.
3. Zamkn¹æ zawór czerpalny ciep³ej wody.

Rys. 7a. Po³¹czenie wymiennika z kot³em jednofunkcyjnym i automatyk¹
pogodow¹ steruj¹c¹ obiegiem c.o. i produkcj¹ c.w. z zastosowaniem czujnika
temperatury c.w.

NAPE£NIANIE PRZESTRZENI GRZEWCZEJ
1.
2.
3.
4.
5.

)

Zamkn¹æ zawór spustowy przestrzeni grzewczej
(zasobnika zewnêtrznego).
Otworzyæ zawory odcinaj¹ce przestrzeñ grzewcz¹
wymiennika dla jej nape³nienia.
Odpowietrzyæ obieg grzewczy wymiennika odpowietrznikiem rêcznym usytuowanym w górnej czêœci
wymiennika.
Po nape³nieniu przestrzeni grzewczej i jej odpowietrzeniu zamkn¹æ odpowietrznik znajduj¹cy siê w
górnej czêœci wymiennika.
W obiegu grzewczym mog¹ siê znajdowaæ jedynie
substancje nieszkodliwe dla zdrowia.
Zapewniæ w³aœciwe odpowietrzenie
przestrzeni grzewczej.
Rys. 7b. Po³¹czenie baterii wymienników z podgrzewaczem c.w. typu HeatMaster. Sterowanie pompy ³aduj¹cej z termostatu na wymienniku.

!
Nie dodawaæ p³ynów antyzamarzaj¹cych stosowanych w
samochodach do obiegu grzewczego wymiennika. Mog¹
one doprowadziæ do uszczerbku na zdrowiu u¿ytkowników a
w niektórych przypadkach do œmierci.
Przed uruchomieniem nale¿y sprawdziæ:
·
prawid³owoœæ zainstalowania zaworów
bezpieczeñstwa (na zimnej wodzie przed wymiennikiem oraz na obiegu grzewczym wymiennika) i
odp³ywu z zaworów do kratki œciekowej,
·
nape³nienie wod¹ zasobnika c.w. oraz obiegu grzewczego,
·
skutecznoœæ odpowietrzenia obu wy¿ej wymienionych obiegów,
·
zamkniêcie odpowietrznika wymiennika,
·
prawid³owoœci pod³¹czenia ciep³ej i zimnej wody do
wymiennika,
·
czy pod³¹czenia zasilania i powrotu wod¹ grzewcz¹
wykonano prawid³owo,
·
zgodnoœæ pod³¹czeñ elektrycznych ze schematem,
·
ustawienie termoregulatora wymiennika zgodnie z
zaleceniami podanymi na nastêpnej stronie,

Rys. 8. Po³¹czenie wymiennika z kot³em na paliwo sta³e

Oznaczenia:
CS - centralka steruj¹ca
WP - wymiennik p³ytowy
F - filtr
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POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
NASTAWIANIE TERMOREGULATORA
Ciep³a woda mo¿e poparzyæ! Dla unikniêcia poparzenia zaleca siê zastosowanie termostatycznego
zaworu mieszaj¹cego ciep³¹ wodê z wymiennika
z wod¹ zimn¹. Taki zawór mieszaj¹cy nale¿y
instalowaæ nawet wtedy, gdy zastosowano baterie
termostatyczne dla osób z obni¿onym progiem
bólu (dzieci, osoby starsze, niepe³nosprawni).

termoregulatora
) Nastawianie
Dla unikniêcia ryzyka rozwoju bakterii „Legionella pneumophila” nale¿y ustawiaæ termoregulator na temperaturê
nie mniejsz¹ ni¿ 60oC. Taka nastawa zwiêksza równie¿ iloœæ
ciep³a zgromadzon¹ w zasobniku wymiennika. Nastawê termoregulatora ciep³ej wody wymiennika mo¿na ograniczyæ od
do³u lub od góry przez odpowiednie przestawienie zawleczki
w pokrêtle termoregulatora - zakres ustawiany fabrycznie
60-90oC.Termoregulator kot³owy (znajduj¹cy siê na kotle)
winien byæ zawsze nastawiony co najmniej 10oC wy¿ej ni¿
termoregulator wymiennika.

UWAGA:
·
termostatyczny zawór mieszaj¹cy powinien byæ
zlokalizowany przed systemem dystrybucji ciep³ej
wody,
·
w przypadku ponownego poboru ma³ych iloœci c.w.
z instalacji c.w. o ma³ej pojemnoœci mo¿e wyst¹piæ
efekt krótkotrwa³ego (chwilowego) wzrostu tempe-

Termoregulator
nastawny

Wtyczka
3-pinowa

Rys. 9. Termoregulator wymiennika HL

POD£¥CZENIA DLA HL

Rys. 9. Schemat elektryczny dla wymiennika HL

POD£¥CZENIA DLA HL E

1. Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹ - 230 V AC
2. Termoregulator nastawny (60/90oC)
3. Termostat bezpieczeñstwa z rêcznym zazbrojeniem (103oC)
4. Prze³¹cznik lato/zima
5. PrzekaŸnik priorytetu ciep³ej wody
6. Grza³ka elektryczna
7. Pompa ³aduj¹ca (nie objêta dostaw¹)

Rys. 10. Schemat instalacji wewnêtrznej i zewnêtrznej wymiennika HL E

Wymaga siê aby wymienniki HL E by³y zasilane z wydzielonego obwodu z osobnym zabezpieczeniem 16 A.
Zasobnik ze stali nierdzewnej musi byæ uziemiony (pod³¹czony do przewodu ochronnego PE).
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OPRÓ¯NIANIE PRZESTRZENI GRZEWCZEJ

Wykwalifikowany serwis techniczny powinien co najmniej
raz w roku sprawdziæ:
odpowietrzenie instalacji grzewczej oraz przestrzeni
grzewczej wymiennika,
ciœnienie wed³ug manometru zainstalowanego przy
kotle,
dzia³anie zaworów bezpieczeñstwa na wodzie zimnej i
grzewczej przez rêczne uchylenie dŸwigni lub pokrêt³a
tych zaworów. Sprawdziæ czy na odp³ywie tych zaworów pojawi siê woda,
sprawdziæ dzia³anie wyposa¿enia elektrycznego.

Opró¿nianie przestrzeni grzewczej wymiennika musi siê
odbywaæ zawsze przed opró¿nieniem zasobnika c.w. (patrz
rys. 11 i 12):
1. Od³¹czyæ wtyczkê z przewodami elektrycznymi od wymiennika.
2. Zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce (A6, A7) na wodzie grzewczej
z/do wymiennika.
3. Pod³¹czyæ w¹¿ do spustu i otworzyæ zawór spustowy
(F2).
4. Dla przyœpieszenia opró¿niania wymiennika otworzyæ
zawór (J2).
5. Po opró¿nieniu zamkn¹æ zawory (F2 i J2).

UWAGA:

OPRÓ¯NIANIE ZASOBNIKA C.W.

Dla unikniêcia poparzenia wod¹ zrzucan¹
okresowo z zaworów bezpieczeñstwa, spust
z tych zaworów powinien byæ odprowadzony
bezpoœrednio do kratki œciekowej.
-

Opró¿nianie zasobnika mo¿na wykonaæ tylko po uprzednim
opró¿nieniu przestrzeni grzewczej wymiennika. Opró¿nianie
zasobnika c.w. (patrz rys. 11 i 12):
1. Od³¹czyæ zasilanie elektryczne od wymiennika.
2. Zamkn¹æ zawory A2 i A3.
3. Otworzyæ zawór F1 a nastêpnie J1.
4. Poczekaæ do opró¿nienia.

przeprowadziæ konserwacjê pomp (cyrkulacyjnej c.w.
i obiegowej wody grzewczej) zgodnie z ich instrukcjami,
sprawdziæ szczelnoœæ zaworów i z³¹czy (oglêdziny
zewnêtrzne),
sprawdziæ manometrem ciœnienie w przestrzeni
gazowej naczyñ przeponowych.

Uwaga:
Opró¿nienie zasobnika c.w. (zainstalowanego wg rys. 12),
wymaga usytuowania zaworu (F1) poni¿ej dna zasobnika.

OKRESOWA KONTROLA U¯YTKOWNIKA

·

·

·

·

sprawdzaæ wizualnie szczelnoœæ po³¹czeñ instalacji i urz¹dzeñ,
okresowo odpowietrzaæ wymiennik przez odpowietrznik rêczny znajduj¹cy siê w górnej czêœci
urz¹dzenia,
sprawdzaæ funkcjonowanie zaworów
bezpieczeñstwa przez uchylenie ich pokrête³
lub dŸwigni (na ich wyp³ywach winna pojawiaæ
siê woda),
zg³aszaæ zauwa¿one nieprawid³owoœci do serwisu technicznego.

Rys. 11. Pod³¹czenie zimnej i ciep³ej wody bez termostatycznego zaworu
mieszaj¹cego (na przyk³adzie pozycji wisz¹cej)

Rys. 12. Pod³¹czenie zimnej i ciep³ej wody z termostatycznym zaworem
mieszaj¹cym - zalecane (na przyk³adzie pozycji stoj¹cej). (pod³¹czenia zaworu
zale¿ne od jego typu)
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CZÊŒCI ZAMIENNE
Kod

Nazwa części

HL

HL E

Grzałka elektryczna 2,2 kW

-

5476D001

Ogranicznik temp. bezp. 1030C z recznym zazbrojeniem

-

54764009

Pokrywa dolna

39554131

39554132

Pokrywa górna

49410170

49410170

-

54762004

Przekaźnik
Przełącznik “lato/zima”

-

54428107

Termoregulator nastawny 0-900C

54442045

54442045

Odpowietrznik

55445006

55445006

Rurka dystrybutora

49410036

49410036
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