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PRZEDSTAWIENIE
Dok¬adna nazwa urzædzenia znajduje si® na
tabliczce znamionowej, umieszczonej wewnætrz
gazowego grzejnika wody przep¬ywowej. W celu
uzyskania ca¬kowitej satysfakcji z urzædzenia
bardzo waÂne jest dok¬adne przestrzeganie
podanych w niniejszym dokumencie zaleceñ w
zakresie montaÂu i uÂytkowania tegoÂ urzædzenia.
Instalacja urzædzenia musi zosta© dokonana
przez uprawnionego specjalist®, przestrzegajæcego
obowiæzujæce normy.

Gazowe grzejniki wody przep¬ywowej OPALIA to
grzejniki typu atmosferycznego. Oznacza to, Âe
powietrze pomieszczenia, w którym zamontowany jest
grzejnik s¬uÂy do spalania gazu przez palnik. WaÂne
jest wi®c, by realizacja instalacji zosta¬a
przeprowadzona wed¬ug obowiæzujæcych norm,
szczególnie w zakresie wentylacji pomieszczenia.

Grzejniki przewidziane sæ do pod¬æczenia do przewodu
odprowadzajæcego gazy spalinowe o ciægu naturalnym
(komin).
Opalia C 11 : Gazowy grzejnik wody przep¬ywowej
o zmiennej mocy od 8,7 kW do 18,3 kW i o zap¬onie
przy pomocy dyÂurnego p¬omyka zapalajæcego.
Opalia C 11 E : Gazowy grzejnik wody przep¬ywowej
o zmiennej mocy od 8,7 kW do 18,3 kW i o zap¬onie
elektronicznym bez p¬omyka dyÂurnego.
Opalia C 14 :Gazowy grzejnik wody przep¬ywowej
o zmiennej mocy od 8,7 do 23,5 kW i o zap¬onie przy
pomocy dyÂurnego p¬omyka zapalajæcego.
Opalia C 14 E : Gazowy grzejnik wody
przep¬ywowej o zmiennej mocy od 8,7 do 23,5 kW i o
zap¬onie elektronicznym bez p¬omyka dyÂurnego.
Wszystkie te modele sæ przeznaczone do
bezzw¬ocznego dostarczania ciep¬ej wody dla
zlewozmywaka lub wanny.
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Opalia C 14

340
111

715

Opalia C 11 E

A (mm)
Ø B (mm)
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Opalia C 11

13
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27

Maksymalna moc r®cznie
regulowana (GZ 50)
Maksymalna moc r®cznie
regulowana ( gaz p¬ynny)

od ( kW)
do (kW)

od ( kW)
do (kW)
SprawnoÒ© cieplna w odniesieniu
do WartoÒci Opa¬owej Dolnej
(%)
Minimalne nat®Âenie przep¬ywu
wody podczas zap¬onu
(l/min)
Minimalne ciúnienie zasilania
(bar)
Maksymalne ciÒnienie zasilania
(bar)
Minimalny wydatek powietrza
(m3/godz)
Nat®Âenie przep¬ywu
odprowadzanych gazów spalinowych
(g/s)
Temperatura spalin
(°C)

10,2 10,2 11,4 11,4
18,3 18,3 23,5 23,5
11,1 11,1 13,1 13,1
18,3 18,3 23,5 23,5

Ø dysza palnika
(mm)
Ø dysza p¬omyka dyÂurnego
(mm)
CiÒnienie zasilania
(mbar)
Przep¬yw o nat®Âeniu maksymalnym
(m3/godz)
Przep¬yw o nat®Âeniu minimalnym
(m3/godz)

Opalia C 14 E

7,6
8,7

Gaz ziemny (GZ 50)

Opalia C 14

7,4 7,6
8,7 8,7

OpaliaC 11 E

Opalia C 14 E

7,4
8,7

Opalia C 11

Opalia C 14

( kW)
G 20
G 30

Opalia C 11 E

Minimalna moc uÂyteczna

Opalia C 11

DANE TECHNICZNE

1,30 1,30 1,30 1,30
0,28 0,32 0,28 0,32
20 20 20 20
2,22 2,22 2,85 2,85
0,94 0,94 1,02 1,02

Gaz p¬ynny
87

87 87,5 87,5

2,5

2,5 2,5

2,5

0,2 0,2 0,2 0,2
10

10

10

10

44

44

57

57

Ø dysza palnika
(mm)
Ø dysza p¬omyka dyÂurnego
(mm)
CiÒnienie zasilania
(mbar)
Przep¬yw o nat®Âeniu maksymalnym
(kg/godz)
Przep¬yw o nat®Âeniu minimalnym
(kg/godz)

0,73 0,73 0,73 0,73
0,18 0,23 0,18 0,23
36 36 36 36
1,64 1,64 2,10 2,10
0,83 0,83 0,84 0,84

WydajnoÒci wody przy przep¬ywach
13,6 13,6 19,2 19,2
165 165 158 158

Podane na tabliczce znamionowej i w niniejszym
dokumencie informacje na temat stanu regulacji muszæ
by© zgodne z miejscowymi warunkami zasilania.Jedynæ
osobæ upowaÂnionæ do interwencji na szczelnie
zamkni®tych urzædzeniach jest uprawniony technik.

T 30 °C

T 25 °C*

min

max

min

max

Opalia C 11

2,5

8,5

2,5

11

OpaliaC 11 E

2,5

8,5

2,5

11

Opalia C 14

2,5

10

2,5

14

Opalia C 14 E

2,5

10

2,5

14

* z podmieszaniem zimnej wody
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OPIS
1 - Przerywacz ciægu
2a - Zabezpieczenie przed Wyp¬ywem Spalin do
Pomieszczenia Opalia C 11
2b - Zabezpieczenie przed Wyp¬ywem Spalin do

Pomieszczenia Opalia C 14
2c - Zabezpieczenie przed Wyp¬ywem Spalin do

Pomieszczenia Opalia C 11 E i

Opalia C 11 - Opalia C 14

3 - Wymiennik miedziany
4 - Palnik
5 - P¬omyk dyÂurny lub elektroda zap¬onowa
6 - Pokr®t¬o uruchamiajæce/wy¬æczajæce obieg gazu
7 - Pokr®t¬o regulacji temperatury obiegu wody
8 - Zapalnik piezoelektryczny
9 - Zapalnik wraz z pojemnikiem na baterie
10 - Sygnalizator zuÂycia baterii

Opalia C 11 E, Opalia C 14 E

2b
2a

2c
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INSTALOWANIE GRZEJNIKA
Ustali© miejsce zainstalowania grzejnika dbajæc o :
● unikni®cie umieszczenia grzejnika nad urzædzeniem,
którego praca moÂe by© szkodliwa dla grzejnika ( na
przyk¬ad piec kuchenny emitujæcy t¬uste opary...) lub
w mocno zakurzonym pomieszczeniu, czy teÂ w
pomieszczeniu o powodujæcej korozj® atmosferze.
● zachowanie minimalnej wysokoÒci do¬u przerywacza
ciægu, tj. 1,80 m w przypadku gdy przerywacz ten
odgrywa rol® wentylacji górnej. Warunek ten jest
spe¬niony gdy haki mocujæce usytuowane sæ na
wysokoÒci co najmniej 1,90 m od ziemi.
● zachowanie minimalnej odleg¬oÒci 30 mm pomi®dzy
bokami urzædzenia i wszelkimi powierzchniami
wykonanymi z materia¬u ¬atwopalnego.
W przypadku montaÂu gazowego grzejnika wody
przep¬ywowej Opalia C 11 E i Opalia C 14 E nie zaleca
si® montaÂu tego urzædzenia w strefie 1 (np. nad wannæ).
MontaÂ instalacji
Przed pod¬æczeniem naleÂy wyczyÒci© rury
przepuszczajæc przez nie, na wolnym powietrzu, pewnæ
iloÒ© wody i gazu. Ma to na celu usuni®cie opi¬ków i
innych odpadów.
● Gaz : z¬æczka wewn®trzna 3/4'’
WaÂne : W przypadku zasilania gazem p¬ynnym
konieczne jest zaopatrzenie si® w dwie butle zasilajæce
jednoczeÒnie przy uÂyciu tego samego zaworu
redukcyjnego, o minimalnym przep¬ywie 1,7 kg/godz
dla grzejników typu Opalia C 11 lub 2,1 kg/godz dla
grzejników typu Opalia C 14.
● Woda zimna : Z¬æczka wewn®trzna 1/2'’
● Woda ciep¬a : Z¬æczka wewn®trzna 1/2'’

Instalowanie
WyczyÒci© rury w celu usuni®cia opi¬ków i innych
odpadów
●

Widok z boku
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Zamocowa© dwie górne Òruby mocujæce urzædzenie
Zamocowa© urzædzenie.
● Pod¬æczy© instalacj® do przy¬æczeñ wody i gazu.
● Za¬oÂy© dostarczone wraz z urzædzeniem uszczelki i
dokr®ci© z¬æczki wody i gazu.
● Pod¬æczy© przewód spalinowy do redukcji
odprowadzajæcej spaliny.
Przewód naleÂy ustawi© w taki sposób, by ewentualne
krople wody nie sp¬ywa¬y po urzædzeniu. NaleÂy
przestrzega© podane w rozdziale «WYMIARY»
Òrednice dysz odprowadzajæcych.
Urzædzenia naleÂy pod¬æczy© do przewodu
odprowadzajæcego gazy spalinowe o ciægu naturalnym
o minimalnej wysokoÒci 0,50 m w
odprowadzeniu pionowym lub z zachowaniem
spadku 5 % przy odprowadzeniu poziomym.
●
●

Gas
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DZIA|ANIE
Zap¬on

Opalia C 11 i Opalia C 14
1/ Ustawi© pokr®t¬o w pozycji p, a
nast®pnie przycisnæ©.
2/ Nacisnæ© kilkakrotnie znajdujæcy si®
pod urzædzeniem przycisk zapalnika
piezoelektrycznego aÂ do zapalenia si®
p¬omyka dyÂurnego.
3/ Przytrzyma© wciÒni®ty przycisk
jeszcze przez 15 sekund, a nast®pnie
zwolni© go : p¬omyk dyÂurny powinien
si® pali©. W przeciwnym wypadku
ponowi© operacj®.
4/ Ustawi© pokr®t¬o w pozycji

Opalia C 11 E i Opalia C 14 E

Ustawi© pokr®t¬o w pozycji

Wy¬æczenie
Ustawi© pokr®t¬o w pozycji

Regulacja mocy
Wyregulowa© moc pos¬ugujæc si®
pokr®t¬em pomi®dzy
i

Regulacja temperatury
Przy
pomocy
pokr®t¬a
wyregulowa© temperatur®
wody ciep¬ej.

BEZPIECZEÑSTWO UÅYTKOWANIA
W przypadku gazowych grzejników S y g n a l i z a t o r
wody przep¬ywowej typu Opalia C zuÂycia baterii
11 E i C 14 E, nieobecnoÒ© iskry w
trakcie poboru wody lub
zaÒwiecenie sygnalizatora zuÂycia
baterii oznacza, Âe baterie zasilajæce
nadajæ si® do wymiany. NaleÂy stosowa© dwie baterie
alkaliczne 1,5 V typu LR20. Zwróci© uwag® na
biegunowoÒ© baterii.
● W przypadku cz®Òciowego lub ca¬kowitego
przys¬oni®cia czy zatkania przewodu kominowego
powodujæcego wyp¬yw spalin przez przerywacz ciægu,
termostat systemu bezpieczeñstwa powoduje
wy¬æczenie si® urzædzenia oraz odci®cie dop¬ywu gazu.
Ponowne uruchomienie urzædzenia moÂe nastæpi©
jedynie po okresie czasu niezb®dnym do obniÂenia
temperatury systemu zabezpieczenia przed wyp¬ywem
spalin (oko¬o 15 minut). Przed przystæpieniem do
ponownego uruchomienia grzejnika naleÂy
bezwzgl®dnie przewietrzy© pomieszczenie.
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WAÅNE : Wy¬æczanie urzædzeñ zabezpieczajæcych lub
wykonywanie czynnoÒci mogæcych negatywnie
wp¬ynæ© na ich funkcjonowanie jest zabronione. JeÂeli
w efekcie ponownej próby uruchomienia urzædzenia
nieprawid¬owoÒ© w funkcjonowaniu si® powtórzy,
naleÂy zwróci© si® o pomoc do uprawnionego technika,
który :
- dokona ewentualnej wymiany uszkodzonych cz®Òci
- pos¬uÂy si® wy¬æcznie oryginalnymi cz®Òciami
zamiennymi Saunier Duval .
- upewni si® o prawid¬owoÒci dzia¬ania zabezpieczeñ
grzejnika.

KONSERWACJA
Gazowe grzejniki wody przep¬ywowej sæ solidnie
zbudowanymi urzædzeniami, zapewniajæcymi bardzo
d¬ugie uÂywanie pod warunkiem poddawania ich
corocznej konserwacji. Przeglæd techniczny urzædzenia
musi zosta© przeprowadzony przez specjalist®
uprawnionego przez Saunier Duval, który dokona
szczegó¬owej kontroli korpusu grzejnika, palnika,
systemu zabezpieczeñ szczelnoÒci mechanizmu

gazowego. Okresowe czyszczenie tabliczek grzejnika
moÂna przeprowadzi© przy pomocy zwilÂonej w
wodzie z myd¬em Òciereczki. Nie naleÂy stosowa©
materia¬ów Òciernych lub Òrodków z zawartoÒciæ
rozpuszczalnika, poniewaÂ mogæ one spowodowa©
zniekszta¬cenie pow¬oki tabliczek.

OPRÓÅNIANIE
OpróÂnianie jest konieczne w przypadku
wyst®powania ryzyka mrozu :
● zamknæ© dop¬yw gazu ;
● zamknæ© dop¬yw wody ;
● odkr®ci© jeden lub kilka kurków poboru ciep¬ej wody ;

● odkr®ci© usytuowanæ pod instalacjæ wodnæ mosi®Ânæ
Òrub®.
Uwaga : podczas powtórnego montowania Òruby
naleÂy pami®ta© o za¬oÂeniu uszczelek.

GWARANCJA
W celu uzyskania waÂnoÒci gwarancji grzejnika, po
zakoñczeniu prac instalacyjnych naleÂy wezwa©
instalatora, który dokona kontroli i ewentualnej
regulacji urzædzenia oraz wype¬ni kart®
gwarancyjnæ.Kart® t® naleÂy okaza© w najbliÂszym

koncesjonowanym punkcie serwisowym Saunier
Duval wy¬æcznie w przypadku skorzystania z us¬ugi
gwarancyjnej.Wprzypadku nieprawid¬owego
funkcjonowania urzædzenia naleÂy zwróci© si® do
najbliÂszego koncesjonowanego punktu obs¬ugi
posprzedaÂnej Saunier Duval.
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