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Przewodnik po instrukcji1 

Drogi Monterze,

Wśród dokumentacji dostarczanej przez firmę Saunier Duval 
wraz z podgrzewaczem znajduje się karta gwarancyjna, którą 
należy przekazać urzytkownikowi.

dokumentacja produktu1.1 

Niniejsze instrukcje stanowią integralną część urządzenia 
i zgodnie z obowiązującym prawem, należy przekazać je 
Użytkownikowi po zakończeniu montażu.

Należy starannie przeczytać instrukcję w celu znalezienia • 
wszystkich istotnych informacji dotyczących bezpiecznego 
montażu, obsługi i konserwacji. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek 
nie stosowania się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej 
instrukcji.

powiązane	dokumenty1.2 

Dla użytkownika:

1 instrukcja obsługi -

1 karta gwarancyjna -

Dla autoryzowanego montera:

1 instrukcja montażu -

Objaśnienia	symboli1.3 

a
ZAGROŻENIE: Ryzyko odniesienia obrażeń lub 
strat materialnych.

b
OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia urządzenia 
lub szkód w obszarze wokół urządzenia.

i WAŻNE: Użyteczne informacje.

Opis	urządzenia2 

Urządzenia	zabezpieczające2.1 

Bezpieczne usuwanie gazów2.1.1 

Gazowe podgrzewacze wody są wyposażone w czujnik 
temperatury spalin. Jeżeli odprowadzanie spalin odbywa się 
nieprawidłowo, czujnik ten odłącza i wyłącza podgrzewacz.

Ochrona przed przegrzaniem2.1.2 

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby wyłączać się w 
sytuacji, w której dochodzi do przegrzewania się wody.

Ochrona przed zamarzaniem2.1.3 

Jeżeli istnieje ryzyko zamarznięcia wody, należy opróżnić 
podgrzewacz ze znajdujących się w nim wody i gazu. Dotyczy 
to np. sytuacji, gdy rury doprowadzające wodę są narażone na 
ryzyko zamarznięcia przepływającej w nich wody.

Zamknąć dopływ gazu.• 

Zamknąć dopływ wody.• 

21

Legenda
1	 Uszczelka
2 Korek

Odkręcić korek spustowy (2) znajdujący się na zaworze • 
dopływu wody i zdjąć uszczelkę (1).
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płytka	znamionowa2.2 

Na płytce znamionowej wymienione są kraje, w których należy 
montować urządzenie.

Położenie płytki znamionowej:

1

Legenda
1	 płytka	znamionowa

Płytka w wersji podstawowej zawiera następujące dane:

Nazwę producenta -

Numer seryjny i rok produkcji urządzenia -

Nazwę urządzenia -

Numer i logotyp znaku CE -

Kraj przeznaczenia -

Typ urządzenia -

Kod urządzenia -

Kategorię gazu wykorzystywanego przez urządzenie -

Grupę gazu -

Ciśnienie gazu dolotowego. -

Nominalne i minimalne zużycie energii (Q) -

Nominalną i minimalną moc wyjściową (P) -

Maksymalną wartość ciśnienia wody -

a
Urządzenie musi być podłączone do instalacji 
gazowej przesyłającej gaz typu zgodnego z 
podanym na płytce znamionowej.

Kategoria gazu2.3 

Niniejsze urządzenie posiada kategorię II2E3P

2E, G20-20 mbar -

3P, G31-37 mbar -

przepisy	i	wymagania	prawne2.4 

znak CE2.4.1 

Znak CE oznacza, że urządzenie opisane w niniejszej instrukcji 
jest zgodne z wymaganiami następujących dyrektyw:

Dyrektywy o urządzeniach gazowych (Dyrektywa Rady  -
2009/142/WE)

Dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej  -
(Dyrektywa Rady 2004/108/WE)
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Schemat	funkcjonalny2.5 

1

6

9
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2
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Legenda
1		 przerywacz	ciągu
2		 Zabezpieczenie	przed	wypływem	spalin
3		 Wymiennik	ciepła
4		 Komora	spalania
5		 elektroda	zapłonowa
6  zawór gazu
7	 pokrętło	wyboru	mocy
8		 Zawór	hydrauliczny
9		 elektrozawór	bezpieczeństwa
10	 pokrętło	wyboru	temperatury
11		 Obwód	elektroniczny
12	 Baterie	(1)	(Typ	D	Lr20)
13	 Urządzenie	zabezpieczające	przed	przegrzewaniem
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przepisy	i	zalecenia	dotyczące	3 
bezpieczeństwa

Zalecenia	dotyczące	bezpieczeństwa3.1 

Jeżeli ciśnienie gazu dopływającego do urządzenia wykracza 
poza wskazany zakres, nie należy włączać urządzenia.

Nie wolno wyłączać urządzeń zabezpieczających ani • 
próbować ich regulować.

Należy upewnić się, że uwzględniono następujące procedury • 
i zalecenia dotyczące postępowania:

Urządzenie należy trzymać za podstawę  -

W razie konieczności należy nosić odzież ochronną, na  -
przykład, rękawice, obuwie ochronne.

Należy stosować bezpieczne techniki podnoszenia • 
urządzenia:

Plecy powinny być wyprostowane. -

Unikać zginania ciała w pasie. -

Unikać nadmiernych zgięć górnej części ciała. -

Urządzenie należy zawsze trzymać dłoniami. -

Należy korzystać ze wskazanych uchwytów. -

Ciężar należy trzymać tak blisko ciała, jak to możliwe. -

W razie konieczności, zawsze należy skorzystać z pomocy. -

Użytkownikowi w żadnym wypadku nie wolno wprowadzać • 
modyfikacji ani manipulować przy zamkniętych częściach 
urządzenia.

Podczas podłączania urządzenia, należy upewnić się, że • 
uszczelki są prawidłowo osadzone, w przeciwnym wypadku 
może dojść do wycieków gazu lub wody.

Urządzenie jest wykonane z fragmentów i elementów • 
metalowych, dlatego też należy zachować ostrożność 
podczas jego obsługi i czyszczenia - dotyczy to zwłaszcza 
krawędzi urządzenia.

Należy przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących • 
bezpieczeństwa przed podjęciem próby konserwacji lub 
montażu części zamiennych:

Włączyć urządzenie. -

Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia. -

Odłączyć urządzenie od przewodów hydraulicznych przy  -
pomocy dostarczonych wraz z urządzeniem zaworów 
odcinających.

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. -

Należy stosować wyłącznie nowe uszczelki i oringi. -

Po zakończeniu prac przy elementach transportujących gaz  -
lub wodę, należy sprawdzić ich szczelność.

Po zakończeniu prac przy urządzeniu należy przeprowadzić  -
test pracy oraz test bezpieczeństwa urządzenia.

przepisy	prawne	3.2 

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z normami 
aktualnie obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. 
Montaż i obsługa urządzenia muszą być przeprowadzane z 
uwzględnieniem przepisów obowiązujących aktualnie na terenie 
danego kraju.

Wszelkie inne normy, przepisy i dokumenty, zgodność z którymi 
jest traktowana jako obowiązkowa na poziomie UE, krajowym, 
regionalnym lub lokalnym.

recykling	4 

i
Recykling opakowania powinien być 
przeprowadzony przez wykwalifikowany personel 
montujący urządzenie.

Zalecamy poddanie opakowania podgrzewacza recyklingowi, w 
sposób odpowiedni dla materiału opakowania.

Zaklasyfikowanie odpadów i oddzielenie, z jednej strony, • 
elementów które można poddać recyklingowi (pudełka, 
plastik…) oraz, z drugiej strony, odpadów których nie można 
poddać recyklingowi.

Odpady należy utylizować zgodnie z obowiązującymi • 
przepisami.

Przestrzegając zaleceń niniejszej Dyrektywy, 
działają Państwo w najlepiej pojętym interesie 
środowiska naturalnego i przyczyniają się Państwo 
do zachowywania zasobów przyrody oraz do 
ochrony ludzkiego zdrowia.
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Osadzanie	urządzenia5 

Miejsce	montażu5.1 

Zalecenia5.1.1 

Przed wyborem miejsca montażu urządzenia, należy • 
starannie przeczytać ostrzeżenia i zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa, zamieszczone w instrukcji użytkownika 
oraz w instrukcji montażu.

Podgrzewacz wolno montować wyłącznie w pomieszczeniu o • 
dostatecznej wentylacji.

Należy upewnić się, że ściana na której ma być • 
zamontowane urządzenie, ma odpowiednio wytrzymałą 
strukturę, umożliwiającą utrzymanie urządzenia. 

Należy upewnić się, że pomieszczenie w którym ma • 
być zamontowane urządzenie jest odpowiednie dla jego 
montażu oraz, czy zapewnia dostateczną ilość wolnej 
przestrzeni. Przestrzeń ta ma zapewnić dostateczny dostęp 
do celów sprawdzania podłączeń gazy i wody oraz rur 
odprowadzających gazy.

Nie wolno montować podgrzewacza nad urządzeniami, • 
których praca może mieć szkodliwy wpływ na urządzenie 
(np. nad płytą kuchenną mogącą wydzielać tłuste opary, 
zmywarkami, itd...), lub w pomieszczeniu, w którym panuje 
żrąca lub zapylona atmosfera.

Miejsce montażu musi znajdować się przez cały rok z • 
dala od miejsc, w których temperatura spada poniżej 
zera. Jeżeli spełnienie tego warunku jest niemożliwe, 
należy poinformować o tym Użytkownika i udzielić porady 
w zakresie środków, jakimi można przeciwdziałać temu 
problemowi.

Należy objaśnić te wymagania Użytkownikowi urządzenia.• 

Montaż	urządzenia6 

Zawartość	przesyłki6.1 

Urządzenie jest dostarczane jako jedna przesyłka, zawierająca 
również torebkę z dokumentacją oraz inne przydatne akcesoria.

OPALIA
OPALIA

OPALIA
OPALIA

12 2.1 2.2

2.3 2.4

3

3.1

4.1 4.2 4.3 4

1 Podgrzewacz (x1)

2 Woreczek z akcesoriami (x1)
2.1 Adapter 3/8" - 1/2" (x1)
2.2 plastikowa	uszczelka (x1)
2.3 Akcesoria do gazu 3/4" (x1)
2.4 płaska	uszczelka	3/4" (x1)

3 Szerokie	opakowanie	polistyrenowe	(część	dolna) (x1)
3.1 Bateria	(akumulator) (x1)

4 Torebka	na	dokumentację (x1)
4.1 Instrukcja	użytkownika (x1)
4.2 Instrukcja	montażu (x1)
4.3 Karta	gwarancyjna (x1)

Należy sprawdzić zawartość przesyłki.• 



0020107658_00 - 10008878_00_PL - 07/10 - Saunier Duval
- 7 -

MONTAŻ

Wymiary	6.2 

I
H

GAZGAS

J

L

M

K

D

C

E

F

Ø

A

B

G

Wartość mm
A 220
B 310
C 578
D 594
E 116
F 112

G 237
H 420
I 476
J 367
K 210
L 69
M 110
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Montaż	6.3 

Patrz diagram przedstawiający położenie otworów w ścianie.• 

Należy określić miejsce, w którym urządzenie ma zostać • 
zamontowane. Patrz Rozdział 5 "Osadzanie urządzenia".

Wykonać otwory dla wkrętów montażowych, zgodnie z • 
wymiarami przedstawionymi na diagramie w Rozdziale 6.2 
"Wymiary". 

Osadzić podgrzewacz na elementach mocujących.• 

Podczas wykonywania podłączeń należy zwracać uwagę • 
na prawidłowe położenie uszczelek celem wykluczenia 
wszelkich wycieków gazu lub wody.

podłączenia	7 

podłączenia	do	ujęć	wody	i	gazu7.1 

GAZ
GAS

15

50
134

Odległość od ściany do złącza do podłączenia gazu wynosi 50 mm.

Wlot gazu: podłączenie o średnicy 3/4".• 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności należy • 
starannie wyczyścić wszystkie rury przy pomocy 
odpowiedniego środka czyszczącego w celu usunięcia 
zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości po spawaniu, opiłki, 
różnego rodzaju oleje i smary mogące znajdować się na 
rurach. Zanieczyszczenia te mogą przedostać się do wnętrza 
podgrzewacza i zakłócać jego prace. 

Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, • 
ponieważ mogą one uszkadzać obwody.

Podłączyć dopływ wody i gazu.• 

Umieścić uszczelki w odpowiednich miejscach i dokręcić • 
złącza wody i gazy.

Należy korzystać wyłącznie z uszczelek dostarczonych wraz • 
z podgrzewaczem.

Należy upewnić się, że nie występują żadne wycieki. W razie • 
konieczności należy przeprowadzić odpowiednie naprawy.

Usuwanie gazów7.2 

Przed rozpoczęciem montażu rury odprowadzającej spaliny 
należy upewnić się, że urządzenie zabezpieczające w 
przypadku braku ciągu działa prawidłowo.

Czynność tę należy wykonać następująco:

Zakryć górny otwór przerywacza ciągu.• 

Przekręcić pokrętło wyboru temperatury w położenie dla • 
maksymalnej temperatury.

Odkręcić kran z gorącą wodą.• 

Urządzenie zabezpieczające przed brakiem ciągu powinno 
automatycznie odciąć dopływ gazu w ciągu 2 minut i 
zablokować możliwość pracy urządzenia. Po schłodzeniu 
urządzenia zabezpieczającego przed brakiem ciągu można 
ponownie włączyć urządzenie.

Aby odblokować urządzenie, należy postępować zgodnie • 
ze wskazówkami zamieszczonymi w rozdziale "Włączanie 
urządzenia" instrukcji obsługi.

Jeżeli urządzenie zabezpieczające przed brakiem ciągu 
odprowadzającego spaliny nie przerywa pracy urządzenia w 
prawidłowym czasie:

Należy zgłosić ten fakt do Autoryzowanego Serwisu.• 

Wyłączyć urządzenie.• 

podłączenie	do	systemu	odprowadzania	7.3 
spalin

Podłączyć przewód odprowadzania spalin łącząc go z • 
wyjściem przerywacza ciągu.

Testy	/	Odbiór	techniczny8 

Po zakończeniu montażu urządzenia należy sprawdzić, czy 
pracuje ono prawidłowo:

Włączyć urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, • 
czy pracuje ono prawidłowo

Sprawdzić szczelność (dla gazu i wody) i wyeliminować • 
potencjalne wycieki

Sprawdzić, czy zapłon działa prawidłowo, oraz, czy płomień • 
palnika jest jednorodny

Sprawdzić, czy gazy (spaliny) są odprowadzane prawidłowo• 

Sprawdzić zespół urządzeń zabezpieczających i elementów • 
sterowania, ich ustawienia oraz stan roboczy



0020107658_00 - 10008878_00_PL - 07/10 - Saunier Duval
- 9 -

MONTAŻ

ponowne	testy	i	uruchamianie	urządzenia8.1 

Po zakończeniu montażu urządzenia, należy sprawdzić, czy • 
działa ono prawidłowo.

Należy włączyć urządzenie aby upewnić się, że ustawienia • 
działają prawidłowo oraz, że praca urządzenia przebiega w 
bezpieczny sposób.

Informacje	dla	Użytkownika9 

Po zakończeniu montażu, monter musi:

objaśnić Użytkownikowi działanie urządzenia oraz  -
zabezpieczeń. W razie konieczności, monter musi 
przeprowadzić pokaz działania urządzenia i odpowiedzieć na 
ewentualne pytania Użytkownika;

przekazać Użytkownikowi niezbędną dokumentację. Pouczyć  -
Użytkownika, że instrukcje powinny być przechowywane w 
pobliżu gazowego grzejnika wody przepływowej;

uzupełnić dokumentację, jeśli to konieczne; -

pouczyć Użytkownika o środkach zapobiegawczych,  -
pozwalających uniknąć uszkodzenia układów zasilających, 
urządzenia i budynku;

wyjaśnić Użytkownikowi podjęte czynności związanych z  -
dopływem powietrza do spalania, podkreślając fakt, iż nie 
wolno zmieniać warunków dopływu powietrza do urządzenia;

wyjaśnić Użytkownikowi potrzebę okresowego sprawdzania  -
i konserwacji urządzenia. Przypomnieć urzytkownikowi 
o konieczności wykonywania okresowych przeglądów 
konserwacyjnych;

Szczególnie podkreślić wagę faktu, iż warunki panujące  -
w miejscu montażu można zmienić wyłącznie po 
skonsultowaniu tego faktu z upoważnioną firmą monterską.
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rozwiązywanie	problemów	10 

Przed skontaktowaniem się z fabrycznym Działem Wsparcia • 
Technicznego firmy Saunier Duval, należy przeprowadzić 
następujące testy:

Sprawdzić, czy bateria zasilająca urządzenie nie uległa  -
rozładowaniu

Sprawdzić dopływ gazu do urządzenia. -

Upewnić się, że zawory odcinające są otwarte. -

Adaptacja	do	innych	rodzajów	gazów11 

Jeżeli chcą Państwo zmienić rodzaj stosowanego gazu, należy 
zaadaptować urządzenie do nowego typu gazu. W tym celu, 
konieczne jest przeprowadzenie modyfikacji lub wymiany 
określonych części urządzenia.

Zmiany te, oraz ewentualne konieczne, nowe ustawienia, mogą 
być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę technika, 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje zgodne z aktualnie 
obowiązującymi na terenie danego kraju przepisami

Konserwacja12 

Aktualnie obowiązujące przepisy zalecają konserwację 
urządzeń gazowych i czyszczenia zgodnie z zaleceniami 
producenta, co najmniej raz w roku.

części	zamienne13 

Podgrzewacze sprzedawane przez fimę Saunier Duval w 
Polsce uzyskały aprobatę do sprzedaży na terenie tego kraju. 
Podgrzewacze, które nie uzyskały takiej aprobaty, nie mogą 
być sprzedawane na polskim rynku i montowane w Polsce. 
Aprobata obejmuje również oryginalne części zamienne. 
Oznacza to, że tylko oryginalne części zamienne firmy Saunier 
Duval zapewniają prawidłową pracę i bezpieczeństwo związane 
z gwarancją Państwa urządzenia.

Technik Serwisu Autoryzowanego firmy Saunier Duval ma 
bezpośredni dostęp do wszystkich oryginalnych części 
zamiennych, dzięki czemu są one dostępne dla potrzeb 
wszystkich wykonywanych prac. Wszystkie oryginalne części 
zamienne można uzyskać kontaktując się z naszą firmową 
siecią Wsparcia Technicznego, która z przyjemnością pomoże i 
doradzi Państwu w zakresie dostosowanym do potrzeb danego 
podgrzewacza.

Ceny oferowanych przez nas części zamiennych można • 
sprawdzić w sieci techników serwisu autoryzowanego.

Należy również pamiętać, iż korzystanie z części • 
zamiennych innych niż oryginalne powoduje utratę gwarancji.



0020107658_00 - 10008878_00_PL - 07/10 - Saunier Duval
- 11 -

DANE TEChNICZNE

dANE TEChNiCzNE

dane techniczne14 

Błyskawiczny gazowy podgrzewacz wody, model C11 E-A

Funkcja Jednostki Opalia	c11	e-A	

Kategoria gazu ll2E3P

Nominalny przepływ wody o 
maksymalnej temperaturze l/min. 5.5

Maksymalny przepływ wody o 
minimalnej temperaturze l/min. 11

Maksymalna wydajność cieplna 
(Qmax.) (odnosząca się do wartości 
kalorycznej hi)1)

kW 21.6

Minimalna wydajność cieplna (Qmin.) kW 9.7

Maksymalna moc użyteczna (Pmax.) kW 19.2

Minimalna moc użyteczna (Pmin.) kW 8.6

Zakres regulacji kW 8.6 - 19.2
Maksymalna temperatura gorącej 
wody (Δ T°) C° 50

Minimalna temperatura gorącej wody 
(Δ T°) C° 25

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 
wody pw max. bar 13

Minimalne dopuszczalne ciśnienie 
wody pw min. bar 0.15

Minimalny przepływ gorącej wody l/min. 2.5
Temperatura gazu wylotowego dla 
maksymalnej mocy cieplnej C° 180

Temperatura gazu wylotowego dla 
minimalnej mocy cieplnej C° 120

Maksymalna szybkość przepływu masy 
gazów wylotowych g/s 13.8

Minimalna szybkość przepływu masy 
gazów wylotowych g/s 12.7

Wymiary
Wysokość mm 594
Szerokość mm 310
Głębokość (mierzona wraz z uchwytami) mm 220 (237)
Średnica rury odprowadzającej gazy mm 110
Przybliżona waga urządzenia kg 8.8
Numer CE 99BU894

1) 15 °C, 1013.25 mbar, suche

Wartość	dla	gazu	zależy	od	typu	
gazu do którego dostosowane jest 
urządzenie

Jednostki Opalia	c11	e	-A

Gaz	ziemny	G	20
Przepływ gazu przy maksymalnej 
mocy cieplnej m3/h 2.3

Ciśnienie dopływającego gazu mbar 20
Średnica wtryskiwacza palnika mm 1.12
Ciśnienie gazu w palniku dla 
maksymalnej mocy cieplnej mbar 16.9

Propan-butan G 31
Przepływ gazu przy maksymalnej 
mocy cieplnej kg/h 1.68

Ciśnienie dopływającego gazu mbar 37
Średnicawtryskiwacza palnika mm 0.72
Ciśnienie gazu w palniku dla 
maksymalnej mocy cieplnej mbar 27.5
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SAUNiER dUVAL
Al.	Krakowska	106
02-256 Warszawa
Tel.:	+48	22	323	01	80
Faks:	+48	22	323	01	81
Infolinia:	801	806	666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl
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