
BOJLER GAZOWY

80 PL - 100 PL - 120 PL
      80 TDX - 80 TSX 
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JeÊli poczujecie Paƒstwo zapach gazu, naleëy:

1. Niezwúocznie zamknàc kurek gazu

2. Otworzyc okna

3. Nie uëywac przeúàczników ani ëadnych innych urzàdzeƒ

elektrycznych

4. Zgasic palnik-pilot (Êwieczk∏)

5. Natychmiast zwrócic si∏ z proÊbà o napraw∏ do technika

gazowni.

• Instalacja urzàdzenia powinna zostac wykonana przez

wyspecjalizowanego technika-instalatora.

• Dla zapewnienia wúaÊciwego funkcjonowania urzàdzenia naleëy

ÊciÊle przestrzegac niniejszych instrukcji.

• Niniejsza ksiàëeczka zawiera instrukcj∏ obsúugi, instrukcj∏

dotyczàce instalacji i konserwacji urzàdzenia.

• CzynnoÊci konserwatorskie powinny byc wykonane wyúàcznie

przez wyspecjalizowany personel.

UWAGA
Nie naleëëëëëy przechowywac w pobliëëëëëu urzàdzenia ëëëëëadnych

materiaúúúúúów czy púúúúúynów úúúúúatwopalnych

DLA WASZEGO BEZPIECZE¡STWA
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80 PL 495 490 100 115 150 310 255 305 81 G3/4 4650 5,4 63 min.  32 min.

100 PL 495 635 100 115 150 310 255 315 81 G3/4 4650 5,4 83 min.  42 min.

120 PL 495 800 100 115 150 310 255 300 81 G3/4 5000 5,8 88 min.  44 min.

INSTRUKCJE DOTYCZÑCE INSTALACJI

Typ A B C D F G H I
E

min. max.

Nominalne obciàëenia Czasy

termiczne podgrzewania

Kcal/h kW ∆t 50° ∆t 25°

WYMIARY

KATEGORIA II
23

: Urzàdzenia przewidziane do pracy na gazie ziemnym

GZ50, które mogà byc dostosowane do pracy na

gazie ziemnym GZ35 lub na gazie púynnym.

E min

E max

c
= =

B

G MAX

A
H F

D

I

1010/G

´
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DANE TECHNICZNE

1 - WejÊcie wody zimnej
2 - WyjÊcie wody ciepúej
3 - Anoda magnezowa
4 - Rura wyjÊcia wody ciepúej
5 - Zawór gazu “EUROSIT”
6 - Rura doprowadzajàca gaz
7 - Wydalanie
8 - Zapalnik piezoelektryczny
9 - Palnik-pilot i termoelement
10 - Palnik gúówny
11 - Obudowa zewn∏trzna
12 - Izolacja poliuretanowa
13 - Zbiornik
14 - Rura spalin
15 - Deflektor spalin
16 - Okap przeciw cofaniu si∏ spalin
17 - Osúonka termostatu
18 - Przykrywa ochronna
19 - Zaczep do przyczepienia do

muru
20 - Termostat spalin

19
18

8

16

15

3

14

13

12

11

17

5910

1

2

7

6

1

20

Urzàdzenie skúada si∏ z nast∏pujacych
elementów:
- zbiornik pokryty od wewnàtrz warstwà emalii

i wyposaëony w anod∏ ochronnà
antykorozyjna o dúugotrwaúym dziaúaniu;

- obudowa zewn∏trzna z lakierowanej blachy;
- izolacja z pianki poliuretanowej o wysokiej

g∏stoÊci (nie zawiera CFC) w celu
zmniejszenia ubytków ciepúa;

- okap spalin w celu zapobieëenia cofaniu si∏
gazów spalania;

- zawór gazowy zúoëony z:
- termostatu regulowanego na kilka pozcji;
- systemu zabezpieczajàcego z

termoelementem;
- ogranicznika temperatury, który przerywa

dopúyw gazu w przypadku niewúaÊciwego
funkcjonowania;

- okràgúy palnik ze stali nierdzewnej, nadajàcy
si∏ do wszystkich typów gazu;

- zapalnik piezoelektryczny.

13
30

/G
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OBOWIÑZUJÑCE PRZEPISY DOTYCZÑCE INSTALACJI

Wykonac instalacj∏ zgodnie z obowiàzujàcymi normami.

PODŁÑCZENIE DO SIECI HYDRAULICZNEJ

2.1. Podúàczenie do sieci wodociàgowej
powinno byc wykonane przy uëyciu rury  3/4"
G. WejÊcie wody zimnej znajduje si∏  z prawej
strony (pierÊcieƒ niebieski), a wyjÊcie wody
ciepúej - z lewej strony (pierÊcieƒ czerwony),
patrzàc na urzàdzenie.

2.2. Urzàdzenie powinno obowiàzkowo miec
wmontowany  hydrauliczny zawór
bezpieczeƒstwa -  ( w zaúàczeniu do kaëdego
bojlera) w rurze doprowadzania wody (pierÊcieƒ
niebieski). W ëadnym wypadku nie naleëy
reperowac czy poprawiac tego zaworu.

2.3. Przed podúàczeniem naleëy na pewien czas
spuÊcic wod∏, w celu upewnienia si∏, ëe w rurze
doprowadzajàcej wod∏ nie ma ëadnych obcych

ciaú, takich jak: kawaúki metalu, piasek, wúókna
itp. JeÊli tego rodzaju przedmioty dostaúyby si∏
do hydraulicznego zaworu bezpieczeƒstwa
bojera, zakúóciúyby jego wúaÊciwe
funkcjonowanie i w pewnych przypadkach
mogúyby spowodowac jego uszkodzenie.

2.4. Naleëy si∏ upewnic, czy ciÊnienie
doprowadzanej wody nie przekracza 6 barów
(0,6 MPa). W przypadku wyëszego ciÊnienia
naleëy obowiàzkowo zastosowac dobrej jakoÊci
reduktor ciÊnienia.  W tym wypadku z zaworu
hydraulicznego powino kapac w fazie
podgrzewania. Kapanie powinno miec miejsce
równieë, gdy przed zaworem zainstalowany jest
jednokierunkowy zawór zatrzymywania.

UMIESZCZENIE BOJLERA

1.1. Zawieszenie na Êcianie powinno byc
wykonane przy uëyciu mocnych haków,

uprzednio wbitych w mur. OdlegúoÊci zostaúy
wskazane w tabeli wymiarów.

´
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PODŁÑCZENIE DO PRZEWODU KOMINOWEGO

UWAGA4.1. Naleëy usuwac gazy spalania na zewnàtrz
przy pomocy rury o Êrednicy nie mniejszej nië
(H-1), wstawionej do okapu urzàdzenia (str. 3),
zgodnie obowiàzujàcymi normami i przepisami.

4.2. Waëne jest, by przewód kominowy miaú
dobry ciàg.

4.3. W przewodzie usuwania spalin naleëy
unikac dúugich odcinków poziomych,
przeciwpochyleƒ i zw∏ëeƒ. Sà one przyczynà
zúego spalania.

4.4. JeÊli rura usuwania gazów przemierza
zimne, nieogrzewane pomieszczenia, zaleca si∏
zastosowanie izolacji termicznej dla unikni∏cia
tworzenia si∏ skroplin.

4.5. W ëadnym wypadku nie naleëy usuwac,
modyfikowac czy zamieniac okapu spalin, gdyë
stanowi on integralnà cz∏Êc caúego systemu
spalania bojlera gazowego.

4.6. WúaÊciwe zainstalowanie rury usuwania
spalin naleëy wyúàcznie do kompetencji
technika-instalatora.

(stalowych, miedzianych itp.), a nie
z materiaúúúúú ów termoplastycznych czy
gumowych.
2) Po zdj∏ciu pokrywy i dokonaniu
podúúúúú àczenia do sieci naleëëëëë y
skontrolowac szczelnoÊc obiegu gazu
przy pomocy dost∏pnych na rynku
Êrodków. Nie naleëëëëëy wykonywac próby
przy uëëëëë yciu ognia.

3.1. Podúàczenie przewodu gazowego do
zaworu powinno byc wykonane przy uëyciu rury
1/2" G.
3.2. Zaleca si∏ zainstalowanie
zaworu odcinajàcego przed zaworem
gazowym.
1) Podúúúúú àczenie do sieci powinno byc
wykonane przy uëëëëë yciu rur sztywnych

PODŁÑCZENIE DO GAZU

32
61

/G

W celu wúaÊciwego funkcjonowania urzàdzeƒ
gazowych okap spalin powinien byc
umieszczony dokúadnie tak, jak pokazano na
rysunku obok. Naleëy absolutnie unikac
wszelkich innych typów instalacji, których
przykúady zostaúy pokazane poniëej.

NIE NIENIE

´

´
´

´
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C

A

Gazowe pojemnoÊciowe podgrzewacze wody Ariston wiposaëone sà w urzàdzenie powodujàce
zamkni∏cie dopúywu gazu do zaworu gazowego i zatrzymanie pracy podgrzewacza w przypadku
cz∏Êciowego lub caúkowitego zablokowania odpúywu spalin.

Powyësze urzàdzenie zabezpieczajàce skúada si∏ 7 termostatu (A) o nastawie na 100°C ±3° C
(opornoÊc styków ni ësza nië 10 m Ω) termostat jest zamocowany na okapie spalin (C), i poúàczony
przewodami z zaworem gazowym.

Powyësze elementy sà dostàrczane wraz z podgrzewaczem, i powinny byc zainstalowane wg
zalecen zawartych w dalszej cz∏Êci niniejszej instrukcji.

Termostat zaniku ciàgu spalin nie moëëëëëe byc w ëëëëëadnym wypadku usuni∏ty/
przesuni∏ty, w przeciwnym razie, w przypadku zúúúúúego funkcjonowania przewodu
odprowadzenia spalin, gazy spalania w szczególnoÊci tlenek w∏gla, mogà byc
wydalane (zawracac) do pomieszczenia powodujàc niebezpieczenstwo dla
ludzi.

Z tego samego powodu, w przypadku uszkodzenia termostatu zaniku ciàgu,
jego wymiana (uëëëëëywajàc jedynie czeÊci zamiennych oryginalnych) powinna
zostac wykonana pop rzez serwis techniczny, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na staranny montaëëëëë elementów.

Podgrzewacz, którego praca zostaúa
przerwana na skutek zadziaúania termostatu
zaniku ciàgu moëe zostac ponownie
uruchomiony po upúywie 3÷5 minut od
momentu zatrzymania.

W przypadku powtórzenia si∏ zadziaúania,
termostatu zaniku ciàgu, naleëy zwrocic si∏
do wykwalifikowanego serwisu
technicznego.

FUNCKCJONOWANIE I PODŁÑCZENIE
TERMOSTATU ZANIKU CIÑGU SPALIN

´

´

´
´

´

´
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• Podúàczyc zaciski kabli (2) do zacisków ter mostatu zaniku ciàgu (3) ur uchomic podgr zewacz.

• Zamontowac  okap spalin (1) znajdujàc
poúoëenie  w którym termostatt jest
najbliëszy punktowi wyjÊcia kabli (2) z
podgrzewacza.

3

2

1

2

´

´´
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SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DLA
WŁAÂCIWEJ INSTALACJI

SCHEMAT PODŁÑCZENIA URZÑDZENIA
31

85
/G

Non interporre ostacoli od
ostruzioni fra il foro dell'ugello
e la bocca del tubo "Venturi"

31
01

/G

d

2,5 m max.

2d

d

2,5 m max.

2d

d

2d

min.

1 m max.

1,
5 

m
 m

in
.

2d

Uwaga: w przypadku prowadzenia przewodòw

kominowychm po scianach zewn∏trznych

wymagana jest dobra izolacja termiczna.

Usuwanie

spalin

bezpoÊrednio

do komina lub

wspólnego

rozgaú∏zionego

przewodu

kominowego

Min.
nachylenie
3%

Min.
nachylenie
3%

Min.
nachylenie
3%

Mi∏dzy otworem dyszy a wylotem
rury “Venturi” nie mogà znajdowac
si∏ ëadne przeszkody.

Przewód kominowny wyprowadzony ponad dach

(zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami)

´
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WENTYLACJA
BEZPOÂREDNIA
Aby moëna byúo zainstalowac urzàdzenie
typu B, naleëy speúnic nast∏pujàce warunki:
- pomieszczenie powinno posiadac otwór o

wielkoÊci równej 6 cm2 na kaëdy
zainstalowany kW, i w kaëdym razie nie
mniejszy nië 100 cm2, przebity
bezpoÊrednio w Êcianie zewn∏trznej;

- otwór powinien znajdowac si∏ jak najbliëej
podúogi, umieszczony tak, by nie moëna
go byúo zatkac i powinien byc chroniony
przy pomocy odpowiedniej kraty, która nie
moëe jednak zmniejszac powierzchni
przepúywu powietrza.

ODNOÂNE PRZEPISY
Instalacja i pierwsze uruchomienie bojlera
powinno byc wykonane przez
wyspecjalizowany personel, zgodnie z
obowiàzujàcymi przepisami.

WENTYLACJA
POMIESZCZENIA
Pomieszczenia, w których zainstalowane
zostaúy urzàdzenia typu B, mogà miec
zarówno wentylacj∏ bezpoÊrednià (to znaczy
z dopúywem powietrza bezpoÊrednio z
zewnàtrz), jak i wentylacj∏ poÊrednià (to
znaczy pobierajàcà powietrze z
pomieszczeƒ sàsiednich), pod warunkiem
przestrzegania wymienionych poniëej zasad.

INSTRUKCJE TECHNICZNE DOTYCZÑCE
INSTALACJI

WAZNE!

odpowiednio zwi∏kszony (na przykúad

w przypadku elektrowentylatorów, por.

odnoÊna tabela).

● Elektryczny okap kuchenny powinien

byc w peúni uznany za

termowentylator.

● Otwarty kominek powinien miec

zapewniony wúasny dopúyw

powietrza, w przeciwnym razie bojler

gazowy typu B nie moëe zostac

zainstalowany w tym samym

pomieszczeniu.

● Odpowiednia wentylacja moëe zostac

równieë osiàgni∏ta przez wykonanie

kilku otworów - suma ich przekrojów

musi jednak odpowiadac przekrojowi

koniecznego otworu.

● JeÊli nie jest moëliwe wykonanie

otworu tuë przy podúodze, naleëy

zwi∏kszyc przekrój otworu conajmniej

o 50%.

● JeÊli w pomieszczeniu znajdujà si∏

inne urzàdzenia, dla których

funkcjonowania konieczny jest dopúyw

powietrza, przekrój otworu musi byc

´

´

´
´

´

´

´ ´

´

´

´

´

´

´

´

´
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Otwór nie moëëëëëe byc
zastawiony czy zatkany

Otwór  jest odpowiednio duëy dla zapewnienia wúaÊciwej

wentylacji w pomieszczeniu.

WielkoÊc otworu musi byc
odpowiednia

Tabela kalkulacji powi∏kszania otworu (dla elektrowentylatorów)

NIETAK TAK

1 2 332
17

/G

1) Zastawienie okratowanego otworu nie jest moëliwe,

gdyë znajduje si∏ on za kaloryferem

2) Zastawienie okratowanego otworu nie jest moëliwe,

Otwór jest niewystarczajàcy dla zaopatrzenia w powietrze

zarówno bojlera jak i wentylatora (por. tabela).

Otwór nie jest wystarczajàcy dla zaopatrzenia w powietrze

zarówno bojlera jak i kominka, który powinien miec

wúasny otwór dopúywu powietrza (zwrócic si∏ do

konstruktora kominka).

Przekrój otworu jest niewystarczajàcy

NIE

32
27

/G

NIE

32
37

/G

TAK

32
07

/G

Maksymalna wydajnoÊc SzybkoÊc dopúywu Dodatkowy przekrój netto
w m3/h powietrza otworu dopúywu powietrza

w m/s w cm2

do 50 1 140

od powyëej 50 do 100 1 280

od powyëej 100 do 150 1 420

´ ´ ´

´
´

´´
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WENTYLACJA POÂREDNIA

JeÊli nie jest moëliwe zapewnienie w
pomieszczeniu wentylacji bezpoÊredniej,
moëna zapewnic mu wentylacj∏ poÊrednià,
poprzez pobranie powietrza z sàsiedniego
pomieszczenia, dzi∏ki odpowiedniemu
otworowi, wykonanemu w dolnej cz∏Êci
drzwi.
Tego rodzaju rozwiàzanie jest jednak
moëliwe tylko wtedy, gdy:
● sàsiednie pomieszczenie posiada

bezpoÊrednià wentylacj∏, jak wskazano
w przypadku wentylacji bezpoÊredniej;

●  sàsiednie pomieszczenie nie speúnia
funkcji sypialni;

●  sàsiednie pomieszczenie nie stanowi
cz∏Êci wspólnej budynku i nie stanowi
miejsca groëàcego poëarem (na
przykúad skúad materiaúów úatwopalnych,
garaë itp.)

Sàsiednie pomieszczenie posiada odpowiednià

bezpoÊrednià wentylacj∏ i przepúyw powietrza z jednego

do drugiego pomieszczenia jest zapewniony.

PRZYRZÑD KONTROLI
USUWANIA SPALIN

Bojlery gazowe typu B11BS wyposaëone sà
w specjalny przyrzàd, który w przypadku
imisji szkodliwych produktów spalania gazu
do otoczenia przerywa automatycznie
dopúyw gazu do gúównego palnika.
Przyrzàd ten automatycznie wznawia swà
prac∏ przy kaëdym cyklu ogrzewania.

WAZNE!
JeÊli przyrzàd kontroli usuwania spalin
spowodowaúby kolejno kilkakrotne
zatrzymanie si∏ bojlera, zaleca si∏ zgaszenie
bojlera i wezwanie upowaënionego Serwisu
Technicznego w celu skontrolowania
wúaÊciwego usuwania spalin oraz warunków
wentylacji w pomieszczeniu.

Wentylacja w sàsiednim pomieszczeniu  nie jest w stanie

zapewnic odpowiedniego dop úywu powietrza do

pomieszczenia, w którym zainstalowany jest bojler, z

powodu na przykúad zainstalowania kominka (por. tenëe

punkt w paragrafie o wentylacji bezpoÊredniej).

Zaleca si∏ okresowe (przynajmniej raz w
roku) dokonywanie nast∏pujàcych kontroli
funkcjonowania urzàdzenia:
1 Kontrola szczelnoÊci cz∏Êci

hydraulicznej.
2 Kontrola szczelnoÊci cz∏Êci gazowej z

ewentualnà wymianà uszczelek.
3 Ogl∏dziny kontrolne ogólnego stanu

urzàdzenia i spalania.
4 Ogl∏dziny kontrolne komory spalania z

ewentualnym oczyszczeniem palnika.
  5 W nast∏pstwie ogl∏dzin kontrolnych, o

których mowa w punktach 3 i 4,
ewentualne wymontowanie i
oczyszczenie dyszy.

6 Regulacja wúaÊciwego dopúywu gazu.
7 Kontrola dziaúania systemów

zabezpieczenia wodnego (graniczna
temperatura i graniczne ciÊnienie).

8 Kontrola dziaúania systemów
zabezpieczenia gazowego (brak gazu
lub púomyka, zawór gazu itp.).

9 Kontrola wentylacji lokalu.
10 Kontrola usuwania produktów spalania.

KONSERWACJA

TAK

32
47

/G

NIE

32
57

/G

´

´
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1
2

3

456

7

32
80

/G

ZAPALANIE

Uwaga: Przed przystàpieniem do zapalenia
palnika naleëëëëëy skontrolowac, czy zespóúúúúú jest
wúúúúúaÊciwie zainstalowany na swoim miejscu
i czy róëëëëëne jego cz∏Êci nie doznaúúúúúy ëëëëëadnych
uszkodzeƒ w wyniku transportu.

5.1. (Rys. P-P1-Q)

Przekr∏cic pokr∏túo (1) z pozycji • (=zgaszone)

na pozycj∏      (=pilot)

5.2. Wcisnàc caúkowicie pokr∏túo(1) i, trzymajàc
je wciÊni∏te przez okoúo 20 sekund, zapalic
púomyk przy pomocy jakiejkolwiek zapalniczki
lub zapalnika piezoelektrycznego (6) w
zaleënoÊci od modelu. JeÊli po zwolnieniu
pokr∏túa púomyk kontrolny zgaÊnie, naleëy
powtórzyc powyësze czynnoÊci, dúuëej
przytrzymujàc wciÊni∏te pokr∏túo, dopóki
púomyk kontrolny (2) nie pozostanie zapalony.
Dúuëszy czas przyciskania jest w tym wypadku
potrzebny dla usuni∏cia powietrza ewentualnie
obecnego w przewodzie gazu.

5.3. Przekr∏cic pokr∏túo (1) z pozycji zapalania
púomyka     na wskaënik odpowiadajàcy
wybranej temperaturze, od 1 (okoúo 42°C) do 7

(okoúo 70°C). (Rys. Q).

WYŁÑCZANIE BOJLERA

Przekr∏cic pokr∏túo (1) na pozycj∏ •
(=zgaszony).

P

Q

R

1
2

3

456

7

32
70

/G

1

11
2

3

456

7

32
90

/G

INSTRUKCJE DOTYCZÑCE ZAPALANIA
I WYGASZENIA PRZY UëëëëëYCIU ZAWORU
GAZOWEGO MODEL EUROSIT

Rysunek P

Rysunek P1

1. pokr∏túo kierujàce

2. palnik-pilot

3. gúówny palnik

4. zawór kontroli gazu

5. termoelement

1. pokr∏túo kierujàce

2. palnik-pilot

3. gúówny palnik

4. zawór kontroli gazu

5. termoelement

6. zapalnik piezoelektryczny
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6.1. Urzàdzenia sà fabrycznie wyregulowane dla
funkcjonowania na gaz ziemny GZ50 o dolnej
wydajnoÊci cieplnej (PCI) ok. 8100 kcal/m3. Przy
uëyciu tego gazu niepotrzebna jest wi∏c ëadna
dalsza regulacja bojlera. Wyregulowanie do
pracy na innych gazach powinno zostac
wykonane przez wyspecjalizowanego
technika.

6.2. W celu przystosowania bojlera do pracy na
innym gazie, nië gaz zaprogramowany
fabrycznie, naleëy post∏powac jak nast∏puje:
a) wymienic dysz∏ à palnika gúównego (Rys. H).
b) wymienic dysz∏ 2 palnika-púomyka (Rys. L).

CzynnoÊci te powinny zostac wykonane w
sposób pokazany na Rys. H i L.

6.3. Uwaga: Dysze odpowiednie dla
funkcjonowania na innym, niëëëëë
zaprogramowanym fabrycznie gazie,
powinny zostac specjalnie zamówione u
autoryzowanego sprzedawcy.

6.4. Wymiary otworów dysz w setnych
cz∏Êciach milimetra sà nast∏pujàce:

L

a) odkr∏cic Êrubk∏ 2

b) odkr∏cic zúàcze 4

c) wyciàgnàc rurk∏ na zewnàtrz

d) wymienic dysz∏ 3 na nowà

e) wsunàc i przymocowac zúàcze 4

d) dokr∏cic Êrubk∏ 2

REGULOWANIE BOJLERA
7.1. Regulowanie palnika-púomyka (zawór mod.
EUROSIT)
Regulacji dokonuje si∏ przy pomocy Êruby 12
na Rys. S. Púomyk palnika-pilota jest wúaÊciwie
uregulowany, jeÊli jego wysokoÊc wynosi okoúo
2-3 cm i obejmuje górnà cz∏Êc termoelementu.
7.2. CiÊnienie zasilania. Aby zaadaptowac
urzàdzenie funkcjonujàce na gaz ziemny do
pracy na gazie púynnym, naleëy przekr∏cic
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do
samego koƒca, Ê rub∏ regulacji ciÊ nienia 14 z
rys. S. CiÊ nienie gazu zasilania, zmierzone za
pomocà manometru na zacisku ciÊ nienia 11 i
wyraëone w mbarach, powinno byc nast∏pujàce:

2
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Gaz ziemny GZ50

Gaz ziemny GZ35

Butan

Propan

Nie dokonywac ëëëëëadnej innej regulacji!

WSKAZÓWKI DLA INSTALUJÑCEGO
Instrukcje dotyczàce adaptacji bojlera do gazu innego

niëëëëë gaz zaprogramowany fabrycznie
z zaworem gazu model EUROSIT
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80 PL -100 PL 120 PL

190 215 37

245 265 37

120 120 24

Gaz ziemny GZ50

Gaz ziemny GZ35

Gaz púynny

Palnik-

púomyk

Gúówny palnik

Gaz

púynny

20 mbar

13 mbar

30 mbar

37 mbar

CiÊnienie gazu
zasilania 80 PL-100 PL

14,0 mbar

10,5 mbar

CiÊnienie przy dyszach

Odkr∏cic, wyjàc

dysz∏ à i wymienic

jà na innà.
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120 PL

13,2 mbar

9,4 mbar
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WAZNE
Po dokonaniu regulacji moëëëëëe si∏ zdarzyc,
ëëëëëe palnik ulegnie lekkiemu przemieszczeniu
w porównaniu do pozycji pierwotnej. Naleëëëëëy
wi∏c skontrolowac, by znajdowaúúúúú  si∏ on
dokúúúúúadnie poÊrodku, w osi odprowadzenia
spalin i komory spalania.

1. Dla zaoszcz∏dzenia gazu i dla lepszej
wydajnoÊci bojlera zaleca si∏ ustawienie
termostatu na pozycj∏ odpowiadajàcà nr 5
pokr∏túa na Rys. Q (okoúo 60°C). Przy takiej
temperaturze ponadto, w przypadku wody
szczególnie twardej (woda z duëà zawartoÊcià
wapnia), dochodzi do mniejszego odkúadania si∏
wapnia wewnàtrz bojlera.

2. Naleëy zwrócic uwag∏, by kurki ciepúej wody
instalacji byúy caúkowicie szczelne, gdyë kaëde
kapanie wody powoduje dodatkowe zuëycie
gazu i moëe spowodowac zwi∏kszenie
temperatury wody.

3. Naleëy koniecznie dokonac opróënienia
urzàdzenia, jeÊli ma ono pozostac nieuëywane
w pomieszczeniu, w którym temperatura moëe
spaÊc poniëej zera.

4. Bojler wyposaëony jest w zamontowanà
anod∏ magnezowà. Czas dziaúania anody jest
proporcjonalny do Êredniej temperatury, do
chemicznego skúadu wody i do iloÊci pobraƒ.
Zainstalowana w fabryce anoda ma czas

dziaúania obliczony na okoúo 5 lat w Êrednich
warunkach pracy. Zaleca si∏ jednak
dokonywanie kontroli anody co 18-24 miesiàce,
pami∏tajàc, ëe jej powierzchnia powinna byc
doÊc jednolita. Gdy jej Êrednica spadnie poniëej
10-12 mm, zaleca si∏ wymienienie anody,
wstawiajàc na jej miejsce nowà anod∏
oryginalnà.
Uwaga: Anoda jest zamontowana w dolnej
cz∏Êci urzàdzenia, pod ochronnà przykrywkà.

5. Zaleca si∏ przynajmniej raz w roku dokonac
oczyszczenia przewodu odprowadzenia spalin.
Przed przystàpieniem do tej czynnoÊci naleëy
najpierw zdjàc dolnà przykrywk∏, unieÊc grup∏
gazowà i zdjàc deflektor spalin. Po zakoƒczeniu
czynnoÊci czyszczenia naleëy skontrolowac
szczelnoÊc obiegu gazu i wyregulowanie caúej
grupy gazowej, jak pokazano na str.11.

Uwaga: W trakcie tych czynnoÊci naleëëëëëy
uwaëëëëëac, by wn∏trze  bojlera nie doznaúúúúúo
uderzeƒ, gdyëëëëë  mogà one uszkodzic
wewn∏trznà warstw∏ ochronnà.

ISTRUKCJE DOTYCZÑCE UZYTKOWANIA
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI 
URZĄDZENIA typu 80 TDX/TSX 

 

 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 
 
 
 
 

E Model A B C D min max F G H I L M

S/SGA 50V٠PF 495 315 100 115 150 310 255 360 81 G 3/4 - - 
S/SGA 80V٠PF 495 490 100 115 150 310 255 305 81 G 3/4 - - 
S/SGA 80VT DX٠PF 
S/SGA 80VT SX٠PF 495 490 100 115 150 310 255 305 81 G 3/4 292 18

4 
S/SGA 100V ٠PF 495 635 100 115 150 310 255 315 81 G 3/4 - - 

 
 

KATEGORIA II2H3+ : do urządzeń przeznaczonych do zasilania 
gazem ziemnym (metanem), nadających się do pracy na gaz płynny. 

 
 

 
 



ZASADY MONTAŻU 
 

Instalację wykonać zgodnie z normą: UNI-CIG 7129-7131 
 

UMIESZCZENIE PODGRZEWACZA 
 
1.1.  Zawieszenie podgrzewacza na ścianie musi zostać poprzedzone zamontowaniem w miejscu 

montażu solidnych haków na których zawiśnie bojler. Odległości pomiędzy hakami zostały 
podane w tabeli wymiarów urządzeń. 

 

PRZYŁĄCZE WODNE 
 
2.1. Podłączenie do sieci wodociągowej 

wykonuje się przy użyciu rury 3/4” G. 
Wejście zimnej wody jest z prawej strony 
(błękitna nasadka), natomiast wyjście 
gorącej wody jest z lewej strony (nasadka 
czerwona). 

2.3. Najpierw wpuścić wodę do instalacji 
doprowadzającej upewniając się, że w 
przewodach nie zalegają żadne obce ciała 
(kawałki metalu, piasek, konopie, itp.). Jeżeli 
ciała te przedostałyby się do zaworu 
bezpieczeństwa mogłyby negatywnie wpłynąć na 
jego właściwe działanie, a nawet w niektórych 
przypadkach - spowodować jego zniszczenie. 

  

2.2. Urządzenie musi mieć obowiązkowo 
zamontowany wodny zawór 
bezpieczeństwa - zawór zwrotny (na 
wyposażeniu fabrycznym każdego 
urządzenia) na instalacji doprowadzającej 
wodę (błękitna nasadka). Zaworu nie 
wolno w żadnym wypadku osobiście 
regulować ani ustawiać. 

2.4. Upewnić się, że ciśnienie w instalacji wodnej 
zasilającej nie przekracza 8 bar (0.8 MPa). W 
przypadku wyższego ciśnienia należy 
obowiązkowo zamontować reduktor ciśnienia 
wysokiej jakości. Wówczas zawór wodny w 
fazie nagrzewania koniecznie musi skapywać. 
Skapywanie musi odbywać się także wtedy, gdy 
przed zaworem zamontowano jednokierunkowy 
kurek blokujący. 

 

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI 
 
 

2.5. Urządzenia M.V. mogą być dostarczane z 
przyłączem do instalacji grzewczej z 
prawej lub lewej strony podgrzewacza. 

 
2.6. Przyłącza do instalacji grzewczej posiadają 

gwint 3/4”G typu „chłopczyk”. 
 
2.7. Zaleca się montaż zastawki na wejściu (u 

góry) celem zatrzymania przepływu wody 
przez instalację grzewczą, wtedy gdy 
urządzenie pracuje na gaz (ryc.D).  
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