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PREZENTACJA
THEMAPLUS C 23 E jest kot¬em z otwartæ komoræ
spalania, co oznacza, Âe powietrze z pomieszczenia w
którym si® znajduje, s¬uÂy do spalania gazu na palniku.
WaÂne jest wi®c, aby urzædzenie zainstalowane by¬o
zgodnie z obowiæzujæcymi przepisami dotyczæcymi
dost®pu powietrza.
THEMAPLUS F 21 E jest kot¬em z zamkni®tæ
komoræ spalania, co oznacza, Âe odprowadzanie spalin
i doprowadzanie powietrza odbywa si® przy pomocy
zespo¬u odprowadzania spalin.
Rozwiæzanie takie ma kilka zalet :
- moÂliwoÒ© zainstalowania kot¬a w niewielkich
pomieszczeniach bez koniecznoÒci doprowadzania
powietrza,
- moÂliwoÒ© dostosowania zespo¬u odprowadzania
spalin do specyfiki danego pomieszczenia.
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Kocio¬ Themaplus C 23 E jest kot¬em dwufunkcyjnym
(centralne ogrzewanie + ciep¬a woda uÂytkowa) o mocy
regulowanej na potrzeby c.o. od 8,7 do 23 kW,
z zap¬onem elektronicznym.
Kocio¬ Themaplus F 21 E jest kot¬em dwufunkcyjnym
(centralne ogrzewanie + ciep¬a woda uÂytkowa) o mocy
regulowanej na potrzeby c.o. od 10 do 21 kW, z
zap¬onem elektronicznym
• Kocio¬ dostosowany jest fabrycznie do gazu
ziemnego lub propanu technicznego.
• WyposaÂenie dodatkowe - jest moÂliwoÒ©
zamontowania termostatu pokojowego, czujki
zewn®trznej lub uk¬adu mieszajæcego SD 201.

WYMIARY
THEMAPLUS F 21 E

THEMAPLUS C 23 E

Kocio¬ dostarczany jest w trzech kartonach :
- kocio¬
- p¬yta pod¬æczeniowa
- zespó¬ odprowadzenia spalin
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Kocio¬ dostarczany jest w dwóch kartonach :
- kocio¬,
- p¬yta pod¬æczeniowa
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Waga netto : 38 kg
Waga brutto : 40 kg
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Waga netto : 40 kg
Waga brutto : 42 kg

UK|AD CENTRALNEGO OGRZEWANIA
• Kot¬y THEMAPLUS sæ przystosowane do
wszystkich rodzajów instalacji : dwururowej,
jednorurowej, szeregowej, bocznej lub pod¬ogowej.
• Powierzchniami grzewczymi mogæ by© grzejniki
dowolnego typu.
Uwaga : jeÒli zastosowano w instalacji róÂne materia¬y,
wystæpi© moÂe zjawisko korozji. W tym wypadku
naleÂy do wody w uk¬adzie c.o. doda© inhibitor w
proporcjach zalecanych przez producenta, aby
zapobiec wytwarzaniu si® gazu i tlenków.
• Przekroje rur w obiegu c.o. muszæ by© dobrane wg
zwyczajowych metod odnoszæcych si® do wykresów
przep¬yw /ciÒnienie (str. 4 i 5). Instalacja powinna by©
obliczona dla potrzebnej mocy przy danym przep¬ywie
obiegu, a nie dla maksymalnej mocy, jakæ zapewni©
moÂe kocio¬. NaleÂy jednakÂe dobra© tak przep¬yw, aby
róÂnica temperatury na wejÒciu i wyjÒciu by¬a mniejsza
lub równa 20° C. Minimalny przep¬yw powinien
wynosi© 500 l / h.
• Przewody c.o. muszæ by© w ten sposób
poprowadzone, aby uniknæ© wszelkich nagromadzeñ
powietrza i u¬atwi© sta¬e odpowietrzanie instalacji.
Odpowietrzniki powinny by© zainstalowane na
kaÂdym punkcie “wysokim" jak i na grzejnikach.

• Naczynie wzbiorcze umieszczone w kotle
dostarczone jest z ciÒnieniem oko¬o 0,5 bar ( ciÒnienie
statyczne 5 m s¬upa wody) i pozwala na maksymalnæ
obj®toÒ© uk¬adu c.o. 120 l przy temperaturze
grzejników 75° C i maksymalnym ciÒnieniu 3 bar. W
momencie uruchamiania kot¬a istnieje moÂliwoÒ©
zmodyfikowania ciÒnienia w naczyniu wzbiorczym w
przypadku zwi®kszonego obciæÂenia statycznego.
• NaleÂy wykona© pod¬æczenie do nape¬niania
instalacji c.o. i zawór spustowy w najniÂszym punkcie.

• W
przypadku
stosowania
zaworów
termostatycznych, nie umieszcza© ich na wszystkich
grzejnikach i we wszystkich pomieszczeniach, a jedynie
tam gdzie nap¬yw ciep¬a moÂe by© duÂy. Nie wolno
montowa©
zaworów termostatycznych w
pomieszczeniu gdzie pracuje juÂ termostat pokojowy.
• Kiedy uÂytkownik posiada staræ instalacj, niezbdne
jest dok¬adne przep¬ukanie jej przed pod¬æczeniem
kot¬a. Konieczny teÂ jest filtr z osadnikiem.
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UK|AD CIEP|EJ WODY UÅYTKOWEJ
• Najlepiej jeÒli wykonany jest z miedzi . NaleÂy
wykona© go w ten sposób, by uniknæ© strat ciep¬a,
zminimalizowa© liczb® kolanek i zastosowa© zawory o
duÂym przep¬ywie.

• Praca kot¬a jest moÂliwa przy minimalnym ciÒnieniu
0,5 bara i ma¬ym przep¬ywie. Najlepszy komfort
uzyskamy przy ciÒnieniu sieci powyÂej 1 bara.

DANE TECHNICZNE
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40
60
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SCHEMAT HYDRAULICZNY KOT|A
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WARUNKI INSTALOWANIA KOT|A
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PRZY|ÆCZENIE
DO
PRZEWODU
KOMINOWEGO
Spaliny z kot¬a powinny by© odprowadzane na ca¬ej
d¬ugoÒci przewodem o Òrednicy równej Òrednicy
przerywacza ciægu. Nad przerywaczem ciægu naleÂy
wykona© prosty, pionowy odcinek przewodu
spalinowego d¬ugoÒci min. 220 mm. Poziomy odcinek
przewodu spalinowego nie powinien by© d¬uÂszy jak
2000 mm, przy zachowaniu minimalnego spadku 5%
w kierunku kot¬a. Na przewodzie nie moÂe by©
Âadnych urzædzeñ regulacyjnych. Kocio¬ funkcjonuje
prawid¬owo, jeÒli podciÒnienie w przewodzie
kominowym wynosi 3-6 Pa.

4

23

3%

MONTAÅ KOT|A
Kocio¬ musi by© zainstalowany na Òcianie p¬askiej i
odpowiednio grubej, aby utrzyma© jego ci®Âar. NaleÂy
zabezpieczy© odpowiednie odleg¬oÒci wokó¬ kot¬a dla
instalacji, kontroli i konserwacji : i tak min. boczna
odleg¬oÒ© 50 mm., min. wysokoÒ© górnej kraw®dzi
kot¬a od pod¬ogi 1, 74 m (dla modelu typu C). Nie
instalowa© kot¬a w pobliÂu urzædzeñ, których dzia¬anie
moÂe by© szkodliwe dla kot¬a ( kuchenka gazowa,
pralka, etc.) i w pomieszczeniach o duÂej wilgotnoÒci i
zapyleniu. Konsola, wieszak oraz szablon s¬uÂæ do
wykonania wszystkich niezb®dnych pod¬æczeñ bez
koniecznoÒci wieszania kot¬a na Òcianie. Powieszenie
kot¬a powinno odby© si® zgodnie ze wskazówkami
umieszczonymi na szablonie. JeÒli kocio¬ nie jest
zawieszany od razu, naleÂy dobrze zabezpieczy© przed
uszkodzeniem pod¬æczenia i przewód odprowadzania
spalin.

255 mini

1,74 m od pod¬ogi

Warunkiem instalowania kot¬a u uÂytkownika jest
zapewnienie dostawy gazu. Instalacja gazowa powinno
by© wykonana zgodnie z wymogami Rozporædzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z
dnia 14.12.1994 r., Dz. U. Nr 10, 08.02.1995r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada© budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenie
w którym ma by© zainstalowany kocio¬ powinno mie©
wysokoÒ© 2,2 m oraz wentylacj® nawiewnowywiewnæ. Przy instalowaniu kot¬a w danym
pomieszczeniu naleÂy uzyska© pozytywna opini®
dozoru kominiarskiego oraz zak¬adu gazownictwa.

ODPROWADZANIE SPALIN
Jest moÂliwoÒ© zastosowania róÂnych przewodów odprowadzania spalin.
ZESPÓ| ODPROWADZANIA SPALIN POZIOMY (Òrednice 60 i 100 mm)
Maksymalna strata : 60 Pa
Ta wartoÒ© jest osiægana przy zastosowaniu przewodu odprowadzania spalin o d¬ugoÒci (L) 3 m i jednego
kolanka. Za kaÂdym razem, gdy konieczne jest zastosowanie dodatkowego kolanka 90° C lub 2 kolanek
45°C, d¬ugoÒ© L 9 m powinna by© zmniejszona o 1 m.

Przewód odprowadzania spalin powinien by©
nachylony pod kætem 1 % na zewnætrz , aby zapobiec
sp¬ywaniu kondensatu w kierunku kot¬a.

L

1%

Hab249b

Ins 026a

uszczelka

ZESPÓ| ODPROWADZANIA SPALIN PIONOWY ( Òrednice 80 i 125 mm )
Maksymalna strata : 60 Pa
Ta wartoÒ© jest osiægana przy zastosowaniu przewodu o d¬ugoÒci ( L ) 7,5 m Niezb®dny jest dyfuzor.

KONSOLA POD|ACZENIOWA
W sk¬ad p¬yty pod¬æczeniowej (patrzæc od lewej strony) wchodzæ:
A - Powrót centralnego ogrzewania z dzwigniæ nape¬niajæcæ (m)
B - Doprowadzenie zimnej wody z zaworemnape¬niajæcym (p)
C - Zasilanie centralnego ogrzewania z zaworem odcinajæcym (q), zaworem spustowym (r) i zaworem bezpieczeñstwa (s)
D - Zasilanie ciep¬ej wody uÂytkowej
E - Doprowadzenie gazu i zawór r®czny
F - Zawór nape¬niajæcy
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Filtry i uszczelki :
1 - Uszczelka
2 - Filtr metaliczny
3 - Ogranicznik przep¬ywu
4 - Filtr plastikowy
5, 6 i 7 - Uszczelki
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POD|ÆCZENIE KONSOLI
Konsol® naleÂy solidnie przymocowa© do Òciany
przestrzegajæc wskazówek zawartych na do¬æczonym
szablonie.
Uwaga:
• Prosimy stosowa© tylko i wy¬æcznie oryginalne
uszczelki dostarczane wraz z kot¬em.
• Nie naleÂy lutowa© rur instalacyjnych po po¬æczeniu
ich z konsolæ.
Wysoka temperatura moÂe uszkodzi© nie tylko
uszczelki, ale i zawory odcinajæce.
Przy¬æcze c.o.
gwint zewn®trzny 20x27 ( 3/4" ), do¬æczone kolanko z
rurki miedzianej 18 x 20,

Przy¬æcze c.w.u.
Gwint zewn®trzny 15x21 (1/2 "), do¬æczone kolanka z
rurki miedzianej 14 x 16,
Przy¬æcze gazu
Gwint zewn®trzny 20x27 (3/4"), do¬æczone kolanka z
rurki miedzianej 16 x 18,
Zawory bezpieczeñstwa powinny by© po¬æczone na
sta¬e z ruræ odprowadzajæcæ, tak aby zapewniony by¬
spadek na ca¬ej d¬ugoÒci i zrzut wody lub pary nie
stanowi¬ zagroÂenia. NaleÂy zapewni© swobodny,
moÂliwy do obserwacji wyp¬yw do kanalizacji.

ZAWIESZENIE KOT|A

➞

Zawieszenie kot¬a powinno zosta© wykonane
wy¬æcznie przez wykwalifikowanego specjalist®.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoÒci naleÂy
dok¬adnie oczyÒci© przewody instalacyjne przy pomocy
w¬aÒciwego Òrodka z opi¬ków, resztek spoin, olejów i
t¬uszczy, które mogæ si® w nich znajdowa©. W/w cia¬a
obce mogæ dosta© si® do kot¬a i spowodowa©
zak¬ócenia w jego pracy.
Uwaga : substancje rozpuszczajæce mogæ spowodowa©
uszkodzenie uk¬adu grzewczego.

Ins 020

• Kocio¬ zawiesi© na przykr®conym do Òciany
wieszaku,
• UmieÒci© uszczelki we w¬aÒciwych miejscach
(rysunek str. 8 ) i po¬æczy© z konsolæ, dokr®ci©
nakr®tki.

Ins 021
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POD|ACZENIA ELEKTRYCZNE
Zasilanie elektryczne
Kocio¬ zasilany jest z sieci elektrycznej o napi®ciu 220
V i cz®stotliwoÒci 50 Hz.
Gniazdo wtykowe powinno posiada© sprawny bolec
ochronny. Niedopuszczalne jest stosowanie
przed¬uÂaczy rozga¬®ziaczy. Gniazdko powinno by©
w odleg¬oÒci 0,6 do 1,5 m. od kot¬a.
Pod¬æczenie elektryczne kot¬a powinien wykona©
uprawniony fachowiec. Kabel trójÂy¬owy (3 x 0,75
mm2) jest wewnætrz urzædzenia .
Uwaga : naleÂy sprawdzi© zgodnoÒ© pod¬æczeñ
przewodu fazowego i neutralnego.

sch 227

Jakakolwiek interwencja wewnætrz kot¬a
dopuszczalna jest tylko dla serwisu autoryzowanego
Saunier Duval.

Pod¬æczenie termostatu pokojowego
Termostat 24V naleÂy pod¬æczy© do listwy
zaciskowej (E) jak to pokazano na rysunku. JeÒli nie
jest przewidziany termostat pokojowy, naleÂy
zostawi© mostek w dwóch górnych punktach listwy
zaciskowej.

sch 228a

E

Termostat pokojowy 24 V

°C
Praca kot¬a bez termostatu
pokojowego, listwa zaciskowa
pozostaje zwarta

sch 229

E

Pod¬æczy© termostat 24 V
do listwy zaciskowej
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URUCHOMIENIE KOT|A
Zasilanie gazowe
- otworzy© zawór odcinajæcy,
- sprawdzi© szczelnoÒ© pod¬æczenia gazowego
- upewni© si® czy przy uruchomionych innych
urzædzeniach gazowych w obiekcie wydatek gazu
b®dzie wystarczajæcy do pracy kot¬a.

Zasilanie elektryczne
- upewni© si® czy kocio¬ pod¬æczony jest do sieci o
napi®ciu 220 V.

Nape¬nianie uk¬adu :

2

Reg 006

otworzy© zawór
odcinajæcy

poluzowa©
korek
odpowietrznika
pompy cyrkulacyjnej i
odpowietrzniki
znajdujæce s®i na
instalacji.

Reg 008

1

Reg 011

ustawi© d‹wignie (m) i (p) w pozycji nape¬nienie,
a nast®pnie zamknæ© dwa zaciski

konsola pod¬æczeniowa dostarczana jest razem z
dwoma zaciskami

4

p

m

p

m

Reg 009

3

JeÒli wskazówka manometru
wskazuje ciÒnienie 1 - 2 bar naleÂy
ustawi© d‹wignie (m) i (p) jak to
pokazano na rysunku obok.

p

m

6

5

7

Otworzy© kolejne
zawory z ciep¬æ wodæ, aby
odpowietrzy© instalacj®.

➜

Zostawi© korek
odpowietrznika pompy
otwarty

Reg 010

Sec055

➜

8

NaleÂy upewni© si®,
Âe wskazówka pokazuje
wartoÒ© w przedziale 1-2 bar,
jeÒli nie, naleÂy ponownie
odpowietrzy© uk¬ad
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Sec055

Ins 062

Reg 008

➜
Odpowietrzy©
kaÂdy grzejnik z osobna,
aÂ do ca¬kowitego
usuni®cia powietrza, a
nast®pnie
zakr®ci©
odpowietrzniki.

PANEL STEROWANIA

2

1

4

Uruchomienie kot¬a
NaleÂy upewni© si®, Âe:
• kocio¬ jest prawid¬owo pod¬æczony do gniazda
zasilajæcego .
• zawór gazowy jest w pozycji otwartej
Ustawi© przycisk na pozycj® 1

Zatrzymanie pracy kot¬a :
ustawi© przycisk w¬æcz/wy¬æcz
na pozycj® ( 0 )

Prze¬æcznik lato / zima

Lato - tylko ciep¬a
woda uÂytkowa

Hab 269

- Regulacja temperatury c.w.u.
- Prze¬æcznik lato / zima
- Regulacja temperatury c.o
- Przycisk w¬æcz / wy¬æcz

Regulacja temperatury ciep¬ej
wody uÂytkowej

Otworzy©
zawór
czerpalny ciep¬ej wody.
Ustawi© pokr®t¬o tak,
aby uzyska© Âædanæ
temperatur® wody przy
okreÒlonym poborze

Regulacja temperatury
centralnego ogrzewania
Pokr®t¬em
ustawi©
maksymalnæ temperatur®
wody
w
uk¬adzie
centralnego ogrzewania.
Termostat
pokojowy
ustawi©
na
Âædanæ
temperatur® powietrza

Zima - c.o.+ c.w.u
Hab 257

1
2
3
4

3
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BEZPIECZEÑSTWO PRACY
Sygnalizacja usterek

2

3
Sec 057

1

Czujnik temperatury
Czujnik umieszczony w górnej
cz®Òci zasobnika mikroakumulacyjnego nie pozwala na
przegrzanie si® wody.

Attention : 230 V

1 Wska‹nik sygnalizuje napi®cie i miga kiedy jest
niskie ciÒnienie wody

kominowego (typ C) jak równieÂ usterki (typ F)
usterki wymagajæcy
autoryzowanego serwisu.

Ochrona
kot¬a
przed
zamroÂeniem
Na
okres
kilkudniowej
nieobecnoÒci wystarczy wybra©
pozycj® , aby uchroni© kocio¬
przed zamroÂeniem.
W
przypadku
d¬uÂszych
nieobecnoÒci naleÂy przeczyta©
rozdzia¬ "Odw adnianie".

wizyty

Hab 257

3 Wska‹nik

Czujnik ciægu kominowego ( THEMAPLUS C )
Gdy wystæpi usterka zwiæzana z odprowadzaniem
spalin, system bezpieczeñstwa przerwie prac® kot¬a i
pojawi si® symbol
.
NaleÂy spróbowa© uruchomi© kocio¬, ustawiajæc
prze¬æcznik na pozycj® 0 poczeka© 10 sekund, a
nast®pnie ustawi© na pozycj® 1. W przypadku nie
zadzia¬ania kot¬a, naleÂy powiadomi© autoryzowany
serwis.

WaÂne :
Instalacja C.O. nie moÂe funkcjonowa©
poprawnie jeÒli nie jest w ca¬oÒci nape¬niona
wodæ i odpowietrzona.
JeÒli obydwa warunki nie sæ spe¬nione, ha¬as
zwiæzany z podgrzewaniem wody i jej
przep¬ywem przez pomp® i wymiennik
b®dzie s¬yszalny.

Nape¬nianie instalacji
JeÒli
ciÒnienie
odczytywane
na
manometrze
jest
mniejsze niÂ 1 bar, lub
miga wskaÂnik
,
naleÂy ustawi© (m) i (p)
w takiej pozycji jak to
pokazano na rysunku.

Sec 055

2 Wska‹nik sygnalizuje prac® czujnika ciægu

Przerwanie dop¬ywu prædu
Kocio¬ natychmiast przerwie prac®. Po pojawieniu si®
napi®cia praca zostanie wznowiona samoczynnie.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
JeÒli kocio¬ przerwie prac® z powodu przegrzania
wymiennika (termostat z blokadæ usuwanæ r®cznie)
naleÂy wezwa© autoryzowany serwis.
ObecnoÒ© powietrza w instalacji
Odpowietrzy© kolejne grzejniki, sprawdzi© i
wyregulowa© ciÒnienie w instalacji. JeÒli powietrze
pojawi si® ponownie naleÂy wezwa© serwis, gdyÂ
przyczynæ moÂe by© :
- nieszczelnoÒ© instalacji,
- korozja elektrochemiczna uk¬adu grzewczego
(konieczny dodatek inhibitorów do wody)
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p

m

Kiedy ciÒnienie b®dzie pomi®dzy wartoÒciæ
1-2 bar, naleÂy ustawi© d‹wignie (m) i (p) w
pozycji pracy.

m

p

Reg 010

Przerwanie dop¬ywu gazu
Kocio¬ wykona automatycznie trzy próby
uruchomienia. W przypadku niepowodzenia pojawi si®
symbol
. NaleÂy powiadomi© autoryzowany serwis.

Reg 009

Czujnik dop¬ywu powietrza (THEMAPLUS F)
Gdy wystæpi usterka zwiæzana z zasysaniem powietrza
lub odprowadzaniem spalin, system bezpieczeñstwa
przerwie prac® kot¬a i pojawi si® symbol
. W tym
przypadku naleÂy powiadomi© autoryzowany
serwis.

REGULACJA
Rys. A

Uwaga : Ograniczenie mocy w uk¬adzie c.o. nie ma
Âadnego wp¬ywu na komfort ciep¬ej wody uÂytkowej.

➜

Ustawienie by-passu pompy
Kocio¬ jest dostarczany przy otwarciu by-passu o pó¬
obrotu. Obracajæc Òrubæ a (rys. B) zgodnie z ruchem
wskazówek zegara zamykamy by-pass.
Regulacja powinna by© przeprowadzona zgodnie z
potrzebami uk¬adu (wykres str. 4)

Reg 056

Ustawianie wymaganej mocy c.o.
Ustawianie maksymalnej mocy kot¬a dokonuje si® za
pomocæ Òrubokr®ta na potencjonometrze (rys. A)
wed¬ug danych znajdujæcych si® w tabeli na stronie 4.

Rys. B

a

Reg 013

Wybór parametrów pracy kot¬a
Zestaw 6 Prze¬æczników - oznaczonych symbolem
SW1 umieszczonych na p¬ytce elektronicznej, s¬uÂy do
zmiany parametrów pracy kot¬a.

Sposób regulacji
Prze¬æcznik 1
ON
OFF
Prze¬æcznik 2
ON
OFF
ON
OFF
>> Temperatura 35-50°C 35-50°C 38-87°C
38-73°C
Prze¬æcznik 3
ON
OFF
>> sonda zewn
jest
nie ma
Prze¬æcznik 4
ON
OFF
Prze¬æcznik 5
ON
OFF
ON
OFF
>> Pompa
ciæg¬a praca
z
z termostatem
palnikiem pokojowym
Jest
GZ-35/Propan

Brak
G Z-50

Reg 067

Prze¬æcznik 6

Rys. C
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ODWODNIENIE KOT|A
JeÒli przewidziane jest odstawienie kot¬a na d¬uÂszy
czas w okresie zimowym, naleÂy usunæ© wod® z kot¬a
i instalacji.

Odwodnienie obiegu ciep¬ej wody uÂytkowej :
Zamknæ© zawór zimnej wody
Otworzy© zawory czerpalne ciep¬ej wody

Odwodnienie obiegu centralnego ogrzewania :
Otworzy© zawór spustowy (r) znajdujæcy si® w
najniÂszym punkcie instalacji.
UmoÂliwi© dop¬yw powietrza, otwierajæc zawór
odpowietrzajæcy instalacj®.

Odwodnienie obiegu C.O. kot¬a :
Zamknæ© zawór odcinajæcy (q) i d‹wigni® (m)
Otworzy© zawór spustowy r znajdujæcy si® na zasilaniu.
Otworzy© jeden lub kilka zaworów czerpalnych wody,
a nast®pnie przesunæ© d‹wigni® (p) w prawæ stron®.

p

r

q
Pla 100

m

ZMIANA RODZAJU GAZU
Urzædzenie jest przystosowane do spalania gazu
ziemnego GZ-50. Przystosowanie kot¬a do innego
rodzaju gazu polega na wymianie dysz i

wyregulowaniu mechanizmu gazowego, których to
czynnoÒci dokonuje autoryzowany serwis Saunier Duval.

KONSERWACJA
Konserwacja kot¬a zalecana jest przynajmniej jeden raz
w roku i polega na wykonaniu nas®tpujccych
czynnoÊci :
• czyszczenie komory spalania, wymiennika,
przewodów odprowadzenia spalin,
• czyszczenie palników,
• czyszczenie filtrów zainstalowanych w uk¬adzie,
• kontrola szczelnoÒci armatury gazowej kot¬a i
przy¬æcza,
• kontrola szczelnoÒci przewodów odprowadzajæcych
spaliny,
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• kontrola szczelnoÒci po¬æczeñ wodnych,
• sprawdzenie stanu obwodu elektrycznego
(przewody, transformator, wy¬æczniki, po¬æczenia)
• sprawdzenie prawid¬owego funkcjonowania kot¬a:
- ustawienie mocy i pracy palnika,
- dzia¬anie uk¬adu zap¬onowego,
- dzia¬anie systemu bezpieczeñstwa,
- dzia¬anie zespo¬ów regulacji (termostat kot¬a,
termostat pokojowy).

PRZEPISY B H P
Instalacja gazowa powinna by© wykonana zgodnie z
wymogami Rozporzædzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., Dz.
U. Nr 10, 08.02.1995 r.
Przy uÂytkowaniu kot¬ów opalanych gazem naleÂy
przestrzega© poniÂszych zasad :
• Nie wolno w Âadnym wypadku uruchamia© kot¬a,
jeÒli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu,
Òwiadczæcy o powstaniu nieszczelnoÒci.
• NaleÂy pami®ta©, Âe gaz zmieszany z powietrzem w
odpowiedniej proporcji tworzy mieszank®
wybuchowæ. Pomieszczenie naleÂy przewietrzy©. JeÒli
kocio¬ pracuje, wy¬æczy© go z ruchu.
Zlikwidowa© nieszczelnoÒ© moÂe tylko uprawniona
osoba.
• W kot¬owni nie przechowywa© materia¬ów
¬atwopalnych.

• Utrzymywa© czystoÒ© i porzædek.
• Wykonywa© czynnoÒci zwiæzane z obs¬ugæ kot¬a
zgodnie z instrukcjæ.
• Przeprowadza© okresow kontrol® pracy kot¬a i
instalacji centralnego ogrzewania.
• Wszelkie naprawy zleca© jedynie autoryzowanemu
serwisowi lub zak¬adowi specjalistycznemu.
• Przed rozpocz®ciem naprawy od¬æczy© kocio¬ od sieci
elektrycznej.
• Instrukcj® obs¬ugi trzyma© w miejscu dost®pnym.

OBS|UGA SERWISOWA
Pierwsze
uruchomienie
kot¬a
wykonuje
Autoryzowany Serwis.
Obs¬ug® gwarancyjnæ i pogwarancyjnæ Òwiadczæ
punkty serwisowe, których wykaz jest za¬æczony do
karty gwarancyjnej. Samowolna naprawa kot¬a
wykonana przez uÂytkownika, pozbawia uprawnieñ
z tytu¬u gwarancji.
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Hepworth Saunier Duval Polska Sp. z o.o. ul. Po¬czyñska
115 B 01-303 Warszawa tel./fax (0 22) 664 85 45 , 665
83 52 , 665 83 54
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