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Ostrzeëëëëëenie dla
posiadacza bojlera
gazowego

Urzàdzenia gazowe typu
ARISTON powinny zostac
zainstalowane wyúàcznie przez
wykwalifikowany personel.

Niniejsze instrukcje montaëu i
obsúugi powinny byc dokúadnie
przestrzegane, przekazane w
przypadku zmiany wúaÊciciela
bojlera oraz dane do dyspozycji
technika przy reperacjach czy
przy ewentualnych pracach
konserwacyjnych.

´
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Zawór gazowy
EUROGAS PL 12, EUROGAS PL 16,
EUROGAS PL 20

Zawór gazowy 300 PL

EUROGAS PL 12,
EUROGAS PL 16,
EUROGAS PL 20 300 PL

1. Okap spalin
2. Osúona z blachy stalowej
3. Warstwa termoizolacyjna
4. Bojler
5. Element grzejny
6. Dyfuzor
7. Rurka sondy termicznej
8. Sonda termiczna termostatu i

ogranicznik
9. -

10. Przymocowanie sondy termicznej
11. Blaszana obudowa komory spalania
12. Przycisk zapalnika

piezoelektrycznego
13. Kurek regulacji gazu
14. Podúàczenie gazowe
15. Êruby przymocowujàce
16. Zúàcze usuwania ( w EUROGAS

PL 12, EUROGAS PL 16,
EUROGAS PL 20 równieë i
podúàczenie cyrkulacji).

17. Magnezowa anoda ochronna
18. Komora spalania
19. Gúówny palnik
20. Termoelement
21. Zapalnik piezoelektryczny
22. Palnik zapalnika
23. Dysza palnika
24. Przewód zapalnika

piezoelektrycznego
25. Gi∏tkie rurki kapilarne sondy

termicznej
26. WejÊcie wody zimnej
27. WyjÊcie wody ciepúej
28. Podúàczenie dla cyrkulacji (tylko w

300 PL)
29. Zúàcze mierzenia ciÊnienia w

dyszach
30. Êrubka regulacji gazu zapalania
31. Wyúàcznik regulacji
32. Korek (tylko w 300 PL)
33. Êrubka regulacji ciÊnienia
34. Przycisk wyúàczania •AUS,

tylko w 300 PL
35. Przycisk zapalania ●  ZÜNDEN,

tylko w 300 PL
36. Zúàcze pomiaru ciÊnienia przy

podúàczeniach
37. Êrubka regulujàca (nie ruszaÊ)
38. Pokr∏túo NO

x
 tylko przy

gazie ziemnym
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Instrukcje montaëëëëëu (dla technika)

1. Uwagi ogólne
Poúoëyc w widocznym miejscu stron∏ 3 niniejszej
instrukcji, gdyë w dalszym toku odwoúujemy si∏ do
podanego tam numerycznego oznakowania
poszczególnych cz∏Êci.

1.1. Krótkie uwagi dotyczàce urzàdzenia
Bojler gazowy /...../ jest zamkni∏tym zbiornikiem pod
ciÊnieniem, zdolnym do zasilania jednego lub kilku
uëytkowników, niezaleënie od typu ogrzewania.

1.2. Istniejàce typy urzàdzenia
Bojler gazowy

Typ urzàdzenia Typ gazu

EUROGAS PL 12 gaz ziemny GZ50

EUROGAS PL 16 gaz ziemny GZ50

EUROGAS PL 20 gaz ziemny GZ50

300 PL gaz ziemny GZ50

Tabela 1

● wyposaëenie seryjne:
- wszystkie urzàdzenia sà zaprogramowane dla
gazu ziemnego GZ50

● dost∏pne sà równieë zestawy dysz do:
- gazu ziemnego GZ35
- gazu propanu- butanu

1.3. Prace naleëëëëëàce do kompetencji technika
Przygotowanie, instalacja, regulacja i uruchomienie
bojlera /.../ powinny zostac wykonane przez
kompetentnego dla danego terenu, upowaënionego
technika, przy poszanowaniu niniejszych instrukcji
montaëu, a takëe obowiàzujàcych przepisów i
zarzàdzeƒ.

1.4. Przepisy i zarzàdzenia
Wykonac instalacj∏ zgodnie z obowiàzujàcymi
normami.

BOJLER GAZOWY

TYP:

EUROGAS PL 12,
EUROGAS PL 16,
EUROGAS PL 20,

300 PL
INSTRUKCJE DOTYCZÑCE

MONTAZU I OBSŁUGI

´

´

´

.
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2.2. Dane techniczne

EUROGAS PL 12
EUROGAS PL 16
EUROGAS PL 20

      Typ EUROGAS PL 12 EUROGAS PL 16 EUROGAS PL 20 300 PL

PojemnoÊc nominalna Litry 115 155 195 290
Nominalna wydajnoÊc cieplna kW 6,1 7,0 7,6 15,5
Nominalne obciàëenie cieplne kW 6,9 7,9 8,5 18,0
Nr rejestru II23 II23 II23 II23

Czas podgrzewania (podniesienie temperatury
ciepúej wody o 45 K) min 69 81 89 72
Stan pracy - Zuëycie ciepúa (woda o temp. 60°C) W 215 250 270 460
Woda ciepúa - WysokoÊc °C                            od 41 do  72
Zakres regulacji temperatury od
Ogranicznik bezpieczeƒstwa temperatury, temperatura °C                              okoúo  95
otwarcia
Moc cieplna wody ciepúúúúúej
Wspóúczynnik mocy N

L
1,7 2,7 3,4 6,6

Moc ciàgúa 45°C (przy dopúywie wody o temp. 15°C)-t=30K ok. l/h 174 200 217 415
Moc szczytowa 45°C (przy temp. wody ciepúej 60°C) l/10 min» 142 191 243 362
Dane dla podúúúúúàczeƒ
NadciÊnienie pracy (woda) bar max 6 6 6 6
Gaz ziemny Hub=dolna moc cieplna przy pracy 9,4 kWh/m3 m3/h 0,73 0,84 0,90 1,78
Propan-Butan  Hub=12,79 kWh/kg kg/h 0,54 0,62 0,67 1,32
Wymiary
A Caúkowita wysokoÊc mm 1200 1450 1700 1700
B WysokoÊc podúàczeƒ wody ciepúej/zimnej mm 1115 1370 1615 1615
C WysokoÊc podúàczenia gazu mm 65 65 65 116
E Êrednica zbiornika mm 500 500 500 635
F WysokoÊc odpúywu (EUROGAS PL 12, EUROGAS PL 16,

EUROGAS PL 20 takëe i obiegu) mm 300 300 300 88
H OdlegúoÊc mi∏dzy podúàczeniami ciepúej/zimnej wody mm 230 230 230 400
Dane dotyczàce podúúúúúàczeƒ
WejÊcie wody zimnej KW R” 3/4 3/4 3/4 1
WyjÊcie wody ciepúej WW R” 3/4 3/4 3/4 1
ódpúyw R” 3/4 3/4 3/4 3/4
Przyúàcze odprowadzenia R” 3/8 3/8 3/8 1/2
Podúàczenie gazu Êrednica mm 12 12 12 12
Rura gazu propanu - butanu Êrednica mm 80 80 80 110
Obieg R” 3/4 3/4 3/4 3/4
Ci∏ëar (bez opakowania) kg 45 56 62 114
Dane dotyczàce spalin
Przepúyw masy spalin kg/h 18 20 21 40
Temperatura spalin °C 178 170 170 207
ZawartoÊc CO

2
% 5 5 6 6

Ciàg minimalny mbar 0,03 0,03 0,03 0,03
Ciàg maksymalny mbar 0,15 0,15 0,15 0,15

300 PL

WW woda ciepúa
KW woda zimna
S odpúyw
Z obieg
G gaz

WW woda ciepúa
KW woda zimna
S odpúyw
Z obieg
G gaz

2. Dane techniczne

2.1. Wymiary i dane dotyczàce podúúúúúàczeƒ
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3.  CzynnoÊci przygotowawcze i instalacja

3.1. CzynnoÊci przygotowawcze
● Pomieszczenie powinno byc zabezpieczone przed

zamarzaniem, miec dobrà wentylacj∏ i byc wolne
od oparów - jak np. paliwa gazowe, spray itp.

● JeÊli chodzi o wielkoÊc pomieszczenia, okna
wentylujàce i otwór wentylacyjny, wymiary
przewodu kominowego, odlegúoÊci od materiaúow
úatwopalnych, obowiàzujà normy paƒstwowe oraz
wszystkie inne odnoÊne rozporzàdzenia i przepisy.

● JeÊli podúoga w pomieszczeniu jest drewniana,
urzàdzenie powinno znajdowac si∏ na púycie
chúodzàcej, jak np. kamieƒ naturalny lub sztuczny.

● JeÊli urzàdzenie ma byc zainstalowane w piwnicy,
zaleca si∏ - ze wzgl∏du na wilgotnoÊc podúogi -
umieszczenie bojlera na specjalnej podmurówce.

● Przed bojlerem naleëy zostawic odpowiednio
wolnà przestrzeƒ w celu uúatwienia dost∏pu dla
czynnoÊci konserwacyjnych.

● Zdjàc opakowanie i ustawic bojler moëliwie
najbliëej przewodu kominowego.

3.2. Podúúúúúàczenia do sieci wodnej
— Dokonac podúàczeƒ wodnych zgodnie z planem

instalacyjnym (rys. 6.1).
— Zainstalowac zawór odprowadzenia ciepúej wody

na zúàczu (16).
— Przygotowac do montaëu zúàcza i zawór usuwania

wody.

Uwaga:
— Zúàcza podúàczeƒ dla:

• wody zimnej (26)
• wody ciepúej (27)
• obiegu (28)
• usuwania dla  300 PL (16)
powinny byc wyposaëone w gwint rurowy
stoëkowy.

Dokr∏cenie tych gwintów powinno odbyc si∏ wi∏c
hermetycznie, przy uëyciu odpowiedniego Êrodka
uszczelniajàcego.
— NadciÊnienie pracy nie moëe przekroczyc wartoÊci,

wskazanej na tabliczce znamionowej oraz w
rozdziale 2.2.

Rys. 6.1.

40. Zawór zamykajàcy
41. Reduktor ciÊnienia
42. Zawór próbny
43. Zawór jednokierunkowy
44. Zúàcze do podúàczenia
      manometru
45. Zawór zamykajàcy
46. Zawór bezpieczeƒstwa
47. Rura usuwania
48. Lejek wylotowy
49. Rura wylotowa
50. Zawór odprowadzenia
      wody
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Woda zimna

Woda zimna

Pompa cyrkulacji Pompa cyrkulacji

Uëytkownicy Uëytkownicy

Rury cyrkulacji Rury cyrkulacji

Podúàczenie cyrkulacji (28)
(zostaúo tu narysowane nie na swoim miejscu)

EUROGAS PL 12
EUROGAS PL 16
EUROGAS PL 20 300 PL
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3.2.1. Obieg wody zimnej
— Naleëy zainstalowac zawór bezpieczeƒstwa przy

wejÊciu wody zimnej.
— Przy kaëdym kurku naleëy przestrzegac kolejnoÊci

czynnoÊci montaëu (por. rys. 6.1).
— Przed zainstalowaniem kurków naleëy dobrze

opróënic wn∏trze rur - naleëy uëyc ewentualnie
konstrukcyjnie zwartej grupy bezpieczeƒstwa.

— Zawór bezpieczeƒstwa (46 na rys. 6.1.) powinien
zostac zainstalowany i wyregulowany na 6 barów.
Instalacja powinna byc úatwo dost∏pna dla
czynnoÊci kontrolnych.

Zainstalowac zawór bezpieczeƒstwa w taki sposób,
aby nie dochodziúo do kapania wody w trakcie
podgrzewania wody w zbiorniku. Silne kapanie z
zaworu bezpieczeƒstwa poza fazà podgrzewania
moëe byc spowodowane nieczystoÊciami lub zbyt
wysokim ciÊnieniem. JeÊli ciÊnienie jest zbyt wysokie,
naleëy zainstalowac reduktor.
— Rura usuwania (47 na rys. 6.1)

● powinna odpowiadac wielkoÊcà przekrojowi
wyjÊcia zaworu bezpieczeƒstwa;

● moëe miec najwyëej dwa zgi∏cia i nie moëe byc
dúuësza nië 2 m;

●  powinna byc zainstalowana w pochyle, a otwór
odpúywu powinien byc wolny i úatwy do wglàdu.

— Rura wylotowa (49 na rys. 6.1.) za lejkiem (48 na
rys. 6.1.) powina miec przekrój przynajmniej dwa
razy wi∏kszy nië przekrój wejÊcia zaworu.

— Rury usuwania i wylotowa powinny byc chronione
przed zamarzni∏ciem.

3.2.2. Obieg wody ciepúej
— JeÊli stosuje si∏ system rur z materiaúów

syntetycznych, naleëy zastosowac si∏  do
wskazanych poniëej ostrzeëeƒ!

— Naleëy jak najbardziej ograniczyc obieg ze
wzgl∏du na duëe straty ciepúa, jakie moëe to
spowodowac.

— W razie, gdy nie moëna zrezygnowac z rur obiegu,
naleëy zastosowac si∏ do nast∏pujàcych
wskazówek:
● Rury powinny byc wyposaëone w izolacj∏

termicznà.
● Temperatura wody w sieci nie powinna

przekraczac 60°C (scentralizowane
przemieszanie dla temperatur w zbiorniku >
60°C).

● Dla unikni∏cia niepoëàdanych strat ciepúa w
rurach (za najdalszym uëytkownikiem) naleëy
zainstalowac regulator temperatury.  Po
osiàgni∏ciu poëàdanej temperatury, regulator
ten przerywa kràëenie wody, wyúàczajàc
odpowiednià pomp∏.

● Straty ciepúa w rurach kràëenia wody powinny
byc brane pod uwag∏ w chwili wyboru wielkoÊci
bojlera.

● Podúàczenie rur kràëenia wody do zbiornika
wody powinno byc dokonane jak wskazano na
rys. 6.1.:
— w modelach EUROGAS PL 12, EUROGAS

PL 16, EUROGAS PL 20, razem z kurkiem
usuwania wody (50 na rys. 6.1.) w miejscu
istniejàcych zúàcz (16);

— w modelu 300 PL przy zúàczu kràëenia wody
(28), znajdujàcym si∏ w górnej cz∏Êci
zbiornika.

3.3. Instalacja usuwania spalin
Moëe byc wykonana wyúàcznie przez upowaënionych
techników z gazowni!
● Przed podj∏ciem prac, firma instalujàca powinna

skontaktowac si∏ z miejscowym zakúadem
kominiarskim, odpowiedzialnym za czyszczenie
przewodów kominowych (por. punkt 6).

● Naleëy wúaÊciwie umieÊcic istniejàcy daszek
(okap) bezpieczeƒstwa (1) i zabezpieczyc go przed
mimowolnymi przemieszczeniami. Przede
wszystkim naleëy: dokúadnie dokr∏cic do bojlera
dwa umieszczone naprzeciw siebie j∏zyczki
daszku (przy uëyciu dwóch metalowych Êrub,
zawartych w woreczku plastykowym).

● Podúàczyc rur∏ usuwania spalin do
zúàczy daszku bezpieczeƒstwa i doprowadzic jà do
przewodu kominowego moëliwie najkrótszà drogà.
Przewód kominowy powinien byc dostosowany do
usuwania spalin.

● Rura usuwania gazów spalania powinna byc
odporna na korozj∏ (np. powleczona oúowiem,
emaliowana lub aluminiowa). Na odcinku
prowadzàcym do przewodu kominowego rura ta
powinna byc skierowana ku górze i byc szczelna.
Rura nie moëe wystawac wewnàtrz przewodu
kominowego.

● JeÊli rura odprowadzenia spalin zúoëona jest z
kilku kawaúków, odcinek najbliëszy przewodowi
kominowemu powinien byc wsuni∏ty do odcinka
rury znajdujàcej si∏ bliëej bojlera gazowego.

● Rury usuwania spalin, przechodzàce przez
sàsiednie nieogrzewane pomieszczenia powinny
byc chronione powúokà termoizolujàcà.

● Daszek bezpieczeƒstwa nie moëe byc w ëaden
sposób zmodyfikowany (nie powinien byc nawet
wyúoëony wykúadzinà!).

● Skontrolowac, czy klamry zawieszenia
dyfuzora (6), koúo wyjÊcia rury spalin do daszkiem
bezpieczeƒstwa (1), znajdujà si∏ we
wúaÊciwym poúoëeniu.
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Podgrzewacze wody wyposaëone sà w specjalny ukúad, którego
celem jest zablokowanie doprowadzenia gazu do palnika, a co
za tym idzie takëe przerwanie pracy caúego urzàdzenia, kiedy
przewód odprowadzajàcy spaliny zostanie cz∏Êciowo lub
caúkowicie zablokowany.
Na ukúad ten skúadajà si∏ nast∏pujàce elementy:
• termostat A (rys.7) ustawiony na zadziaúanie przy 85oC ± 3

(opornoÊć mierzona na stykach mniejsza nië 10 mOmów) i
umieszczony na przerywaczu ciàgu C,

• dwa przewody súuëàce do podúàczenia termostatu A do
obwodów (4) prowadzàcych do termopary i do termostatu
zabezpieczajàcego przed przegrzaniem, sprz∏ëonych z
zaworem gazu,

• samoprzylepny kanalik stanowiàcy osúon∏ przewodów.
CaúoÊć ta stanowi jeden z elementów przerywacza ciàgu i
stanowi wyposaëenie caúego urzàdzenia. Jego instalacja musi
być przeprowadzona przy zachowaniu podanych niëej zaleceƒ.
Urzàdzenie, które zostaúo zablokowane na skutek zadziaúania
ukúadu, moëe być ponownie uruchomione po 10 minutach od
wyúàczenia przy zastosowaniu normalnych procedur
towarzyszàcych zapalaniu.
JeÊli defekt b∏dzie si∏ powtarzaú, nie naleëy starać si∏
wielokrotnie uruchamiać ponownie urzàdzenia, ale wezwać
wykwalifikowany personel techniczny w celu usuni∏cia przyczyny
ciàgúego wyúàczania.

• Umocować samoprzylepny kanalik ochronny (1) na tylnej
Êciance podgrzewacza w takiej pozycji, aby pasowaú do
otworów, z których wychodzà przewody (4) i pozostawić
otwartà ruchomà przykrywk∏ (rys.8).

• Umocować we wúaÊciwy sposób przerywacz ciàgu (2)
ustawiajàc go w takim poúoëeniu, aby termostat (A)znalazú
si∏ jak najbliëej kanalika (1) (rys.8).

• Odwinàć dwa przewody b∏dàce na wyposaëeniu termostatu
(3) (rys.8).

• Poúàczyć wtyczk∏, znajdujàcà si∏ na jednym z koƒców
przewodów, z poúàczeniem typu wtyczka umieszczonym
na termostacie (A) (rys.8).

• Poúàczyć wtyczk∏ znajdujàcà si∏ na drugim koƒcu
przewodów z gniazdkiem (4) wystajàcym ze Êcianki
urzàdzenia (rys.8).

• Uúoëyć przewody (3) w kanaliku (1) i zamknàć przykrywk∏
naciskajàc aë do zatrzaÊni∏cia (rys.8).

Urzàdzenie nie moëe być zdemontowane pod ëadnym
pozorem. W przypadku wadliwego dziaúania przewodów
odprowadzajàcych spaliny, produkty spalania, a wi∏c
takëe tlenek w∏gla, mogà wydobywać si∏ do wn∏trza
pomieszczenia wywoúujàc powaëne zagroëenie dla ëycia
znajdujàcych si∏ tam osób.
Z tego samego powodu w razie uszkodzeƒ ukúadu
powinien być naprawiony przy uëyciu oryginalnych cz∏Êci
zamiennych przez personel posiadajàcy odpowiednie
kwalifikacje z zapewnieniem wúaÊciwego ustawienia
poszczególnych elementów.

3.3.1 - Sposób dziaúúúúúania i podúúúúúàczenie ukúúúúúadu zabezpieczajàcego przed  cofaniem spalin

Přerušovač tahu

C

A

1

3

2

4
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DEMONTAŻ ZESPOŁU OBWODU GAZU I WYMIANA DYSZ

Aby przystosować ogrzewacz wody do innego rodzaju gazu nië ten, do którego zostaú wyregulowany, naleëy
wymienić dysz∏ palnika gúównego i dysz∏ púomyka zapúonu.

UWAGA:
Dysze súúúúúuëëëëëàce do przystosowania do innego rodzaju gazu niëëëëë  wynika to z fabrycznego ustawienia powinny
być zaëëëëëàdane w miejscu zakupu ogrzewacza u sprzedawcy, o ile nie stanowià dodatkowego wyposaëëëëëenia
zaúúúúúàczonego do urzàdzenia.
Zaleca si∏ wykonać te prace po wymontowaniu zespoúu obwodu gazu.

DEMONTAŻ ZESPOŁU OBWODU GAZU

• Odúàczyć przewody urzàdzenia zabezpieczajàcego przed spalinami od termostatu zabezpieczajàcego przed
wysokà temperaturà i od temperatury, po czym odúàczyć przewód zapúonnika piezoelektrycznego i wyciàgnàć
sond∏ termostatu zaworu gazowego z obudowy zabezpieczajàcej.

• Wyjàć caúy zespóú obwodu gazu ziemnego ogrzewacza ciàgnàc go lekko na zewnàtrz i obracajàc tak, aby
caúkowicie udaúo si∏ wydostać palnik.

ZASTRZEŻONE DLA INSTALATORÓW

1. zawór gazu

2. pokr∏túo regulacji

temperatury

3. koƒcówka przyúàczeniowa

gazu 1/2”G

4. zapúonnik piezoelektryczny

5. termopara

6. elektroda zapúonowa

7. palnik púomyka zapúonu

8. palnik gúówny

9. dysza palnika gúównego

10. wspornik zaworu gazu
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• Podúàczyc zaciski kabli (2) do zacisków ter mostatu zaniku ciàgu (3) ur uchomic podgr zewacz.

• Waëne upewnic si∏, ëe wszystkie otwory zapewniajàce prawidúowe zapalanie nie sà zatkane.

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

2

C A

300 PL ´

´

´

´
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3.3.2. Kontrola sieci usuwania
spalin

— Uruchomic bojler gazowy,
wedúug instrukcji w rozdziale 6.

— Nastawic przeúàcznik regulacji
(31) na pozycj∏ “7”.

— Posúugujàc si∏ przyrzàdem
kondensacyjnym, skontrolowac
przy otworze daszku spalin (1),
czy zamontowana w urzàdzeniu
instalacja usuwania spalin
wciàga i usuwa caúkowicie
tworzàce si∏ gazy spalania. W
przeciwnym razie usunàc
istniejàcy w tejëe instalacji
defekt.

3.4. Podúúúúúàczenie gazu
Moëe byc wykonane wyúàcznie przez
upowaënionych techników gazowni!
● Opróënic z powietrza rur∏

doprowadzania gazu i podúàczyc
jà hermetycznie do zaworu
regulowania gazu (13).

● W rurze doprowadzania gazu,
mi∏dzy licznikiem a kurkiem
regulacji gazu (13), naleëy
zainstalowac zawór zamykania
gazu.

● Skontrolowac, czy poúàczenia
gazowe sà szczelne.
Uwaga! Maksymalne ciÊnienie
próbne wynosi 110 mbarów
(1100 mm wody). JeÊli dla
ustalenia ubytków potrzebne
jest wyëëëëësze ciÊnienie, naleëëëëëy
odúúúúúàczyc rur∏ doprowadzania
gazu od kurka.

3.5. Dopúúúúúyw powietrza dla spalania
● Aby zapewnic bojlerowi

gazowemu odpowiedni dopúyw
powietrza dla spalania, naleëy
przestrzegac przepisów
paƒstwowych.
Kontrola ta powinna zostac
przeprowadzona przez osob∏
odpowiedzialnà za czyszczenie
przewodów  kominowych oraz
przez firm∏ instalujàcà.

● Jeëeli powietrze z
pomieszczenia jest
odprowadzane za pomocà
urzàdzeƒ wentylacyjnych,
powinno si∏ to odbywac zgodnie
z obowiàzujàcymi normami.

4. Regulacja
4.1. Regulacja mechanizmów
● Wst∏pne zaprogramowanie

instalacji
— wszystkie typy urzàdzeƒ

zaprogramowane sà na gaz
ziemny GZ50.

— EUROGAS PL 12,
EUROGAS PL 16,
EUROGAS PL 20, jak
wskazano na tabliczce
wskazujàcej gaz (nominalny
wskaênik Wobbe’a 15.0 kWh/
m3), co gwarantuje optymalnà
prac∏ urzàdzenia w polu
wskaêników Wobbe’a od 12,0
do 15,7 kWh/m3 bez
koniecznoÊci modyfikowania
regulacji.

● Przed uruchomieniem
urzàdzenia naleëy upewnic si∏,
czy mechanizmy sà
wyregulowane wedúug wskazaƒ.

4.2. Przystosowanie do
 istniejàcego typu gazu

Przed uruchomieniem (i przed
dokonaniem wyregulowania) w
oparciu o dane podane na tabliczce
wydajnoÊci, naleëy sprawdzic, czy
bojler jest przystosowany do
istniejàcego typu gazu.

WartoÊci regulacji podane sà w
tabelach regulacji gazu.

4.3. Sposoby regulowania

4.3.2 JeÊli uëywa si∏ gazu
púynnego, niepotrzebna jest
regulacja nominalnego obciàëenia
termicznego.

CiÊnienie przy podúàczeniu powinno
wynosic 30 mbarów i jest
rejestrowane na oddzielnym
regulatorze ciÊnienia dla instalacji
gazu púynnego.

4.4. Regulacja metodà ciÊnienia
przy dyszach

KolejnoÊc czynnoÊci regulowania:

4.4.1 Uruchomic bojler gazowy,
wedúug instrukcji od 7.1.1 do 7.1.3.

4.4.2 Przekr∏cic w kierunku
zewn∏trznym Êrubk∏ na zúàczu
pomiarowym (29). Wstawic manometr
do zúàcza pomiarowego (29).

4.4.3 Regulowanie púomienia
Wyregulowac púomieƒ zapalania
przy pomocy odpowiedniej Êrubki
regulacyjnej (30).

Przykr∏canie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara
zmniejsza dopúúúúúyw gazu.

DOTYCZY WYŁÑCZNIE 300 PL:
Dla  uúatwienia dost∏pu do Êrubki
regulowania gazu zapalania (30),
naleëy zdjàc przeúàcznik (31) i
ponownie go wstawic dopiero po
zakoƒczeniu regulacji púomienia
zapalania.

4.4.4 Regulowanie nominalnego
obciàëenia termicznego.
Zdjàc korek zamykajàcy (32) Êrubki
regulowania ciÊnienia (33) (tylko w
modelach 300 PL).
Przestawic przeúàcznik regulacji (31)
na pozycj∏ “7”.

4.4.5 W celu wyregulowania
ciÊnienia (w oparciu o wskaênik
Wobbe’a) naleëy posúuëyc si∏
tabelà ciÊnienia w dyszach
(Rozdziaú 4.6).

4.4.6 Wyregulowac ciÊnienie w
dyszach przy pomocy manometru,
dziaúajàc na Êrubk∏ regulacji
ciÊnienia (33).
Przekr∏canie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara zwi∏ksza ciÊnienie.

4.4.7 Zgasic palnik gúówny (19).
W szczegóúach:
- w przypadku 300 PL przycisnàc

przycisk zgaszenia •AUS (34);
- w przypadku EUROGAS PL 12,

EUROGAS PL 16, EUROGAS
PL 20, przekr∏cic w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara przeúàcznik regulacji aë
do pozycji postoju;

- zamknàc kurek zamykajàcy
dopúyw gazu;

- wymontowac manometr;
- zamknàc hermetycznie przy

uëyciu zaciskacza rur zúàcza
pomiarowe (29) (zapiecz∏towac
specjalnà farbà
bezpieczeƒstwa).

4.4.8 Przekr∏cic w kierunku
zewn∏trznym Êrubk∏ przymocowujàcà
na zúàczu pomiarowym (36).
Podúàczyc manometr do zúàcza
pomiarowego (36).

4.4.9 Otworzyc kurek zamykania
dopúywu gazu. Uruchomic bojler
zgodnie z instrukcjami wskazanymi
w punktach 7.1.1 - 7.1.4.

4.4.10 Wywnioskowac z manometru
wysokoÊc ciÊnienia przy
podúàczeniach.

4.4.11 JeÊli ciÊnienie przy
podúàczeniach róëni si∏ od wartoÊci
wskazanych w punkcie 4.4.12,
naleëy znaleêc i usunàc tego
przyczyn∏, a nast∏pnie powtórzyc
czynnoÊci regulowania.

Przyczynà zbyt niskiego ciÊnienia
przy podúàczeniach mogà byc np.
brudne filtry, zabrudzone rury lub rury
o zbyt maúym przekroju.
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- JeÊli nie jest si∏ w stanie
znaleêc i usunàc przyczyny
odmiennego ciÊnienia, naleëëëëëy
obowiàzkowo skontaktowac si∏
z gazownià.

- JeÊli ciÊnienie przy
podúúúúúàczeniach jest zbyt niskie,
od 15 do 18 mbarów, co
odpowiada 150 i 180 mmWS (mm
wody) dla gazu ziemnego naleëy
przede wszystkim wyregulowac
niësze obciàëenie termiczne, w
oparciu o wartoÊci podane w
nawiasach w tabeli ciÊnienia w
dyszach (85% nominalnego
obciàëenia termicznego).

- JeÊli ciÊnienie przy
podúúúúúàczeniach jest niësze nië 15
mbarów lub wyësze nië 25
mbarów dla gazu ziemnego, nie
moëe byc wykonana ani regulacja
ani uruchomienie instalacji.

4.4.12

Typ gazu Gaz ziemny

CiÊnienie minimalne 18 mbarów
przy podúàczeniach (=180 mm WS)

CiÊnienie maksymalne 25 mbarów
przy podúàczeniach (=250 mm WS)
Tabela 3

4.4.13 Zgasic gúówny palnik
Por. rozdziaú 4.4.7:
— zamknàc hermetycznie przy

pomocy Êrubki przymocowujàcej
zúàcza pomiarowe (36)
(przypiecz∏towac przy uëyciu
specjalnej farby
zabezpieczajàcej).

4.4.14 Ponownie zaúoëyc korek (32)
(tylko w przypadku 300 PL).

4.4.15 Zaúoëyc blaszane przykrycie
komory spalania (11).

4.4.16 Uczulic klienta na
prawidúúúúúowe uëëëëëytkowanie bojlera
gazowego. Wr∏czyc mu niniejsze
instrukcje obsúúúúúugi i poradzic
korzystanie z usúúúúúug regularnych
konserwacji.

4.5 Regulowanie metodà
wolumetrycznà

W przypadku gazu púúúúúynnego
naleëëëëëy stosowac wyúúúúúàcznie
metod∏ ciÊnienia przy dyszach!

W przypadku zasilania mieszankà
gaz-powietrze, w celu unikni∏cia
skoków zuëycia gazu, naleëy
obowiàzkowo stosowac metod∏
ciÊnienia przy dyszach, ze wzgl∏du
na róëne wartoÊci podgrzewania i

reakcji mieszanki.
KolejnoÊc czynnoÊci regulowania:

4.5.1 Uruchomic bojler gazowy, jak
wskazano w instrukcji w punkcie
7.1.1 do 7.1.3.
4.5.2 Regulacja púomienia
Przy pomocy Êrubki regulowania gazu
(30) wyregulowac dopúyw gazu, tak
aby termoelement (20) byú caúkowicie
obj∏ty púomieniem zapalania.
Obracanie Êrubki w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara zmniejsza dopúúúúúyw gazu.
Tylko przy 300 PL:
W celu uúatwienia dost∏pu do Êrubki
regulowania gazu zapalania 830),
zdjàc przeúàcznik (31) i ponownie
umieÊcic go na swoim miejscu po
zakoƒczeniu czynnoÊci regulowania
púomienia zapalania.
4.5.3 Otwierajàc jeden z zaworów
uëytkowników ciepúej wody,
sprawdzic, czy temperatura w
zbiorniku nie przewyësza temperatur
Êrednich (max 50°C). JeÊli temperatu-
ra  wody w zbiorniku jest za wysoka,
naleëy jà ochúodzic, spuszczajàc
troch∏ wody ze zbiornika.
4.5.4 Regulowanie nominalnego
obciàëenia termicznego.
— Zdjàc korek (32) Êrubki

regulowania ciÊnienia (33) (tylko
przy 300 PL).

— Przesunàc przeúàcznik
regulowania (31) na pozycj∏ “7”.

4.5.5 Na podstawie tabeli
godzinowej produkcji gazu (rozdziaú
4.6) wyliczyc:
● obj∏toÊc przepúywu do

uregulowania (l/min).
Zaleëy ona od:

— dolnej mocy cieplnej w
systemie pracy Hub
odniesionym do nominalnego
wskaênika Wobbe’a;

— typu urzàdzenia.

4.5.6 Przy pomocy Êrubki
regulowania ciÊnienia (33)
uregulowac nominalne obciàëenie
termiczne w taki sposób,  by
obj∏toÊc przepúywu - czytelna na
liczniku gazu mierzàc czas -
odpowiadaúa wartoÊci podanej w
tabeli wskazanej w rozdziale 4.5.5.

4.5.7  Zamknàc kurek dopúywu gazu
do urzàdzenia.

4.5.8 Przekr∏cic w kierunku
zewn∏trznym  Êrubk∏
przymocowujàcà zúàcze pomiarowe
(36). Podúàczyc manometr do
zúàcza pomiarowego (36).
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4.5.9 Otworzyc kurek dopúywu gazu.
Uruchomic bojler gazowy w sposób
opisany w punktach 7.1.1 do 7.1.4.

4.5.10 Wywnioskowac z manometru
wysokoÊc ciÊnienia przy
podúàczeniach.

4.5.11 JeÊli ciÊnienie przy
podúàczeniach róëni si∏ od wartoÊci
wskazanych w Tabeli 3, naleëy znaleêc
i usunàc tego przyczyn∏, a nast∏pnie
powtórzyc czynnoÊc regulowania.
— Przyczynà zbyt niskiego

ciÊnienia przy podúàczeniach
mogà byc np. brudne filtry,
zabrudzone rury lub rury o zbyt
maúym przekroju.

— JeÊli nie jest si∏ w stanie
znaleêc i usunàc przyczyny
odmiennego ciÊnienia, naleëëëëëy
obowiàzkowo skontaktowac
si∏ z gazownià.

— JeÊli ciÊnienie przy
podúúúúúàczeniach jest zbyt niskie,
od 15 do 18 mbarów, co
odpowiada 150 i 180 mmWS (mm
wody) dla gazu ziemnego naleëy
przede wszystkim wyregulowac
niësze obciàëenie termiczne, w
oparciu o podane wartoÊci w
nawiasach w tabeli ciÊnienia w
dyszach (85% nominalnego
obciàëenia termicznego).

— JeÊli ciÊnienie przy podúàczeniach
jest niësze nië 15 mbarów lub
wyësze nië 25 mbarów dla gazu
ziemnego, nie moëe byc
wykonana ani regulacja, ani
uruchomienie instalacji.

— JeÊli powstaje za duëy púomieƒ,
naleëy skontrolowac ciÊnienie
przy dyszach. Porównac z danymi
dotyczàcymi dysz (por. tabela
regulowania gazu, Rozdziaú 9).

4.5.12 Zamknàc kurek dopúywu
gazu.  Wymontowac manometr.
Zamknàc hermetycznie zúàcza
pomiarowe (36) przy pomocy Êrubki
przymocowujàcej.

4.5.13 Przy uëyciu farby
zabezpieczajàcej przypiecz∏towac
Êrubk∏ regulowania ciÊnienia (33)
oraz Êrubk∏ regulowania gazu
zapalania (30).

4.5.14 Ponownie zaúoëyc korek (32)
(tylko w przypadku 300 PL).

4.5.15 Uczulic klienta na
prawidúúúúúowe uëëëëëytkowanie bojlera
gazowego. Wr∏czyc mu niniejsze
instrukcje obsúúúúúugi i montaëëëëëu i
poradzic korzystanie z usúúúúúug
regulrnych konserwacji.



13

4.6 TABELE REGULOWANIA GAZU

Tabela ciÊnienia przy dyszach

Typ EUROGAS
PL 12 EUROGAS PL 12 EUROGAS PL 16 EUROGAS PL 20 300 PL

EUROGAS
PL 16

EUROGAS
PL 20

300 PL

Nominalna
wydajnoÊc cieplna 6,1 kW 7,0 kW 7,6 kW 15,5 kW

Nominalne
obciàëëëëëenie cieplne 6,9 kW 7,9 kW 8,5 kW 18 kW

Typ WskaÊ- Kod Kod CiÊn. Kod CiÊn. Kod CiÊn. Kod CiÊn.
gazu nik dyszy dyszy przy dyszy przy dyszy przy dyszy przy

Wobbe’a zapa- palni- dyszach palni- dyszach palni- dyszach palni- dyszach
Wo lania ka ka ka ka

kWh/m3 (mbar) (mbar) (mbar) (mbar)

Gaz
ziemni 15,0 37 230 10,2 245 10,8 260 10,0 375 9,4
GZ50

Gaz
ziemni 9,0 37 305 7,8 335 7,8 360 6,1 480 8,3
GZ-35

Gaz púúúúúynny 24 130 135 140 210

*Wskaênik nominalny Wobbe’a dla metanu.

 Typ bojlera
EUROGAS PL 12 EUROGAS PL 16 EUROGAS PL 20 300 PL

Nominalna wydajnoÊc 6,1 kW 7,0 kW 7,6 kW 15,5 kW
cieplna

Nominalne obciàëëëëëenie 6,9 kW 7,9 kW 8,5 kW 18 kW
cieplne

Typ H
UB

Obciàë. nomin. Obciàë.  nomin. Obciàë. nomin. Obciàë. nomin.

100% 85% 100% 85% 100% 85% 100% 85%
l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min

Gaz
ziemny                    9,4 12,2 10,4 14,0 11,9 15,0 12,7 31,9 27,1
GZ50

Gaz
ziemny                    6,8 16,9 14,4 19,4 16,5 20,8 17,7 41,2 35,0
GZ35

* wydajnoÊc cieplna przy pracy, odniesiona do wskaênika Wobbe’a dla gazu metanu

Tabela godzinowego zapotrzebowania gazu

gazu kWh/m3

´

´

´
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5.2 KolejnoÊc czynnoÊci
wymieniania

— Zobaczyc równieë instrukcj∏
dotyczàcà wymiany, zaúàczonà
do dysz.

5.2.1 Zamknàc zawór dopúywu gazu

5.2.2 Odúàczyc rur∏ wejÊcia gazu od
kurka regulacji (13)

5.2.3 Zdjàc blaszanà obudow∏
komory spalania (11)

5.2.4 Wymontowac grup∏ spalania
(palnik i zawór regulacji gazu)

KolejnoÊc czynnoÊci:
— wyjàc sond∏ termicznà (8),

znajdujàcà si∏ na kurku regulacji
gazu, z odpowiedniej rurki (7),
po uprzednim odblokowaniu
zamka sondy (10);

— wyjàc Êrubki przymocowujàce
(15);

— wsunàc grup∏ spalania do
urzàdzenia, dopóki nie osiàdzie
na wspornikach. Nast∏pnie
obracac delikatnie palnik w lewà
stron∏ i ku przodowi (w
przypadku EUROGAS PL 12,
EUROGAS PL 16, EUROGAS
PL 20).

● Uwaga:
- gi∏tka rurka kapilarna (25)

sondy termicznej nie moëe
zostac zagi∏ta;

- wyciàgnàc z palnika
pomocniczego zapalania
przewód zapalnika
piezoelektrycznego (24).

5.2.5  Wymiana dyszy palnika
zapalania.
KolejnoÊc czynnoÊci:

— Poluzowac rur∏ gazu, poúàczonà
z palnikiem zapalania (22);

— Wymienic dysz∏ palnika
zapalania (22), sprawdzajàc
podany na dyszy numer
identyfikacyjny.
Zapoznac si∏ ze wskazówkami
zawartymi w Roz. 4.6 - tabelami
regulacji gazu.

— Przy montaëu palnika zapalania
i rury gazu naleëy uwaëac, by
podwójny pierÊcieƒ stoëkowaty
na rurze dopúywu gazu
zapalania zostaú przyczepiony
do dyszy palnika zapalania.

5.2.6 Wymienic dysz∏ palnika (23),
sprawdzajàc wskazany na dyszy
numer identyfikacyjny. Zapoznac si∏
ze wskazówkami zawartymi w Roz.
4.6 - tabele regulacji gazu.

5.2.7  Tylko dla przystosowania
bojlera do gazu púynnego
Zablokowac regulator ciÊnienia
kurka gazu.
KolejnoÊc czynnoÊci:
— Zdjàc korek zamykajàcy (32)

(tylko w przypadku 300 PL).
— Przekr∏cac w kierunku zgodnym

z ruchem wskazówek zegara
Êrubk∏ regulacji ciÊnienia (33),
aë do usúyszenia odgúosu
wyjÊcia wpustu.

— Zamontowac korek zamykajàcy
(32) (tylko w przypadku 300 PL).

— Teraz, przy caúkowicie otwartym
kurku regulacji gazu, ciÊnienie
przy dyszach jest prawie takie
same jak ciÊnienie przy
podúàczeniach (por. równieë
punkt 4.3.2).

5.2.8 Zamontowac z powrotem
grup∏ spalania, wykonujàc w
odwrotnej kolejnoÊci opisane
powyëej czynnoÊci.

5. Przystosowanie do gazu
innego typu

Moëëëëëe byc wykonane wyúúúúúàcznie
przez upowaëëëëëniony personel
5.1. Dysze - dane dotyczàce

wymiany

● Typy bojlera gazowego /nazwa/
mogà byc podúàczone,
odpowiednio dla kategorii II23,
do gazu:
- ziemnego GZ50/GZ35
- propanu-butanu.

● Wst∏pne zaprogramowanie
instalacji:
- wszystkich typów urzàdzeƒ na

gaz ziemnny GZ50;
- EUROGAS PL 12, EUROGAS

PL 16, EUROGAS PL 20,
zgodnie z tabliczkà,
wskazujàcà zaprogramowany
gaz (nominalny wskaênik
Wobbe’a 15 kWh/m3)

● W celu dostosowania bojlera do:
- gazu púynnego, wykorzystac

podane w niniejszej tabeli
dane  dotyczàce wymiany
dysz.

Typ  
Nr identyfikacyjny

urzàdzenia

GZ50 GZ35 Gaz púynny

EUROGAS
PL 12 115 305 130

EUROGAS
PL 16 120 335 135

EUROGAS
PL 20 125 360 140

300 PL 210 480 210

Tabela 4
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6 Czyszczenie i konserwacja

Najwaëniejsze coroczne czynnoÊci
konserwacji sà nast∏pujàce:

6.1 Kontrola magnezowej anody
ochronnej

Anoda ochronna ulega wymianie po
dúuëszym lub krótszym - w
zaleënoÊci od twardoÊci wody -
okresie uëywania. Powinna byc ona
wymieniona w odpowiednim czasie.

JeÊli przy pierwszej kontroli anoda
nie wykazuje znaczniejszych
ubytków materiaúu, kolejne kontrole
powinny miec miejsce co najmniej
co dwa lata.

6.2 Wymiana anody ochronnej

— Zamknàc zawór wejÊcia wody
zimnej (por. Rys. 6.1, punkt 40).

— Otworzyc na krótko kurek wody
ciepúej i szybko zamknàc go
ponownie.

— Zdjàc ochronnà górnà przykryw∏
bojlera i odkr∏cic zainstalowanà
tam anod∏.

— Zamontowac nowà anod∏ i
zaúoëyc na swoje miejsce
przykryw∏.

6.3 Odkamienianie, czyszczenie
zbiornika

Od czasu do czasu powinno byc
wykonane odkamienianie zbiornika,
przy uëyciu odpowiedniego,
znajdujàcego si∏ w handlu
Êrodka, zgodnie z zamieszczonymi
na nim instrukcjami.

Waëëëëëne:
● opróënic bojler gazowy
● wymontowac magnezowà anod∏

ochronnà (17) (która nie moëe
wejÊc w kontakt z
rozpuszczalnikami
odkamieniaczem).

IloÊc odkúadajàcego si∏ kamienia
kotú jest bardzo róëna i zaleëy od
jakoÊci wody i od jej temperatury.
Przerwy mi∏dzy jednym a drugim
odkamienianiem powinny zatem

zostac zdecydowane przez technika
specjalist∏, w oparciu o jego
osobiste doÊwiadczenie.

Ponownie zamontowac magnezowà
anod∏ ochronnà.

● Ogl∏dziny kontrolne i
czyszczenie zbiornika moëliwe
sà przez otwór czyszczenia (9)
(tylko w przypadku 300 PL).

6.4 Kontrola zaworu
bezpieczeƒstwa (46 na rys. 6.1)

Co 1-2 miesi∏ce naleëy kontrolowac
dziaúanie zaworu bezpieczeƒstwa.
Po jego zadziaúaniu woda powinna
tryskac peúnym strumieniem. Rura
usuwania powinna byc zawsze
droëna. Zawór bezpieczeƒstwa,
zainstalowany na rurze wody zimnej,
chroni bojler przed szkodliwymi
ciÊnieniami i w zwiàzku z tym
powinien zawsze nienagannie
funkcjonowac.

6.5 Czyszczenie palnika

Wymontowac caúà grup∏ spalania.

OczyÊcic gúówny palnik (19) przy
uëyciu mi∏kkiej szczoteczki i
dmuchajàc spr∏ëonym powietrzem.

OczyÊcic komor∏ spalania, element
podgrzewajàcy i przyrzàd
wzburzania.

6.5.1 Wreszcie, ponownie
doprowadzic urzàdzenie do stanu
uëywalnoÊci, jak wskazano w
Rozdziale 7.1

Skontrolowac, czy wyregulowanie
urzàdzenia odpowiada danym
wskazanym na:

— tabliczce wydajnoÊci
— tabliczce wskazujàcej

zaprogramowany gaz
— ewentualnej naklejce,

rejestrujàcej dokonane zmiany
i ewentualnie przystàpic do
ponownego wyregulowania
urzàdzenia, wedúug instrukcji
podanych w Rozdziale 4
“Regulowanie”.
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´

INSTRUKCJA OBSŁUGI (dla uëytkownika i dla technika)

7. Dziaúúúúúanie i przyciski

7.1 Zapalenie
Pierwsze zapalenie próbne
powinno byc wykonane
wyúúúúúàcznie przez upowaëëëëënionego
technika!

KolejnoÊc czynnoÊci:

7.1.1 Sprawdzic, czy bojler peúen
jest wody.
Nast∏pnie otworzyc zawór
zamykania na rurze wody zimnej.
Gdy z otwartego w tym celu zaworu
wody ciepúej jednego uëytkownika
przestanie wypúywac woda,
napeúnic zbiornik zimnà wodà.

W celu napeúnienia otworzyc zawory
ciepúej wody wszystkich
uëytkowników. Zbiornik jest peúny,
gdy woda wypúywa ze zaworów
wszystkich uëytkowników. Naleëy
wówczas zamknàc zawory.

7.1.2 Otworzyc zawór odcinajàcy
gazu

7.1.3 Sposób zapalania

7.1.3.1 W przypadku typów
EUROGAS PL 12, EUROGAS
PL 16, EUROGAS PL 20:
— Przekr∏cic przeúàcznik regulacji

(31) na pozycj∏ zapalania ...
ZÜNDEN - trzymajàc  go
nast∏pnie przyciÊni∏ty.

— JednoczeÊnie uruchomic
przycisk zapalnika
piezoelektrycznego (12), dopóki
nie zapali si∏ púomyk zapalania
(widac go w szczelinie
kontrolnej).

— Trzymac przyciÊni∏ty przeúàcznik
(31) jeszcze przez pewien czas.
Po zwolnieniu tego przycisku
púomyk powinien pozostac
zapalony.

— JeÊli púomyk by zgasú, naleëy
powtórzyc czynnoÊci zapalania
po odczekaniu okoúo 5 minut.

7.1.3.2 W przypadku typu 300 PL:
— Przekr∏cic przeúàcznik regulacji

(31) na pozycj∏ zapalania
ZÜNDEN (35).

— JednoczeÊnie uruchomic przycisk
zapalnika piezoelektrycznego
(12) - normalnie przycisnàc kilka
razy - dopóki nie zapali si∏
púomyk zapalania (widoczny
przez szczelin∏ kontrolnà).

— Trzymac przyciÊni∏ty jeszcze
przez krótki czas przycisk
zapalania ZÜNDEN (35). Po
zwolnieniu tego przycisku púomyk
powinien pozostac zapalony.

— JeÊli púomyk by zgasú, naleëy
powtórzyc czynnoÊci zapalania
po odczekaniu okoúo 5 minut.

● Ostrzeëenie dla technika!
JeÊli zapalenie bojlera dokonane
jest w celu zmierzenia ciÊnienia
przy dyszach lub przepúywu
wolumetrycznego, jak wskazano
w rozdziaúach odpowiednio 4.4.1
i 4.5.1, naleëy w tym momencie
wykonac czynnoÊci regulacji,
zgodnie z instrukcjami zawartymi
w rozdziaúach 4.4.2 i 4.5.2.

7.1.4 Nastawic teraz przeúàcznik
regulacji (31), przekr∏cajàc go w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aë do
poëàdanej temperatury (od 1 do 7).

Obecnie zapali si∏ púomieƒ gúówny,
co wskazuje, ëe poëàdana tempera-
tura jest wyësza nië temperatura
wody w zbiorniku.

● Ostrzeëenie dla technika!
JeÊli zapalenie bojlera dokonane
zostaúo w celu zmierzenia
ciÊnienia przy podúàczeniach, jak
wskazano w rozdziaúach 4.4.10
lub 4.4.9, naleëy w tym
momencie wykonac czynnoÊci
regulacji, zgodnie z instrukcjami
zawartymi w rozdziaúach 4.4.11 i
4.5.10.

Pozycja regulacji “7” (okoúo 72°C)
nie powinna zostac wybrana jako
temperatura pracy urzàdzenia. Przy
innych niëszych temperaturach
bojler zuëywa mniej gazu. Mniejsze
sà ponadto straty ciepúa oraz
odkúadanie si∏ kamienia kotúowego.

Zalecanà pozycjà jest pozycja “5”.

Bojler pracuje teraz samodzielnie.
Kurek regulacji gazu zapala i gasi
palnik gúówny w zaleënoÊci od
temperatury i od pobierania ciepúej
wody. Pobrany gaz zostaje
natychmiast spalany przez púomieƒ
zapalania.

7.2. Zgaszenie

7.2.1 W przypadku typów
EUROGAS PL 12, EUROGAS PL
16, EUROGAS PL 20:
— Przekr∏cic przeúàcznik (31) w

kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aë do
osiàgni∏cia pozycji wyúàczenia
bojlera • AUS.

— Zamknàc zawór dopúywu gazu.

7.2.2 W przypadku 300 PL:
— Przycisnàc przycisk zgaszenia

(34)• AUS.
— Zamknàc zawór dopúywu gazu.

7.3 Niebezpieczeƒstwo
zamarzania

W razie niebezpieczeƒstwa
powstawania lodu bojler powinien
byc stale zapalony lub powinien
zostac caúkowicie opróëniony.

7.4 Opróëëëëënianie

— Upewnic si∏, czy bojler jest
caúkowicie wolny od gazu.

— Odczekac, dopóki nie ochúodzi
si∏ zawartoÊc zbiornika.

— Zamknàc zawór zamykania
dopúywu zimnej wody.

— Otworzyc umieszczony z tyúu
zawór uëytkownika wody ciepúej.

— W razie koniecznoÊci zamocowac
na zaworze kurku usuwania wody
(50 na rys. 6.1) wàë gumowy, by
skierowac wod∏ gdzie indziej.

Przed ponownym zapaleniem
bojlera upewnic si∏, czy jest on
ponownie peúen wody.
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8. Konserwacja

Regularna konserwacja sprzyja
bezpieczeƒstwu dziaúania i
dúugotrwaúoÊci urzàdzenia.

8.1. Kontrole okresowe

Zaleca si∏ dokonanie raz w roku
kontroli i oczyszczenia bojlera przez
upowaënionego technika z gazowni.
Zaleca si∏ równieë podpisanie
kontraktu dotyczàcego konserwacji
urzàdzenia z firmà instalujàcà.

Niezaleënie od corocznej kontroli
okresowej wszelkie zakúócenia w
normalnym funkcjonowaniu bojlera
powinny zostac natychmiast
zgúoszone technikowi w celu
niezwúocznego ich usuni∏cia.

8.2. Konserwacja ze strony
uëëëëëytkownika

Zawór bezpieczeƒstwa (46 na rys.
6.1).
— Co 1-2 miesiàce kontrolowac

dziaúanie zaworu

bezpieczeƒstwa.
— Po podniesieniu tego zaworu,

woda powinna wypúywac
peúnym strumieniem. Rury
usuwania i wylotowa
(odpowiednio 47 i 49 na rys. 6.1)
powinny byc zawsze wolne.

— Zainstalowany na rurze wody
zimnej zawór bezpieczeƒstwa
chroni bojler przed szkodliwymi
ciÊnieniami i z tego powodu
powinien on zawsze doskonale
dziaúac.

9. Awarie - Przyczyny - Usuwanie

Awaria Przyczyna Usuni∏cie

Niedostateczne lub Wybrana zbyt niska tempera- Podwyëszyc temperatur∏
caúkowity brak tura (od 1 do 7), dziaúajàc przy
podgrzewania wody pomocy przeúàcznika regulacji

(31 na rys. 3.1)

Przeúàcznik regulacji znaj- Przesunàc przeúàcznik na jednà
duje si∏ na pozycji ★ z pozycji regulacji wskazanych
(pali si∏ púomyk zapalania) w Roz. 7.1.3

Dla 300 PL Uruchomic urzàdzenie jak
zostaú przyciÊni∏ty przycisk wskazano w roz. 7.1
zgaszenia ●  AUS

Dla EUROGAS PL 12
EUROGAS PL 16
EUROGAS PL 20

przycisk regulacji (31 na
rys. 3.1) znajduje si∏ na
pozycji wyúàczenia ●  AUS

Kurek dopúywu gazu jest Zapalic urzàdzenie jak w
zamkni∏ty punkcie 7.1

Zadziaúaú ogranicznik tempe- - Nacisnàc przycisk ● AUS (34
ratury. na rys. 3.1) (dla 300 PL)
Ogranicznik temperatury - Przekr∏cic przeúàcznik regu-
chroni zbiornik ciepúej wody lacji (31 na rys. 3.1) na
przed zbytnim rozgrzaniem, pozycj∏ ●  AUS (dla EUROGAS PL 12,
w ten sposób, ëe przerywa EUROGAS PL 16, EUROGAS PL 20)
dopúyw gazu, gdy temperatura - Zamknàc kurek dopúywu gazu
wody w zbiorniku osiàgnie - Wezwac techniczny serwis
ok. 95°C naprawczy

Przyczyna nieznana - Nacisnàc przycisk ● AUS (34
na rys. 3.1) (dla 300 PL)

 - Przekr∏cic przeúàcznik regu-
lacji (31 na rys. 3.1) na
pozycj∏ ●  AUS (dla EUROGAS PL 12,
EUROGAS PL 16, EUROGAS PL 20)

- Zamknàc kurek dopúywu gazu
- Wezwac techniczny serwis

naprawczy
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Protokóúúúúú  przekazania dla wúúúúúaÊciciela bojlera

Typ urzàdzenia: ____________________________ Model urzàdzenia:. _______________________

Kontrola instalacji wody ciepúúúúúej
- Czy zostaúa skontrolowana caúa instalacja wody ciepúej? (TAK/NIE)
- CiÊnienie wody w instalacji wody ciepúej wynosi __________ MPa

Próba dziaúúúúúania
- Czy bojler gazowy zostaú wypróbowany zgodnie z instrukcjami

montaëu i obsúugi? (TAK/NIE)
- Regulacja na typ gazu:

Gaz ziemny ❍ GZ50 ❍ GZ35 ❍

Propan-Butan ❍

- Nominalna zainstalowana
wydajnoÊc cieplna _________________  kW

- Zmierzona godzinne

zuëycie gazu _________________ l/min

Informacje dla klienta

- Czy klient zostaú poinformowany  o dziaúaniu i obsúudze
bojlera? (TAK/NIE)

- Czy  Klient zostaú poinformowany
o koniecznoÊci dokonywania corocznej kontroli instalacji
przez upowaënionego technika? (TAK/NIE)

- Czy klientowi zasugerowano podpisanie kontraktu dotyczàcego
konserwacji z upowaënionà firmà konserwacyjnà lub z serwisem
obsúugi klientów? (TAK/NIE)

- Czy zostaúa mu przekazana ksiàëeczka instrukcji montaëu i
obsúugi? (TAK/NIE)

Adres technika instalujàcego

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Podpis: ______________________________
technika
Protokóú
przekazania
urzàdzenia
dla technika ___________________________

Adres klienta Miejsce

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Data: ________________________________
Podpis klienta
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