Przep³ywowy ogrzewacz wody,
DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21,
DDLT 24, DDLT 27 Pin Control
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie,
konserwacja i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. Instrukcja obs³ugi - wskazówki dla U¿ytkownika
1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Ø Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie i konserwacja
i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
Ø Przy doborze temperatur za pomoc¹ armatury mog¹ wyst¹piæ temperatury przekraczaj¹ce 60OC. Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo poparzenia nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dzieci!
Ø Urz¹dzenie przeznaczone jest do ogrzewania wody u¿ytkowej i nie mo¿e byæ stosowane do ogrzewania wody pitnej.
Ø W przypadku wyst¹pienia przerwy w dop³ywie wody spowodowanej np. zabezpieczeniem przed zamarzaniem lub pracami przy instalacji wodnej, przed ponownym
uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie dokonaæ jego odpowietrzenia.
W tym celu konieczne jest wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci:
1. wy³¹czyæ lub wykrêciæ bezpieczniki
2. pod³¹czon¹ do urz¹dzenia armaturê ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿
ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody zostan¹ odpowietrzone.
3. ponownie w³¹czyæ lub wkrêciæ bezpieczniki.
Nie dokonanie odpowietrzenia ogrzewacza grozi przepaleniem elementu
grzejnego i nie podlega gwarancji.

1.2 Obs³uga urz¹dzenia
Przep³ywowy ogrzewacz wody typoszeregu DDLT podgrzewa wodê u¿ytkow¹ podczas
jej przep³ywu przez urz¹dzenie. Ogrzewacz w³¹cza siê przy otwarciu armatury ciep³ej
wody. Wy³¹cza siê natomiast przy zamkniêciu armatury.
Temperatura wody wyp³ywaj¹cej jest zale¿na od temperatury zimnej wody dop³ywaj¹cej
do urz¹dzenia oraz od strumienia przep³ywu wody.
Ogrzewacz mo¿e zasilaæ jeden lub kilka punktów poboru wody.

1.3 Prze³¹cznik mocy
Przy pomocy prze³¹cznika mocy mo¿liwe jest w³¹czenie
dwóch stopni mocy urz¹dzenia:
Pozycja I:2/3 mocy grzewczej
Nale¿y wybraæ do mycia r¹k i prysznica w miesi¹cach
letnich
Pozycja II:
pe³na moc grzewcza
Nale¿y wybraæ do zmywania, k¹pieli w wannie i prysznica w miesi¹cach zimowych.
Je¿eli temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej jest zbyt niska nale¿y przy pomocy armatury zmniejszyæ strumieñ
przep³ywu wody
Przy zbyt wysokiej temperaturze wody nale¿y domieszaæ wodê zimn¹. Je¿eli cinienie przep³ywu jest zbyt
ma³e do wziêcia prysznica, pokrêt³o ogrzewacza nale¿y
nastawiæ na pozycjê 2.
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Dla zapewnienia prawid³owej pracy ogrzewacz wymaga odpowiedniego minimalnego
cinienia przep³ywu wody (patrz tabela danych technicznych na stronie 6). Ogrzewacz
nie w³¹czy siê w przypadku nie osi¹gania wymaganego cinienia. Przyczyn¹ zbyt niskiego cinienia przep³ywu mog¹ byæ np. zakamienione lub zabrudzone perlatory armatur.
Nale¿y je w zwi¹zku z tym regularnie czyciæ i odkamieniaæ.

1.4 Temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej
Temperatury wody wyp³ywaj¹cej ulegaj¹ zmianie w zale¿noci od pory roku poprzez
zmienne temperatury wody dop³ywaj¹cej do ogrzewacza.
Przy w pe³ni otwartej armaturze ciep³ej wody i prze³¹czniku mocy grzewczej nastawionym na pozycjê II (patrz strona 3) mo¿liwe jest osi¹gniêcie nastêpuj¹cych temperatur
wody wyp³ywaj¹cej:
Temp. zimnej wody
dop³ywaj¹cej OC

12 kW

18 kW

21 kW

24 kW

27 kW
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51

51

51

51

51

10

55

55

55

55

55

14

59

59

59

59

59

Temperatury wyp³ywaj¹cej ciep³ej wody u¿ytkowej w OC

Powy¿sze temperatury wody wyp³ywaj¹cej mo¿na zmieniaæ poprzez domieszanie wody
zimnej.

1.5 Konserwacja i czyszczenie urz¹dzenia
Do utrzymania obudowy ogrzewacza w czystoci wystarczy wilgotna ciereczka, zamoczona w roztworze myd³a. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹cych rodków czystoci !
Ogrzewacz nie wymaga w zasadzie konserwacji. Regularna kontrola urz¹dzenia pod
k¹tem prawid³owoci dzia³ania oraz bezpieczeñstwa elektrycznego (wykonywana jedynie przez Instalatora lub Serwisanta) zapewnia bezpieczn¹ eksploatacjê i zwiêksza ¿ywotnoæ ogrzewacza.
Osad wapienny zbieraj¹cy siê w wyp³ywie armatur ogranicza przep³yw wody i dlatego
nale¿y od czasu do czasu wykonaæ czyszczenie perlatorów i otworów g³owic prysznicowych.
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2. Instrukcja monta¿u - wskazówki dla Instalatora
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku
sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach konserwacyjnych lub ewentualnych naprawach
udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.

2.1 Wskazówki ogólne
Powietrze w przewodach zimnej wody mo¿e zniszczyæ system grzejny urz¹dzenia !
W przypadku odciêcia dop³ywu wody do DDLT Pin Control np. z powodu mrozu lub prac
przy instalacji wodnej, przed ponownym uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1. Wykrêciæ lub wy³¹czyæ bezpieczniki.
2. Pod³¹czon¹ do urz¹dzenia armaturê ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿
ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody zostan¹ odpowietrzone.
3. Ponownie wkrêciæ lub w³¹czyæ bezpieczniki.
Nale¿y dok³adnie przestrzegaæ wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji.
Zawieraj¹ one wa¿ne wskazówki odnonie bezpieczeñstwa, obs³ugi, instalowania oraz
konserwacji urz¹dzenia. System grzejny odkrytej grza³ki nadaje siê szczególnie do wody
zawapnionej, lecz równie¿ do wody o ma³ej zawartoci wapnia. Przy instalowaniu urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm, danych znajduj¹cych siê na tabliczce znamionowej oraz zaleceñ lokalnego Zak³adu Energetycznego. Opornoæ w³aciwa wody w
miejscu monta¿u urz¹dzenia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 Wcm.

2.2 Przepisy i zalecenia
Ø Monta¿ (instalacja wodna i instalacja elektryczna) oraz pierwsze uruchomienie i konserwacja opisywanego urz¹dzenia powinny byæ wykonane jedynie zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹, przez Instalatora posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.
Ø Niezawodna praca i bezpieczeñstwo pracy urz¹dzenia zapewnione s¹ tylko przy zastosowaniu przeznaczonych dla tego urz¹dzenia oryginalnych czêci zamiennych i
osprzêtu dodatkowego.
Ø Nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm oraz wymagañ i zaleceñ lokalnego Zak³adu
Energetycznego.
Ø Zwróciæ U¿ytkownikowi uwagê na mo¿liwe zagro¿enia (poparzenie).
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2.3 Budowa urz¹dzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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cianka tylna
Listwa zaciskowa zasilania elektrycznego
Prze³¹cznik mocy
W³¹cznik mocy czêciowej
Przy³¹cze zimnej wody
Sitko
Przy³¹cze zimnej wody armatury bezporedniej
Przy³¹cze ciep³ej wody armatury bezporedniej
Króciec ciep³ej wody
Pokrêt³o wyboru mocy czêciowej
Czujnik nadzoru temperatury wyp³ywu
Dolna listwa zaciskowa zasilania elektrycznego (alternatywnie)
Blok grzejny
Wy³¹cznik bezpieczeñstwa
Zacisk szybkiego monta¿u na cianie

2.4 Dane techniczne
Typ

DDLT 12 DDLT 18 DDLT 21 DDLT 24 DDLT 27

Rodzaj konstrukcji
Pojemnoæ
Wymiary: Szer/Wys./G³êb
Ciê¿ar
Cinienie robocze

zamkniêta
l

0,4

mm

226 / 489 / 90

kg

3,2

bar

10

Klasa bezpieczeñstwa

1

Rodzaj ochrony

IP 25 (strugoszczelna)

Znaki bezpieczeñstwa

"B", "E"

Przy³¹cza wody

R 1" (gwint zewnêtrzny)

Przy³¹cze elektryczne

3/PE ~ 400 V 50 Hz

Pe³na moc grzewcza

kW

6/12

9/18

10,5 /21

12 /24

13,5 /27

Czêciowa moc grzewcza

kW

4/8

6/12

7/14

8/16

9/18

Cinienie w³¹czeniowe*
(strata cinienia)

bar

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

2,0

3,1

3,7

4,2

5,0

3,0

4,8

5,6

6,5

7,5

3,8

5,8

6,6

7,3

8,2

Przep³yw w³¹czeniowy
(po³owa mocy)

l/min

Przep³yw w³¹czeniowy
(pe³na moc)

l/min

Ograniczenie przep³ywu

l/min

*

do cinieñ w³¹czeniowych ogrzewacza musz¹ byæ dodatkowo uwzglêdnione straty
cinienia w instalacji.
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Cinienie robocze wynosi 10 bar. W przypadku przekroczenia jego wartoæ w instalacji
wodnej nale¿y zastosowaæ zawór redukcyjny. Stosowanie zaworu bezpieczeñstwa nie
jest wymagane.
System grzejny odkrytej grza³ki charakteryzuje siê bardzo wysok¹ sprawnoci¹ i nadaje
siê zarówno do wody o du¿ej zawartoci wapnia, jak równie¿ do wody o ma³ej zawartoci wapnia.

2.5 Wy³¹cznik bezpieczeñstwa
W przypadku wyst¹pienia awarii wbudowany w urz¹dzenie wy³¹cznik bezpieczeñstwa
powoduje od³¹czenie od sieci na wszystkich biegunach. Przed ponownym w³¹czeniem
uprawniony Instalator lub Serwisant musi dokonaæ ustalenia i usuniêcia przyczyny awarii (patrz strona 17).

Miejsce naciniêcia rubokrêtem

Nastêpnie nacisn¹æ ostro¿nie rubokrêtem przycisk
(a¿ do wyranego zatrzaniêcia)
Nie wolno blokowaæ przycisku

Dokonywanie jakichkolwiek zmian wy³¹cznika ogranicza funkcjonowanie
systemu bezpieczeñstwa urz¹dzenia i z tego powodu jest niedopuszczalne.
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2.6 Monta¿ urz¹dzenia
Urz¹dzenie mo¿e byæ eksploatowane wzglêdnie przechowywane wy³¹cznie
w pomieszczeniach o temperaturach dodatnich.

Wymiary monta¿owe
1
2
3
3a
4
4a
5
6

uchwyt do szybkiego monta¿u urz¹dzenia
mocowanie do ciany
przepust kablowy górny
alternatywny przepust kablowy dolny
listwa zaciskowa (po³o¿enie fabryczne)
alternatywne po³o¿enie listwy zaciskowej
przy³¹cze zimnej wody z sitkiem
przy³¹cze c.w.u.
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2.7 Instalacja urz¹dzenia
Rozpakowaæ ostro¿nie ogrzewacz i wyj¹æ woreczek z akcesoriami. Przygotowaæ urz¹dzenie do monta¿u.

2.8 Demonta¿ pokrywy urz¹dzenia

Wcisn¹æ rubokrêtem zapadkê (od góry lub z
przodu) i zdj¹æ pokrywê.

2.9 Mocowanie urz¹dzenia do ciany
Przy pomocy za³¹czonego szablonu
monta¿owego zaznaczyæ miejsca pod
ko³ki rozporowe. Osadziæ ko³ki i przymocowaæ szynê mocuj¹c¹ (1). Wyj¹æ
ko³ek gwintowany (2) z opakowania i
wkrêciæ w szynê. Przygotowaæ przy³¹cza wody. Za³o¿yæ ogrzewacz na ko³ek
gwintowany i szynê mocuj¹c¹. i zamocowaæ przez 1/4 obrotu uchwytu szybkiego mocowania (3).

Ogrzewacz mo¿e byæ montowany jedynie przy u¿yciu oryginalnych elementów mocuj¹cych. Nie przestrzeganie niniejszego wymogu mo¿e spowodowaæ utratê gwarancji.
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3. Pod³¹czenie wody

Ogrzewacz DDLT nie mo¿e byæ pod³¹czany do systemów z wstêpnie podgrzan¹ wod¹.
Temperatura wody dop³ywaj¹cej do urz¹dzenia nie mo¿e przekraczaæ 25OC.
W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta dotycz¹cych ich odpornoci na temperaturê i cinienie. Rury te musz¹ posiadaæ odpowiednie atesty dopuszczaj¹ce je do stosowania dla c.w.u.

3.1 Instalacja podtynkowa

Króciec z zaworem odcinaj¹cym (1) wkrêciæ do
przy³¹cza zimnej wody, za króciec bez zaworu
(2) do odp³ywu wody ciep³ej. Zawór odcinaj¹cy
musi byæ skierowany w dó³, a naciêcie po rubokrêt powinno byæ ustawione w kierunku przep³ywu wody. Zawór odcinaj¹cy nie mo¿e w ¿adnym przypadku s³u¿yæ do d³awienia przep³ywu.

Przed zamocowaniem na cianie nale¿y bezwzglêdnie usun¹æ zalepki z
tworzywa sztucznego znajduj¹ce siê w króæcach urz¹dzenia

3.2 Armatury
Ogrzewacz DDLT mo¿e pracowaæ z ka¿d¹ armatur¹ cinieniow¹, przeznaczon¹ do ogrzewaczy przep³ywowych.
Polecamy nastêpuj¹ce armatury z programu AEG:
ADEw 70 D
- jednouchwytowa armatura cienna do prysznica
ADEw 70 WD - jednouchwytowa armatura cienna z prze³¹czaniem wanna/prysznic
ADEu 70 WT - jednouchwytowa armatura z wylewk¹ do umywalki
ADEu 70 S
- jednouchwytowa armatura z wylewk¹ do zlewozmywaka
ADEu 70 SB - jednouchwytowa armatura do zlewozmywaka z wyci¹gan¹ g³owic¹
prysznicow¹
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3.3 Warianty instalacji
Przy armaturach mocowanych bezporednio do urz¹dzenia nale¿y wyci¹æ zaznaczone
przelotowe otwory przeznaczone dla rurek przed³u¿aj¹cych. Wspornik blaszany (1) za³¹czony do armatury AEG ustala po³o¿enie rurek przed³u¿aj¹cych i uszczelnia otwory w
obudowie. Dla zapewnienia ochrony przed wilgoci¹ nale¿y bezwzglêdnie zamontowaæ
wspornik blaszany.

Armatura musi byæ umieszczona pionowo, porodku. urz¹dzenia. O ile jest to konieczne króæce ogrzewacza skierowane do ciany nale¿y
zamkn¹æ przy pomocy zalepek Ø 1/2 zewn. (2)
- osprzêt do armatury.
Je¿eli woda doprowadzona jest do urz¹dzenia
króciec z zaworem odcinaj¹cym (3) nale¿y zast¹piæ wk³adk¹ z wkrêtem do drewna (4).

3.4 Armatury do monta¿u bezporedniego
Nastêpuj¹ce armatury s¹ przeznaczone do monta¿u bezporednio do urz¹dzenia:
ADEo 70
- AEG jednouchwytowa nadumywalkowa z wylewk¹ uchyln¹ i rurkami
przed³u¿aj¹cymi 300 mm
ADEo 70 WD - AEG jednouchwytowa nadumywalkowa z prze³¹czaniem wanna/prysznic, g³owic¹ prysznicow¹, uchwytem ciennym i rurkami przed³u¿aj¹cymi 300 mm
Dodatkowe rurki przed³u¿aj¹ce (12 mm Ø 1/2)
AZ 504
d³ugoæ 500 mm
AZ 507
d³ugoæ 800 mm
AZ 509
d³ugoæ 1000 mm
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3.6 Osprzêt monta¿owy
Zestaw do monta¿u podumywalkowego
UT 104 Nr katalogowy 612 899 104
Zestaw monta¿owy do pod³¹czenia do istniej¹cych zaworów k¹towych. Wyci¹æ znajduj¹ce siê w górnej czêci pokrywy zaznaczone otwory pod rurki. Jeli jest to konieczne
mo¿liwe jest dodatkowe zamocowanie pokrywy dwoma wkrêtami. Po³¹czenie realizowane jest za pomoc¹ sto¿kowego
po³¹czenia rubowego Ø 3/8 dla rurek o rednicy 10 mm

Po zakoñczeniu instalacji wodnej ogrzewacz nale¿y dobrze przep³ukaæ zimn¹ wod¹ (otworzyæ zawór ciep³ej wody). Na zakoñczenie ewentualnie wyczyciæ sitko.
Ogrzewacz mo¿e byæ eksploatowany wy³¹cznie z zamontowanym sitkiem.

3.6 Czyszczenie sitka
W przypadku zmniejszenia siê przep³ywu wody przez brud z przewodu zimnej wody
zasilaj¹cej sitko nale¿y oczyciæ w nastêpuj¹cy sposób:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zaworem odcinaj¹cym (1) zamkn¹æ dop³yw wody
p³askim kluczem 24 odkrêciæ nakrêtkê (3)
wyj¹æ i oczyciæ sitko (2)
zmontowaæ ca³oæ w odwrotnej kolejnoci
zaworem odcinaj¹cym (1) otworzyæ dop³yw zimnej wody
Ø sprawdziæ szczelnoæ
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4. Pod³¹czenie elektryczne
Pod³¹czenie elektryczne mo¿e zostaæ wykonane dopiero po pod³¹czeniu
wody !
Ogrzewacz przystosowany jest wy³¹cznie do sta³ego pod³¹czenia elektrycznego pr¹du zmiennego 400 V 3 ~.
Ogrzewacz musi byæ bezwzglêdnie pod³¹czony do przewodu ochronnego.
Wa¿na wskazówka:
Instalacja musi byæ wykonana w taki sposób, aby mo¿liwe by³o ca³kowite od³¹czenie
ogrzewacza na wszystkich biegunach, za pomoc¹ wyjêcia lub wy³¹czenia bezpieczników (minimalna przerwa powietrzna w obwodzie - 3 mm).

4.1 Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Wyprowadzenie przewodu zasilaj¹cego ze ciany powinno
byæ wykonane tak, aby izolacja przewodu os³ania³a izolacjê
poszczególnych ¿y³ na odcinku co najmniej 20 mm.

Pod³¹czenie zasilania u góry (pod³¹czenie standardowe)
Kolejnoæ postêpowania:

Ø w podstawie wyci¹æ otwór pod przelot kablowy (1)
Ø nasun¹æ na przewód os³onê gumow¹ (2) i
wsun¹æ j¹ przez otwór przepustu w ciance tylnej
Ø odkrêciæ zacisk listwy (3), zawiesiæ w zaczepach uchwyt os³onki gumowej (4) i przykrêciæ go wraz z listw¹ zaciskow¹.
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Pod³¹czenie zasilania od do³u (alternatywnie)
Przy tym wariancie pod³¹czenia listwê zaciskow¹
(3) nale¿y przenieæ z góry na dó³.
Zwróciæ uwagê na oznaczenie zacisków
na tylnej ciance.
Wed³ug opisu umieszczonego powy¿ej wykonaæ
otwór pod przelot kablowy (1), nasun¹æ os³onê
gumow¹ (2) i przykrêciæ uchwyt pod listw¹ zaciskow¹. Zamocowanie os³ony pod listw¹ zaciskow¹ wykonaæ zgodnie z opisem w punkcie "Pod³¹czenie zasilania od góry"
Przewody przy³¹czeniowe u³o¿yæ w kanale kablowym w taki sposób, aby przy zamontowaniu pokrywy nie doprowadziæ do przyciêcia przewodów,
ani do zablokowania prze³¹cznika mocy czêciowej (5).
Odpowiednie zabezpieczenie przed wilgoci¹ zapewnione jest tylko przy zamontowaniu os³onki gumowej.

4.2 Schemat elektryczny

T
HB
L
TW
X
S
EM
D

prze³¹cznik mocy czêciowej
blok grzejny (W 1, W 2, W 3 - spirale grzejne)
w³¹cznik mocy
czujnik nadzoru temperatury
listwa zaciskowa 4 biegunowa
wy³¹cznik bezpieczeñstwa 3 biegunowy
elektromagnes
mechanizm wy³¹czaj¹cy
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4.3 Priorytet c.w.u.
W przypadku eksploatacji ogrzewacza
przep³ywowego w po³¹czeniu np. z piecami akumulacyjnymi, ogrzewacz przep³ywowy otrzymuje priorytet dzia³ania.
W tym celu nale¿y zainstalowaæ przekanik priorytetu, zgodnie ze znajduj¹cym siê obok schematem. Przeznaczony do tego celu przewód L2 jest zaznaczony na zacisku.
Jako przekanik priorytetu zalecamy
przekanik o maks. pr¹dzie 15 A.

4.4 Monta¿ pokrywy
Pokrywê urz¹dzenia zawiesiæ na górnej krawêdzi cianki tylnej
i opuciæ do do³u, a¿ do wyranego jej zatrzaniêcia. Sprawdziæ
prawid³owoæ zamocowania. Je¿eli zatrzaniêcie nie jest wystarczaj¹ce pokrywê nale¿y zabezpieczyæ wkrêtem umieszczonym obok zatrzasku.
Podzia³ka pokrêt³a i po³o¿enie prze³¹cznika mocy
czêciowej musz¹ siê pokrywaæ.

5. Pierwsze uruchomienie i kontrola

Monta¿ i uruchomienie musi byæ dokonane przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, gdy¿ przejmuj¹ oni odpowiedzialnoæ za bezpieczne i prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia.
Wskazówka: Przed za³¹czeniem napiêcia zasilania urz¹dzenie nale¿y starannie przep³ukaæ wod¹ i sprawdziæ szczelnoæ po³¹czeñ hydraulicznych. Po za³¹czeniu napiêcia
sprawdziæ funkcjonowanie ogrzewacza.
Po pracach przy instalacji wodnej, przed uruchomieniem ogrzewacz nale¿y starannie
odpowietrzyæ. Dopiero po tym mo¿na ponownie za³¹czyæ zasilanie elektryczne.
Po dokonaniu uruchomienia nale¿y zapoznaæ U¿ytkownika z zasadami bezpiecznej
eksploatacji i przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê monta¿u i obs³ugi do starannego przechowania.
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6. Konserwacja
Ogrzewacz nie wymaga w zasadzie ¿adnej szczególnej konserwacji. Dla zapewnienia
pe³nego bezpieczeñstwa nale¿y zleciæ Instalatorowi lub Serwisantowi nie rzadziej ni¿ co
2 lata kontrolê elementów elektrycznych i wodnych urz¹dzenia. Szczególnie nale¿y kontrolowaæ sitko w króæcu dop³ywu zimnej wody do urz¹dzenia, blok grzejny i wy³¹cznik
bezpieczeñstwa.

7. Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania przez Serwisanta
Pomoc w usuwaniu usterek
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y przede wszystkim skontrolowaæ, czy nie zadzia³a³ bezpiecznik lub wy³¹cznik ró¿nicowo - pr¹dowy
Usterka

Przyczyna

Usuwanie

zbyt ma³y przep³yw przez zabrudzone sitko
urz¹dzenie pomimo pe³nego otwarcia armatury.
g³owica prysznicowa / perGrza³ka nie w³¹cza siê.
latory zakamienione

po odciêciu zimnej wody
wyczyciæ sitko

pomimo s³yszalnego za- zadzia³a³ wy³¹cznik bezpiedzia³ania w³¹cznika mocy czeñstwa
brak ciep³ej wody.
np. przez uderzenia hydrauliczne w sieci wodnej
(powy¿ej 25 bar) spowodowane szybko sp³uczkami
do WC

wcisn¹æ wy³¹cznik bezpieczeñstwa (patrz strona 7)

odkamieniæ g³owicê ew.
wyczyciæ lub wymieniæ
perlatory

skontrolowaæ i usun¹æ
przyczynê wystêpowania
uderzeñ hydraulicznych

We wszystkich innych przypadkach nale¿y zawiadomiæ niezw³ocznie Zak³ad Serwisowy.
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