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INSTRUKCJA DLA
INSTALATORA,
UZYTKOWNIKA
I SERWISU

Uwaga! Niniejsza książka zawiera instrukcje do wyłącznego użytku instalatora i/lub osoby wykonującej czynności
serwisowe, wykwalifikowanej zawodowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadającymi uprawnienia
państwowe dopuszczające do wykonywania prac przy urządzeniach gazowych i elektrycznych
Użytkownik NIE jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności serwisowych przy kotle.
W przypadku szkód wyrządzonym ludziom, zwierzętom lub w przypadku zniszczenia przedmiotów na skutek
nieprzestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem, producent nie bierze
odpowiedzialności.
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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. SYMBOLE UŻYTE W INSTRUKCJI OBSŁUGI
Zapoznając się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, należy zwrócić szczególną uwagę na części oznaczone
następującymi symbolami:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Poważne zagrożenie dla życia.

UWAGA!
Możliwa niebezpieczna sytuacja dla
produktu i pomieszczenia

UWAGI!
Wskazówki dla użytkownika.

1.2 – KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI
Przepływowe podgrzewacze IDRONIK zostały skonstruowane zgodnie z aktualnym poziomem
techniki i uznanych reguł technicznych oraz bezpieczeństwa. Mimo to, przy nieprawidłowym
użytkowaniu urządzenia, może pojawić się niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia użytkownika lub
innych osób lub uszkodzenia urządzenia bądź innych przedmiotów. Urządzenie zostało
przeznaczone do produkcji ciepłej wody użytkowej.
Jakiekolwiek inne użycie urządzenia uznawane jest za niewłaściwe.
Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, firma UNICAL nie bierze
odpowiedzialności; w takim przypadku za ryzyko odpowiada całkowicie użytkownik.
Korzystanie z urządzenia zgodnie z przewidzianym celem zakłada również dokładne stosowanie
się do instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

1.3 – ZMIĘKCZANIE WODY
● Od twardości wody z sieci zależy częstotliwość czyszczenia wymiennika wody użytkowej.
● Jeśli twardość wody przekracza 15 0f, zaleca się używanie urządzeń zapobiegających tworzeniu
się kamienia, których wybór musi zależeć od stopnia twardości wody.
● Aby zwiększyć odporność na tworzenie się osadu, zaleca się wyregulować podgrzewanie wody
użytkowej na temperaturę zbliżonej do temperatury realnego użytkowania.
● Zaleca się sprawdzanie, czy podgrzewacz wody użytkowej jest czysty pod koniec pierwszego
roku użytkowania, a następnie w zależności od ilości osadu, okres ten można wydłużyć o dwa lata.

1.4 - INFORMACJE DO PRZEKAZANIA UŻYTKOWNIKOWI
Użytkownik musi być poinformowany o sposobie użytkowania i pracy urządzenia a w szczególności
należy :
● dostarczyć użytkownikowi niniejszą instrukcję, a także inne dokumenty dotyczące urządzenia,
znajdujące się w kopercie włożonej do opakowania. Użytkownik musi przechowywać tę
dokumentację, w taki sposób, aby był do niej dostęp.
● Poinformować użytkownika o znaczeniu otworów wentylacyjnych i systemu wylotu spalin,
podkreślając ich konieczność i absolutny zakaz modyfikacji.
● Poinformować użytkownika o prawidłowej regulacji temperatury wody.
● Pamiętać, że kontrola i przeglądy urządzenia muszą być wykonane zgodnie z przepisami i w
okresie podanym przez producenta.
● Jeśli urządzenie ma zostać sprzedane lub przewiezione do innego właściciela, należy upewnić
się, czy niniejsza instrukcja obsługi została przekazana wraz z urządzeniem, aby nowy właściciel
i/bądź instalator mógł z niej korzystać.
W przypadku szkód wyrządzonym ludziom, zwierzętom, lub przedmiotom na skutek
nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji, producent nie bierze
odpowiedzialności.

1.5 – OSTRZEŻENIA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
UWAGA!
Instalacja, regulacja i przeglądy urządzenia muszą być wykonane przez personel
wykwalifikowany zawodowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami,
ponieważ nieprawidłowe zainstalowanie może spowodować szkody u ludzi, zwierząt i
przedmiotów, za które producent nie może brać odpowiedzialności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Prace związane z przeglądami lub naprawą urządzenia muszą być wykonywane przez
personel wykwalifikowany zawodowo i posiadający uprawnienia państwowe do prac przy
tego typu urządzeniach.
Jeśli przegląd jest niekompletny bądź wykonywany nieregularnie, może to zmniejszyć
bezpieczeństwo urządzenia i spowodować szkody u ludzi, zwierząt lub przedmiotów, za
które producent nie bierze odpowiedzialności.
Modyfikacje elementów instalacji
Nie wykonywać modyfikacji następujących części:
- linii zasilania gazu, powietrza, wody i prądu elektrycznego
- przewodu spalin, zaworu bezpieczeństwa i jego przewodu wylotowego
- elementów, które wpływają na bezpieczeństwo działania urządzenia.
- urządzenia
Uwaga!
Aby dokręcić bądź poluzować złączki rurowe, należy używać wyłącznie odpowiednich kluczy
czołowych z dwoma szczękami (kluczy stałych).
Użycie nieprawidłowych kluczy i/lub narzędzi może spowodować szkody (np. wydostawanie się
wody lub gazu).
UWAGA!
Wskazówki dotyczące urządzeń funkcjonujących na gaz propan
Upewnić się, czy przed zainstalowaniem urządzenia został odpowietrzony zbiornik gazu.
Aby odpowietrzyć zbiornik zgodnie ze sztuką, należy zwrócić się do dostawcy gazu ciekłego bądź
personelu wykwalifikowanego, zgodnie z przepisami.
Jeśli zbiornik nie zostanie odpowietrzony zgodnie ze sztuką, mogą pojawić się problemy z
uruchomieniem.
W takim przypadku należy zwrócić się do dostawcy zbiornika gazu ciekłego.
Zapach gazu
Jeśli poczuje się zapach gazu, należy zastosować się do następujących wskazówek
bezpieczeństwa:
- nie uruchamiać wyłączników elektrycznych
- nie palić papierosów
- nie korzystać z telefonu
- zakręcić zawór odcinający gazu
- wietrzyć pomieszczenie, w którym ulatnia się gaz
- poinformować dostawcę gazu lub firmę specjalizującą się w instalowaniu i przeprowadzaniu
przeglądów centralnego ogrzewania.
Substancje wybuchowe i łatwopalne
Nie używać i nie składować materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (np. benzyny, lakierów,
papieru) w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowane urządzenie .

1.6 TABLICZKA DANYCH TECHNICZNYCH
Znak CE
Znak CE oznacza, że kotły spełniają:
-podstawowe wymogi dyrektywy dotyczącej
2009/142/EC

urządzeń

na

gaz

(dyrektywa

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na zewnętrznej stronie obudowy (po
lewej stronie)

Klucz:
1 = Numer oznaczenia CE
2 = Model urządzenia
3 = SN – numer seryjny
4 = Dopuszczenie typu odprowadzenia spalin.
5 = P.I.N – numer identyfikacyjny urządzenia.
6 = NOx – klasa NOx
A = Cechy pracy w trybie CWU
7 = (Pn) – moc nominalna
8 = (Q max) Maksymalna moc użytkowa.
9 = (PW) – Maksymalne ciśnienie pracy CWU.
10 = (T max) – maksymalna temperatura robocza CWU
B = dane elektryczne.
11 = Napięcie elektryczne.
12 = Pobór energii.
13 = Stopień ochrony
C = Ustawienia fabryczne
14 = nastawa dla kategorii gazu
D = Kraje przeznaczenia
15 = Bezpośrednie i pośrednie kraje przeznaczenia
16 = Kategoria gazu
17 = Ciśnienia
18 = Miejsce na oznaczenia dodatkowe.

1.7 OSTRZEŻENIA OGÓLNE
Instrukcja obsługi stanowi część integralną produktu,
musi być dostarczona użytkownikowi.
Należy zapoznać się dokładnie z informacjami
opisanymi w niniejszej instrukcji, ponieważ zawierają
ważne
wskazówki
dotyczące
bezpieczeństwa
instalacji, użytkowania i obsługi serwisowej.
Przechowywać starannie instrukcję, aby można było
z niej później skorzystać.
Instalację i obsługę serwisową należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu
o instrukcje producenta, przez wykwalifikowany
i uprawniony personel zgodnie z ustawą.
Przez personel wykwalifikowany zawodowo rozumie
się
personel
mający
specjalne
uprawnienia
techniczne w zakresie elementów wchodzących
w skład centralnego ogrzewania do użytku
codziennego, układów wytwarzania ciepłej wody
użytkowej i obsługi serwisowej. Personel musi
posiadać
umiejętności
przewidziane
przez
obowiązujące przepisy.
Nieprawidłowa instalacja lub przeglądy serwisowe
mogą spowodować szkody ludziom, zwierzętom lub
przedmiotom, za które producent nie bierze
odpowiedzialności.
Przed
wykonaniem
jakichkolwiek
czynności
związanych z czyszczeniem lub obsługą serwisową,
należy
odłączyć
urządzenie
od
zasilania
elektrycznego, używając wyłącznika urządzenia i/lub
specjalnego urządzenia odłączającego.
Nie zatykać końcówek przewodów wlotu/wylotu.

W przypadku uszkodzenia i/lub nieprawidłowego
funkcjonowania urządzenia, należy je odłączyć, nie
podejmując żadnych prób naprawy lub jakiejkolwiek
bezpośredniej interwencji. Należy skontaktować się
z punktem sprzedaży lub serwisem.
Ewentualna naprawa produktu musi być wykonana
wyłącznie przez personel posiadający uprawnienia do
pracy przy tego typu urządzeniach, przy użyciu
wyłącznie
oryginalnych
części
zamiennych.
Nieprzestrzeganie powyższych warunków może
zmniejszyć stopień bezpieczeństwa urządzenia oraz
uprawnień gwarancyjnych.
Aby zapewnić wydajność pracy urządzenia i jego
prawidłowe
funkcjonowanie,
konieczne
jest
wykonywanie corocznych przeglądów okresowych
przez wykwalifikowany personel.
Jeśli podejmuje się decyzję o nie używaniu
urządzenia,
należy
zabezpieczyć
te
części
urządzenia, które mogłyby stanowić potencjalne
źródło niebezpieczeństwa.
Jeśli urządzenie ma zostać sprzedane, przekazane
innemu właścicielowi, bądź przewiezione do innego
miejsca, należy zawsze sprawdzać, czy instrukcja
obsługi jest załączona do urządzenia, aby mógł z niej
korzystać nowy właściciel i/lub instalator.
Dla wszystkich urządzeń dodatkowego wyposażenia
(włącznie z elektrycznymi), należy używać tylko
elementów oryginalnych.
Urządzenie to może być używane wyłącznie w celu,
do jakiego zostało przewidziane. Każdy inny rodzaj
jego użytkowania uważa się za niewłaściwe, a więc
niebezpieczne.

UWAGA!!!
WYMAGANA INSTALACJA FILTRA GAZU ORAZ
FILTRÓW WODY NA ZASILANIU Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I WYMIAR
2.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OPIS CZĘŚCI SKŁADOWYCH:

Przepływowy podgrzewacz wody IDRONIK TN 14 to
zespół grzewczy zasilany gazem, posiadający palnik
atmosferyczny i ultra cienki, całkowicie zalany wymiennik
ciepła, urządzenie ma całkowitą głębokości zaledwie 15
cm.

● Palnik atmosferyczny;
● Ultracienki wymiennik ciepła;
● Zawór gazu;
● Baterię zapłonową;
● Regulator przepływu CWU;
● Regulator mocy palnika;
● Wybór trybu pracy względem pory roku;
● Wyświetlacz temperatury

IDRONIK TN 14 ma moc 25 kW
Urządzenia te należą do kategorii II2H/3P.
Przepływowe podgrzewacze wody IDRONIK TN 14
wyposażone są we wszystkie elementy zabezpieczeń i
kontroli przewidziane w przepisach, pod względem
charakterystyki technicznej i funkcjonalnej spełniają
wymogi przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
użytkowania gazu palnego:
Dyrektywa gazu 2009/142/ EC
Dyrektywa
kompatybilności
elektromagnetycznej
2004/108/EC
Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/EC

2.2 WYMIARY
130

2.3

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

GŁÓWNE CZĘŚCI

Wyjście CWU – 1/2”
Zawór gazu
Palnik
Wymiennik ciepła
Komora spalania
Odprowadzenie spalin Ø 130
Elektroda zapłonowo/jonizacyjna

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2.4 DANE TECHNICZNE

Czujnik przepływu
Bateria
Wejście zimnej wody 1/2”
Regulator przepływu wody
Zawór spustowy
Przyłącze gazu 1/2”
Regulator mocy palnika

2.5 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc nominalna Qn

kW

25

Zakres przepływu CWU

l/min

3÷14

Moc minimalna

kW

12,5

Produkcja CWU przy Δt =25

l/min

14

kW

22,9

Minimalne ciśnienie wody

bar

Nominalna moc użytkowa Pn
Minimalna moc użytkowa

0,5

kW

11

Maksymalne ciśnienie wody

bar

10

Sprawność przy obciążeniu nominalnym

%

91,5

Minimalna temperatura wody

o

C

35

Sprawność przy obciążeniu częściowym

%

90

Maksymalna temperatura wody

o

C

60

V

2 x 1,5

Zabezpieczenie

A

-

Maksymalna moc pobierana

W

-

Stopień zabezpieczenia

IP

-

Waga netto

kg

15

Przyłącze wody

Ø

1/2”

Przyłącze gazu

Ø

1/2”

Ømm

130

Typ gazu

2H (G20)-3P (G31)

Kategoria

II2H3P

Ciśnienie nominalne gazu
Dysze palnika Ø
Typ odprowadzenia spalin

mbar

20(G20)-37(G31)

mm

0.95(G20)-0.63(G31)
B11 (bs)

(*) Jeżeli ciśnienie nominalne gazu przekracza 37 mbar należy
obowiązkowo zainstalować na przyłączu gazowym reduktor.

Zasilanie elektryczne

Odprowadzenie spalin
Typ zapłonu

bateryjny

3.

INSTRUKCJE DLA INSTALATORA
3.1 OSTRZEŻENIA OGÓLNE
UWAGA!
Urządzenie to musi być wykorzystane
wyłącznie do celu, w jakim zostało wyraźnie
zaprojektowane.
Każdy
inny
typ
wykorzystywania uznany jest za niewłaściwy,
a więc niebezpieczny.
Urządzenie
przeznaczone
jest
do
podgrzewania wody do temperatury niższej
od temperatury wrzenia przy ciśnieniu
atmosferycznym.

UWAGA!
Urządzenie musi być zainstalowane przez
personel spełniający wymogi techniczno
-zawodowe, zgodnie z prawem oraz
przepisami kraju w którym jest montowane,
gwarantujący przestrzeganie przepisów
oraz zasad sztuki budowlanej.

UWAGA!
Urządzenia
zostały
zaprojektowane
wyłącznie do instalacji wewnętrznych.
Dlatego nie można instalować ich na
zewnątrz. Instalacja na zewnątrz może
spowodować nieprawidłowe działanie i
niebezpieczeństwo. Do instalacji na zewnątrz
zaleca się wybór urządzeń specjalnie
skonstruowanych i do tego przygotowanych.

UWAGA!
W miejscach, gdzie są obecne agresywne
opary lub pył, urządzenie nie może być
instalowane.

Przed podłączeniem urządzenia, należy
zwrócić
się
do
personelu
wykwalifikowanego
zawodowo,
aby
wykonał następujące czynności:
a) dokładnie wyczyścić wszystkie przewody
rurowe układu, aby usunąć ewentualne
pozostałości
bądź
nieczystości,
które
mogłyby spowodować nieprawidłowe jego
funkcjonowanie ;
b) sprawdzić, czy podgrzewacz jest
przygotowany do pracy z dostępnym typem
gazu.
Taką informację można znaleźć na
opakowaniu i na tabliczce z charakterystyką
techniczną.
c) Sprawdzić, czy komin/kanał spalinowy ma
odpowiedni ciąg, czy nie ma zwężeń i czy nie
ma podłączonych wylotów innych urządzeń,
chyba, że kanał spalinowy jest wykonany,
aby obsługiwać więcej urządzeń odbiorczych
zgodnie ze specyficznymi normami i
przepisami. Dopiero po wykonaniu tej kontroli
można
zamontować
złączkę
między
urządzeniem
a
kominem/
kanałem
spalinowym;

UWAGA!
Montować urządzenie tylko na ścianach
niepalnych, zachowując minimalny dystans
wymagany do instalowania i przeglądów.

UWAGA!!!
Samowolne przezbrajanie urzadzenia na inny rodzaj gazu jest absolutnie zabronione.
Urzadzenia przygotowane do zasilania gazem Propan dostarczane sa przez Producenta.

3.2 NORMY DOTYCZĄCE INSTALACJI

IDRONIK TN jest zespołem termicznym, przewidzianym Ponadto należy przestrzegać dyrektyw dotyczących
pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie,
do kategorii gazu II2H3P.
przepisów budowlanych i rozporządzeń odnośnie układów
ogrzewania z systemem spalania obowiązujących w kraju
Instalowanie urządzenia musi być wykonane zgodnie
instalacji.
z instrukcjami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
Instalacja musi być wykonana przez montera Urządzenie musi być zainstalowane oraz uruchomione
wykwalifikowanego
zawodowo,
który
bierze zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzeczypospolitej
odpowiedzialność
za
przestrzeganie
wszystkich Polskiej.
.
przepisów krajowych i/lub europejskich.
Dotyczy to także instalacji hydraulicznej, instalacji wylotu
Przed zainstalowaniem urządzenia należy zwrócić się do spalin i pomieszczenia, w którym zostało zainstalowane.
firmy rozprowadzającej gaz.
Podczas instalowania należy przestrzegać przepisów,
reguł i norm sztuki budowlanej.

3.3 OPAKOWANIE
NIE WYRZUCAĆ DO ŚRODOWISKA!!!

Jednostki IDRONIK TN są dostarczane całkowicie
zmontowane, w dużym opakowaniu z kartonu.
Po wyjęciu urządzenia z opakowania,
należy upewnić się, czy podczas dostawy
nie zostało nic uszkodzone.
Elementy opakowania (karton, taśmy,
torebki plastikowe, itp.) nie mogą znaleźć
się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią
potencjalne źródło niebezpieczeństwa.
Firma Unical nie bierze odpowiedzialności w przypadku
szkód spowodowanych ludziom, zwierzętom lub
przedmiotom na skutek nieprzestrzegania wyżej
wymienionych warunków.
W opakowaniu, oprócz urządzenia, znajdują się:
- Instrukcja dla instalatora i serwisanta
- Gwarancja
A= 450 mm
B= 825 mm
C= 210 mm

3.4 USTAWIENIE KOTŁA

3.5 MONTAŻ KOTŁA

Wybierając miejsce instalacji urządzenia, należy
przestrzegać
następujących
wskazówek
bezpieczeństwa:

Przed podłączeniem kotła, należy zwrócić się do
personelu
uprawnionego
i
wykwalifikowanego
zawodowo z prośbą o wykonanie następujących
czynności:
a) dokładne wyczyszczenie wszystkich przewodów
rurowych przy użyciu specjalnego produktu, aby
usunąć pozostałości metalowe, które zebrały się tam
na skutek wyżarzania lub spawania, pozostałości oleju
i smarów, które mogłyby spowodować nieprawidłowe
jego funkcjonowanie.
b) sprawdzić, czy podgrzewacz jest przygotowany
do pracy na dany typ gazu.
Taką informację można sprawdzić na opakowaniu i na
tabliczce z danymi technicznymi;
c) Sprawdzić, czy komin/kanał spalinowy ma
odpowiedni ciąg, czy nie ma zwężeń i czy nie ma
podłączonych wylotów innych urządzeń, chyba, że
kanał spalinowy jest wykonany tak, aby móc pracować
z większą ilością urządzeń.

–

ustawić
urządzenie
w
zabezpieczonym przed zamarzaniem:

miejscu

–

w pomieszczeniu, gdzie obecne są agresywne
opary lub pył, urządzenie musi pracować niezależnie
od powietrza pomieszczenia, w którym zostało
zainstalowane;
–

urządzenie musi być instalowane wyłącznie na
mocnej ścianie pionowej, która wytrzyma jego ciężar;
–

ściana nie może się składać z materiału
łatwopalnego;
–

należy zostawić z każdej strony odległość
około 50 cm z każdej strony urządzenia, oraz 20 cm
od góry i 40 cm od dołu aby ułatwić ewentualne
czynności serwisowe;
UWAGA!
Jednostka nie jest przeznaczona
do instalacji na zewnątrz

Przy montowaniu jednostki:
- przyłożyć papierowy wzornik położenia do ściany.
- ustalić położenie otworów do zamocowania urządzenia.
- zrobić otwory i zamontować kołki rozporowe.

MONTAŻ URZĄDZENIA NA ŚCIANIE

- zaczepić jednostkę na kołkach.
- zaznaczyć położenie zasilania gazu, zasilanie zimnej
wody, wyjście ciepłej wody.

G – Przyłącze gazu
C – Wyjście ciepłej wody
F – Wlot zimnej wody
D – Ciśnieniowy zawór spustowy
Woda
z
zaworu
ciśnieniowego
powinna
być
odprowadzona do kanalizacji, a sam zawór musi być
widoczny celem jego kontrolowania.
UWAGA!
Jeśli takie zabezpieczenia nie zostaną wykonane,
może to doprowadzić do szkód dla osób, zwierząt lub
zniszczeń otoczenia. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za takie szkody i / lub uszkodzenia.

3.6

PODŁACZENIE GAZU
Niebezpieczeństwo!
Podłączenie gazu może być wykonane tylko
przez wykwalifikowanego instalatora, który
ma obowiązek przestrzegania i stosowania
wszystkich obowiązujących przepisów w tej
materii oraz przepisów dostawcy gazu.
Nieprawidłowa instalacja może spowodować
szkody ludziom, zwierzętom i uszkodzić
przedmioty, a za tego typu szkody producent
nie bierze odpowiedzialności.
Przed zainstalowaniem zaleca się dokładne
wyczyszczenie
wszystkich
przewodów
rurowych odprowadzających gaz, aby usnąć
ewentualne pozostałości, które mogłyby
wpłynąć zakłócić prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia.

Jeśli wyczuwalny jest zapach gazu:
a) nie należy uruchamiać wyłączników
elektrycznych,
telefonu
i
jakichkolwiek przedmiotów, które
mogłyby wywołać iskry;
b) otworzyć natychmiast drzwi i okna,
aby
wywołać
przeciąg,
który
oczyściłby pomieszczenie;
c) zakręcić zawór gazu;
d) zwrócić się o pomoc do personelu
wykwalifikowanego zawodowo.

Aby ostrzec użytkownika przed ewentualnym
ulatnianiem się gazu, zaleca się instalowanie systemu
kontroli i zabezpieczenia, składającego się z miernika
wypływu gazu, połączonego z elektrozaworem
odcinającym na linii zasilania gazem.
Przewód rurowy zasilania musi mieć przekrój taki
sam, lub większy od przekroju przewodu urządzenia.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej, a zatem
przed podłączeniem jej do licznika, należy sprawdzić,
czy jest ona szczelna.
Jeśli jakaś część instalacji jest niewidoczna, próba
szczelności musi być wykonana przez przykryciem
przewodu.
Przed podłączeniem aparatury instalacja musi przejść
przez próbę z użyciem powietrza lub gazu obojętnego
przy wartości ciśnienia przynajmniej 100 mbar.
Ponadto,
uruchomienie
urządzenia
obejmuje
następujące czynności:
- odkręcenie zaworu licznika i wypuszczenie
powietrza znajdującego się w zespole przewodów
rurowych
urządzeń, wykonując tę czynność
urządzenie po urządzeniu.
- sprawdzenie, przy zamkniętych urządzeniach, czy
nie ma wypływu gazu. W drugim kwadransie od
rozpoczęcia próby, manometr nie może pokazywać
żadnego spadku ciśnienia. Ewentualne ulatnianie się
gazu musi zostać znalezione przy użyciu roztworu
mydlanego, lub podobnego produktu, a następnie
usunięte.
Nie należy szukać ewentualnego wypływu gazu przy
użyciu otwartego płomienia.

3.7 PODŁĄCZENIE PO STRONIE UKŁADU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Uwaga!
Przed podłączeniem jednostki należy
dokładnie wyczyścić przewody rurowe
przy użyciu odpowiedniego środka, aby
usunąć
ewentualne
pozostałości
metalowe
wskutek
wyżarzania
lub
spawania, pozostałości oleju i smarów,
których obecność mogłaby zakłócić
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
Do
mycia
układu
nie
używać
rozpuszczalników - mogą uszkodzić
instalację i/lub jej części.
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w
niniejszej
instrukcji
obsługi
może
spowodować szkody ludziom, zwierzętom
i przedmiotom, a za tego typu szkody
producent nie bierze odpowiedzialności.
Ciśnienie wody powinno wynosić od 1 do
4 bar. W przypadku ciśnienia o większej
wartości należy zainstalować reduktor
ciśnienia.

Uwaga!
Sprawdzić, czy przewody instalacji
hydraulicznej nie są używane jako uziomy
instalacji elektrycznej lub telefonicznej.
Nie nadają się do takiego użytku. W
krótkim czasie mogłyby pojawić się
uszkodzenia przewodów i podgrzewacza.
UWAGA!
Od twardości wody w sieci zależy
częstotliwość czyszczenia wymiennika
wody użytkowej.
W zależności od twardości wody
zasilania należy określić, czy jest
konieczność
zainstalowania
odpowiedniej aparatury do użytku
domowego, dozującej produkty o
czystości spożywczej, które można użyć
do zmiękczania wody pitnej.
W przypadku wody o twardości powyżej
150f, zaleca się zawsze jej zmiękczanie.

3.8 – WYMAGANIA POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH ZAINSTALOWANE BĘDZIE URZĄDZENIA
Urządzenie
należy
instalować
w
pomieszczeniach
które
spełniają
wszystkie obowiązujące normy a w
szczególności :
INSTALACJI TYPU B11bs – CIĄG
NATURALNY
Urządzenie IDRONIK TN jest jednostką z otwartą
komorą spalania. Powietrze do spalania jest
pobierane bezpośrednio z pomieszczenia, w którym
urządzenie jest instalowane.
Pomieszczenie może być bezpośrednio wentylowane
(tj. powietrze pobierane bezpośrednio z zewnątrz) lub
pośrednio wentylowane (w tym przypadku powietrze
do spalania jest pobierane z sąsiednich pomieszczeń),
wówczas należy spełnić następujące warunki:
Wentylacja bezpośrednia:
- Pomieszczenie musi mieć otwór wentylacyjny, o
wielkości co najmniej,6 cm ² / kW zainstalowanej
mocy, i nie może być w żadnym wypadku mniejsze niż
100 cm ², instalacja kratki bezpośrednio na ścianie
zewnętrznej.
- Otwór nawiewny musi być jak najbliżej podłogi.
- Należy uniemożliwić ewentualne zamknięcie jej i
powinno być zabezpieczone kratką która nie
zmniejszy stopnia wentylacji.

3.9 SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN
Podłączenie do komina.
Dobrze wykonany komin to podstawa do prawidłowej
pracy urządzenia, musi spełniać wszystkie normy
przewidziane w prawie:
- musi być wykonany z materiału odpornego na
wysokie temperatury oraz kondensat.
- musi posiadać wysoką odporność mechaniczną
oraz niską przewodność cieplną
- musi być szczelny i być wyposażony w daszek przy
wylocie
- komin musi mieć średnicę nie mniejszą od średnicy
czopucha, dodatkowe sekcje powinny mieć o 10%
większą średnicę od przyłączonej do kotła.

Prawidłowa wentylacja może być uzyskana również
poprzez wykonanie większego nawiewu, w przypadku gdy
nie ma możliwości umieszczenia nawiewu blisko podłogi,
konieczne będzie zwiększenie jego
przekroju o co
najmniej 50%.
Jeśli kominek jest obecny w tym samym pomieszczeniu,
potrzebuje
niezależnego dopływu powietrza, w
przeciwnym razie instalacja urządzenia typu B nie jest
dozwolona.
Jeśli w pomieszczeniu znajdują się inne urządzenia które
potrzebują powietrza do ich funkcjonowania, przekrój
otworu wentylacyjnego musi być odpowiedniej wielkości.
Wentylacja pośrednia:
W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania otworu
wentylacyjnego na ścianie zewnętrznej, możliwe jest
wykonanie
wentylacji pośredniej, ssanie powietrza z
sąsiednich pomieszczeń, wykonując otwór w najniższej
części drzwi.
To rozwiązanie jest możliwe tylko wtedy, gdy:
- sąsiedni pokój nie jest sypialnią
- sąsiednim pokój nie częścią wspólną budynku i nie jest to
pokój z zagrożeniem pożarowym (np. magazyn paliw,
garaż, itp.).

Bezpośrednia emisja do atmosfery.
Ciąg naturalny umożliwia odprowadzanie produktów
spalania bezpośrednio do atmosfery za pomocą komina.
Przewód spalinowy musi również spełniać następujące
wymagania:
- pozioma część wewnątrz budynku musi być możliwie
najkrótsza (nie więcej niż 1 m);
- w przypadku urządzeń z pionowym odprowadzeniem
spalin, takich jak podgrzewacze IDRONIK TN, nie wolno
wykonać w podłączeniu więcej niż dwie zmiany kierunku;
- musi być podłączone do wyłącznie jednego urządzenia;
-części przechodzące przez ściany muszą być
zabezpieczone;
- minimalna wysokość pomiędzy urządzeniem a
końcowym elementem odprowadzenia spalin nie może
być mniejsza niż 1,5 m.

WYMIARY DLA PODŁĄCZEŃ KOMINA
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3.10

– PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

OGÓLNE OSTRZEŻENIA:
Zastosowanie jakiegokolwiek zasilania elektrycznego
urządzeń
oznacza odgórne przestrzeganie kilku
podstawowych zasad, takich jak:
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała;
- Nie ciągnąć przewodów zasilających;
- Nie wystawiać kotła na światło słoneczne, deszcz, itp., ;
- Nie pozwolić dzieciom lub postronnym osobom do
korzystania z urządzenia.

Urządzenie nie wymaga podłączenia do zasilania
elektrycznego (230V)
Wyposażone jest w dwie baterie 1.5 V typ D – LR20E95-AM1
Obudowa baterii zapłonowych

3.11 – PIERWSZE URUCHOMIENIE
Kontrole wstępne
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić czy:

−
−

−
−
−
−
−

−
−

instalacja spełnia wymogi norm i przepisów
dotyczących urządzeń gazowych i elektrycznych
odprowadzanie powietrza spalania i odprowadzanie
spalin odbywa się w prawidłowy sposób, zgodnie z
ustaleniami obowiązujących przepisów
układ zasilania gazem jest dopasowany
do
wydajności urządzenia;;
zawory zasilania gazu są odkręcone;
sprawdzić szczelność obwodu gazu;
czy zewnętrzny wyłącznik jest włączony;
zawór bezpieczeństwa układu w urządzeniu „D” nie
jest zablokowany i czy jest połączony ze spływem do
kanalizacji;
czy nie ma strat wody;
czy są zapewnione warunki wentylacji i zachowana
minimalna odległość, aby móc wykonać czynności
serwisowe.

4 INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
4.1

PANEL STEROWANIA

A = Wybór sezonu pracy
B = Wyświetlacz temperatury
C = Regulator przepływu wody
D = Regulacja mocy płomienia

4.2 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik musi zostać poinformowany o użytkowaniu
i funkcjonowaniu własnego podgrzewacza, a w
szczególności należy:
-dostarczyć użytkownikowi niniejszą dokumentcję, a
także inne dokumenty dotyczące aparatury, znajdujące
się w opakowaniu. Użytkownik musi przechowywać taką
dokumentację, aby móc sprawdzić zawarte w niej
informacje.
- poinformować użytkownika o znaczeniu otworów
wentylacji i systemu wylotu spalin, wskazując ich
niezbędność i absolutny zakaz modyfikacji..
- poinformować użytkownika o prawidłowej regulacji
temperatury tak by oszczędzać gaz i energię;
- przypomnieć, że przestrzegając obowiązujących
przepisów, kontrola i przeglądy kotła muszą być
wykonane zgodnie z normami i w okresie określonym
przez producenta;
- jeśli aparatura ma zostać sprzedana, lub przeniesiona
do innego właściciela albo zmienione jej pomieszczenie
i pozostawienie, należy upewnić się, czy instrukcja jest
przekazana wraz z urządzeniem, aby nowy właściciel
i/lub instalator mógł z niej korzystać w każdym
momencie.

Otwórz zawory wody.

Jeżeli występują problemy z podgrzewem wody należy
wykonać następujące czynności:

Otwórz zawór gazu.
Ustaw wybór pracy „A” na jednej z trzech pozycji, zgodnie
z sezonem pracy.

−
zamknąć i ponownie otworzyć pobór wody
−
włącz i wyłącz kilkukrotnie zawory ciepłej wody,
jeżeli urządzenie nie reaguje, zamknij zawór gazu,
odczekaj chwilę i ponownie spróbuj uruchomić
urządzenie.
Upewnij się czy ustawiona
wyświetlaczu jest prawidłowa.

temperatura

na

Środki ostrożności:
Ustaw regulator przepływu “C”
Upewnij się że płomień gaśnie po wyłączeniu urządzenia.
Sprawdź szczelność połączeń gazowych.

Woda

Woda

Jeżeli została wykryta nieszczelność gazu należy
natychmiast otworzyć okna, nie wolno włączać lub
używać wówczas urządzeń elektrycznych, podłączać lub
wyciągać z gniazdek wtyczek.
Jeżeli płomień podczas pracy jest niestabilny, zakręć
wodę i skontaktuj się z instalatorem.

Następnie ustaw moc płomienia „D”

Zabezpieczenie przed pożarem:
Moc płomienia
Moc płomienia

Moc płomienia
Moc przepływu

Temperatura

W przypadku braku zapłonu lub braku wody zakręć
zawór gazu i zawory wody.
Nie wolno kłaść lub zawieszać na urządzeniu
jakichkolwiek innych przedmiotów (ręczniki, ubrania etc.)
ani umieszczać łatwopalnych rzeczy.
Zbyt słabe lub zbyt duże ciśnienie wody może mieć
wpływ na jakość pracy urządzenia i spalanie gazu.
W takich okolicznościach należy zaprzestać pracy
urządzenia i odczekać aż ciśnienie w instalacji
ustabilizuje się i wróci do normy.

Minimalna temperatura to około 35 oC, maksymalne
ustawienie to 60oC
Zazwyczaj nastawiona temperatura wystarczająca do
kąpieli wynosi około 40oC

Osiadający z biegiem czasu kurz
może spowodować awarię urządzenia
i ryzyko zwiększonej emisji tlenku
węgla. Ważne jest aby skontaktować
się wówczas z serwisem celem
wyczyszczenia i skontrolowania stanu
technicznego urządzenia.
Podgrzewacz musi być zainstalowany
w pozycji pionowej.
Zabezpieczenie przeciw
zamarzaniu.
W przypadku utrzymywania się w
pomieszczeniu temperatury poniżej
zera należy:
1- zamknąć zawór wody zasilającej
2- zaworem spustowym E opróżnić
urządzenie z wody!

4.3 – PODSTAWOWA KONSERWACJA
Konserwacja
- co miesiąc sprawdź stan czystości filtra na zasilaniu.
- upewnij się że system jest szczelny.
- zapytaj się wykwalifikowanego serwisanta jak sprawdzać
stan palnika oraz układ odprowadzenia spalin.
- obserwuj płomień w celu wykrycie ewentualnych
anomalii
- zawór gazu zacznie pracę gdy ciśnienie wody będzie
wyższe od 0,5 bar, jeżeli ciśnienie jest niższe urządzenie
nie będzie pracować.
- Zawór bezpieczeństwa uruchomi się jeżeli ciśnienie
będzie zbyt duże, będzie wówczas chronić urządzenie
przed rozszczelnieniem.
- kiedy pobór wody odbywa się jednocześnie z 2 lub 3
źródeł w tym samym czasie, należy zredukować w nich
przepływ – w innym przypadku temperatura spadnie
poniżej ustawionej wartości
- przy niskiej temperaturze zewnętrznej dym może być
koloru białego ( jest to normalne)
Gdy temperatura ciepłej wody jest zbyt wysoka:
- zmniejsz wartość za pomocą regulacją „D” na „Mocy
płomienia”, jeżeli to nie przyniosło rezultatu, zwiększ
wartość przepływu wody regulacją „C”
Gdy temperatura ciepłej wody jest zbyt niska:
- zwiększ wartość za pomocą regulacją „D” na „Mocy
płomienia”, jeżeli to nie przyniosło rezultatu, zmniejsz
wartość przepływu wody regulacją „C”
Wybierz inną wartość pokrętłem sezonu – postaraj się
uzyskać najbardziej optymalną wartość

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Podczas korzystania z urządzenia, należy upewnić
się co do zakresu nastawionej wartości temperatury
wody, celem uniknięcia oparzenia.
- Po skończonej pracy urządzenia na wysokiej
wartości temperatury wody, zmniejsz jej zakres do
bezpiecznej wartości aby zapobiec ewentualnemu
poparzeniu innego użytkownika.
Gdy urządzenie pracuje głośno,
odczuwalny jest zapach spalin lub
praca jest inna niż zazwyczaj należy
zakręcić zawór gazu i niezwłocznie
wezwać serwis.
Zapobieganie przed oparzeniem (jeżeli obudowa jest
zdemontowana.)
Serwisant, po usunięciu obudowy sprawdza jakość i
obecność płomienia poprzez wziernik.
Podczas tej operacji należy szczególnie uważać i
odsunąć się od jednostki na przynajmniej 30 cm

5. KONTROLE I PRZEGLĄDY
Kontrole i przeglądy wykonane zgodnie ze Instrukcje dotyczące kontroli i przeglądów
sztuką i w odpowiednich okresach czasu, a
Aby zapewnić na długi czas wszystkie
także używanie wyłącznie oryginalnych części
funkcje Państwa urządzenia i aby nie
zamiennych,
stanowią główny warunek
zmienić parametrów produktu seryjnego
prawidłowego
funkcjonowania
jednostki,
uniknięcia nieprawidłowości i zachowania
objętego homologacją, należy używać
gwarancji jego żywotności.
wyłącznie
oryginalnych
części

zamiennych Unical.

Niewykonanie kontroli i przeglądów może
spowodować uszkodzenie urządzeń
i wyrządzić szkody ludziom.
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zbyt niska temperatura

ROZWIĄZANIE

otwórz zawór gazu
otwórz w pełni zawór gazu
wezwij serwis
●
wezwij serwis
●
wezwij serwis
otwórz zawór całkowicie
uruchom tylko po rozmrożeniu
● wezwij serwis
● ●
ustaw właściwą wartość
sprawdź komin/ stan nawiewu
sprawdź baterie
wezwij serwis
wezwij serwis
● ●
wezwij serwis
wezwij serwis
●

●

●

zbyt wysoka temperatura

dziwny hałas podczas zapłonu

dziwny zapach

płomień z żółtym zabarwieniem

niebezpieczny zapłon

brak zapłonu podczas otwarcia wody

Przyczyna problemów
zamknięty zawór gazu
częściowo zamknięty zawór gazu
powietrze w przewodach gazowych
WYSOKI
zła wartość ciśnienia gazu NISKI
częściowo otwarty zawór wody
wymiennik jest zamrożony
zbyt niskie ciśnienie
złe ustawienie temperatury
zbyt mało powietrza/ zła wentylacja
problem z zapłonem
zanieczyszczony palnik
błąd czujnika cwu
zła pozycja elektrody zapłonowej

brak płomienia

6 ANOMALIE PRACY - BŁĘDY

palnik uruchomiony gdy nie ma przepływu

Przed rozpoczęciem operacji serwisowych, należy
Kontrole mają za zadanie określać realny stan urządzenia wykonać poniższe operacje:
i porównywać go ze stanem optymalnym. Odbywa się to
poprzez pomiary, kontrole i obserwacje.
− zamknąć zawór odcinający gazu.
− jeśli okaże się konieczne, w zależności od czynności,
Przeglądy są niezbędne, aby wyeliminować ewentualne
którą należy wykonać, zamknąć ewentualne zawory
odchylenia stanu realnego od stanu optymalnego. Można
odcinające wody.
to stwierdzić podczas czyszczenia, ustawiania
− zdjąć przednią obudowę urządzenia.
i ewentualnej wymiany poszczególnych części podatnych
na zużycie.
Po zakończeniu wszystkich prac serwisowych, wykonać
następujące operacje:
Okres między przeglądami określany jest przez − otworzyć układ hydrauliczny
specjalistę w oparciu o stan urządzenia, ustalony podczas − otworzyć zawór odcinający gazu.
kontroli.
− sprawdzić szczelność urządzenia po stronie gazu i po
stronie wody.
Sugerowane czynności serwisowe są opisane w
− zamontować ponownie osłonę przedniej obudowy
paragrafie 4.3
urządzenia.
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tel/fax 0048 32 327 52 89
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