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Instrukcja  obsługi i instalacji 
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Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed rozpoczęciem korzysta-
nia z podgrzewacza oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem korzystania z podgrzewacza przeczytaj uważnie instrukcję 
obsługi.

Sprawdź czy napięcie oraz pozostałe parametry instalacji elektrycznej są zgodne 
z wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji.

Z urządzenia można korzystać dopiero po całkowitym napełnieniu zbiornika 
wodą. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podgrzewacza.

Aby sprawdzić, czy podgrzewacz jest napełniony wodą, otwórz zawór czerpalny 
ciepłej wody. Jeśli woda wypłynie, podgrzewacz jest napełniony.

Uwaga!

Urządzenie musi być podłączone do instalacji elektrycznej z przewodem
uziemiającym.
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Część 2. Parametry techniczne

• W celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelności podgrzewacz został poddany próbie 
szczelności przy ciśnieniu 12 bar.

• Panel sterowania umożliwia ustawienie żądanej temperatury ciepłej wody i automatycznie 
uruchamia lub wyłącza grzałkę.

• Z uwagi na naturalny proces unoszenia się najcieplejszych warstw wody ku górnej części 
zbiornika na wyświetlaczu modelu DT3 D wskazywana jest wartość średniej temperatury 
wody w podgrzewaczu.

• W celu zminimalizowania strat ciepła w podgrzewaczu zastosowano izolację z pianki 
poliuretanowej.

• Jednocześnie dla ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne 
zawartość freonu w warstwie izolacyjnej została ograniczona o 95 %.

• Obudowa podgrzewacza została zabezpieczenia przed korozją i pokryta lakierem prosz-
kowym.

• Podczas montażu urządzenia na wejściu zimnej wody należy zamontować zawór 
bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest ochrona zbiornika podgrzewacza przed ewentualnym 
nadmiernym wzrostem ciśnienia.

• Podczas montażu urządzenia zaleca się zastosowanie dodatkowego zaworu spustowego 
na wlocie zimnej wody, pomiędzy zaworem bezpieczeństwa, a urządzeniem.
Ułatwi to w przyszłości przeprowadzanie okresowej konserwacji podgrzewacza.

• Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed zamrożeniem. W związku z tym 
nawet w przypadku, gdy regulator temperatury znajduje się w pozycji “I” podgrzewacz 
może się okresowo uruchamiać. Nastąpi to, gdy temperatura wody spadnie do zbyt niskiej 
wartości.

• Podgrzewacz jest również wyposażony w zabezpieczenie powodujące wyłączenie grzałki 
w przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej.

• Dla bezpiecznej i prostej obsługi urządzenie powinno być podłączone z zastosowaniem 
bezpiecznika automatycznego.

• Zbiornik podgrzewacza został zabezpieczony przed korozją oraz pokryty emalią 
tytanową.

• Dodatkową ochronę przed korozją zapewnia zastosowana w podgrzewaczu anoda magn-
ezowa.

• Rozmiary oraz poszczególne elementy podgrzewacza zostały pokazane na rysunkach 
znajdujących się w dalszej części instrukcji.



Część 3. Obsługa podgrzewacza:

Wyposażenie regulacyjne modelu (DT3-S)

• Pokrętło regulacji temperatury:
Pozwala ustawić żadaną wartość temperatury ciepłej wody.

• Termostat :
Element sterujący, który utrzymuje zadaną wartość temperatury ciepłej wody.
Dostępny zakres temperatur to 20°C do 70°C.

• Bezpiecznik automatyczny (nie wchodzi w zakres dostawy):
Jego zadaniem jest wyłączenie urządzenia w przypadku wystąpienia nadmiernego 
przepływu prądu.

• Wskaźnik pracy grzałki:
Sygnalizuje stan pracy podgrzewacza (grzałka włączona/wyłączona).

• Termostat bezpieczeństwa:
Chroni podgrzewacz przed nadmiernym wzrostem temperatury.

Wyposażenie regulacyjne modelu (DT3-D)

• Termostat z wyświetlaczem: Pozwala komfortowo i dokładnie ustawić żądaną
wartość temperatury ciepłej wody.

• Bezpiecznik automatyczny (nie wchodzi w zakres dostawy): Jego zadaniem
jest wyłączenie urządzenia w przypadku wystąpienia nadmiernego przepływu prądu.

• Obsługa panelu sterowania Gdy podgrzewacz jest wyłączony wówczas na
wyświetlaczu pojawia się symbol „--”. Aby go ponownie uruchomić naciśnij przycisk  
umieszczony na środku panelu sterowania. Podgrzewacz zostanie włączony po czym na 
wyświetlaczu pojawi się temperatura ciepłej wody (ze skokiem 5 °C). Zadaną temperaturę 
ciepłej wody można ustawić korzystając z przycisków “+” lub “-“. Po wciśnięciu jednego z 
przycisków wyświetli się migająca wartość ustawionej wcześniej temperatury ciepłej wody 
i możliwa będzie zmiana tej wartości. Jeśli po wprowadzeniu nowej temperatury żaden 
przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 sekundy, wartość na wyświetlaczu przestanie 
migać i zamiast niej wyświetlana będzie bieżąca temperatura wody w podgrzewaczu ( rys. 
1). Czerwona dioda LED podgrzewacza na panelu przednim będzie świecić aż do chwili 
osiągnięcia przez wodę ustawionej temperatury i następnie zgaśnie. Czerwona dioda LED 
będzie świecić zawsze podczas pracy grzałki.

Aby wyłączyć urządzenie wystarczy wcisnąć przycisk , gdy na wyświetlaczu pojawi 
się symbol „--”, oznacza to, że podgrzewacz jest wyłączony. Wyłączenie podgrzewacza 
(związane z obsługą czy też awarią zasilania) nie powoduje zmiany nastawy zadanej tem-
peratury ciepłej wody. Wartość ta jest
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przechowywana w pamięci urządzenia.

Uwaga: Z uwagi na naturalny proces unoszenia się najcieplejszych warstw wody ku górnej 
części zbiornika na wyświetlaczu wskazywana jest wartość średniej temperatury wody w 
podgrzewaczu.

Uruchomienie modelu (DT3-S)

Przed rozpoczęciem korzystania z podgrzewacza należy upewnić się, że zostały wyko-
nane wszystkie czynności opisane w punkcie „Czynności niezbędne do wykonania przed 
uruchomieniem podgrzewacza...”.

I  -   8°C (ochrona przed zamarzaniem)
II  - 20°C
eco  - 50°C
max  - 70°C

1. Całkowicie napełnij urządzenie wodą. Gdy woda zacznie wypływać z zaworu czerpal-
nego, podgrzewacz jest napełniony.

2. Uruchom bezpiecznik automatyczny. Zaświeci się zielona dioda LED wskaźnika
włączenia/wyłączenia na panelu przednim. Ta dioda będzie świecić, dopóki podgrzewacz 
będzie “włączony”.

Rysunek 1.

Przyciski “+” i ”-“t

Wyświetlacz Dioda LED

Rysunek 2.
Położenia pokrętła termostatu.
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3. Ustaw pokrętło termostatu w żądanym położeniu w zakresie od 20°C do 70°C, obracając 
go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zaświeci się czerwona dioda LED termostatu na 
panelu przednim. Ta dioda będzie świecić, dopóki woda w podgrzewaczu będzie podgrz-
ewana; dioda przestanie świecić, gdy temperatura wody osiągnie ustawioną wartość.

4. Wygląd i położenie pokrętła termostatu przedstawiono na rys. 2.

Wyłączanie modelu (DT3-S)

1. Ustaw pokrętło termostatu w położeniu “I”, obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara.
2. Ewentualnie wyłącz bezpiecznik automatyczny.
3. Jeśli elektryczny podgrzewacz nie będzie używany przez dłuższy czas wówczas należy 
go opróżnić z wody.

Wodę z podgrzewacza należy usunąć w następujący sposób:

1. Odłącz podgrzewacz od sieci elektrycznej.
2. Zamknij zawór zimnej wody .
3. Podłącz rurę o odpowiedniej średnicy do wylotu z zaworu bezpieczeństwa.
4. Odkręć zawór czerpalny ciepłej wody.
5. Podnieś ramię zaworu bezpieczeństwa. Woda zacznie wyciekać.

Uwaga:

1. Zalecana temperatura pracy podgrzewacza wody odpowiada położeniu „eco” na termo-
stacie (temperatura 50°C). W tej temperaturze mniejsza jest intensywność odkładania się 
kamienia kotłowego. Pozwoli to wydłużyć okres komfortowej i niezawodnej eksploatacji 
urządzenia.

2. Należy pamiętać, że woda z wyższym pH będzie powodować odkładanie się kamienia.
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Model DT3- S 

Model DT3- D 

Część 4. Wymiary montażowe i dane techniczne:

Podstawowe wyposażenie elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody

1. Element dystansowy
2. Obudowa dolna
3. Maskownica
4. Uszczelnienie maskownicy
5. Kołnierz dolny
6. Kołnierz górny
7. Anoda magnezowa
8. Grzałka elektryczna
9. Nurnik czujnika temperatury
10. Warstwa izolacyjna
11. Zbiornik
12. Rura ciepłej wody
13. Obudowa boczna
14. Obudowa górna
15. Kołki rozporowe
16. Wkręty
17. Listwa montażowa
18. Bezpiecznik automatyczny ( nie wchodzi w zakres dostawy)
19. Zawór bezpieczeństwa

Pojemność (L) 50 L 80 L 100 L

A (mm) 590 860 1040
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FUNKCJE TECHNICZNE

Dane techniczne DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S
Nr katalogowy 0010007045 0010007046 0010001047
Dane techniczne DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D
Nr katalogowy 0010007049 0010007050 0010007051
Pojemność znamionowa l 50 80 100
Wymiary (wysokość/ szerokość/ głębokość)

Wysokość mm 590 860 1040
Szerokość mm 443 443 443
Głębokość mm 443 443 443

Masa (nienapełniony / napełniony) kg 19 / 69 26 / 106 30 / 130
Napięcie nominalne / podłączenie zasilania 1/N ~ 230 V
Częstotliwość Hz 50
Klasa Klasa I
Stopień ochrony IP 24 D
Średnica króćców zimnej i ciepłej wody mm R1/2”
Odległość króćców podłączeniowych do
ściany mm 100

Moc grzewcza kW 2 2 2
Wymiennik ciepła 2 kW
Czas nagrzewania do 65°C (temp. wody w
instalacji: 20°C) 1,18 godz. 1,87 godz. 2,50 godz.

Typ izolacji PUR
Materiał zbiornika – stal emaliowana
Ochrona przed korozją (anoda) Anoda magnezowa
Maksymalne ciśnienie pracy bar 6
Ciśnienie próbne bar 12
Zalecana temp. wody °C 50 i 55
Zabezpieczenie przed zamarzaniem °C 8
Zakres regulacji temperatury °C 20–70°C (model S) / 10–70°C (model D)
Wymiary opakowania (wysokość, zerokość,
głębokość)

Wysokość mm 710 970 1150
Szerokość mm 500 500 500
Głębokość mm 500 500 500

9



Część 5. Konserwacja, naprawa i czyszczenie:

1. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy odłączyć podgrzewacz od 
sieci elektrycznej.
2. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w zbiorniku należy spuścić wodę z
podgrzewacza, umieszczając prostopadle wykonane z tworzywa ramię zaworu
bezpieczeństwa.
3. Jeśli woda została spuszczona przez zawór bezpieczeństwa, nie należy uruchamiać
urządzenia, zanim podgrzewacz nie zostanie ponownie napełniony.
4. Anodę magnezową (umieszczoną w zbiorniku w celu dodatkowego zabezpieczenia 
przed korozją) należy sprawdzać co dwa lata i wymieniać w razie zużycia.
5. Aby podgrzewacz zawsze zapewniał właściwą wydajność, wymagane jest okresowe
usuwanie kamienia kotłowego powstającego w zbiorniku. W tym celu należy skontaktować 
się z autoryzowanym serwisem.

Część 6. Czynności jakie należy wykonać przed wezwaniem serwisu:

Podgrzewacz wody nie działa.
1. Bezpiecznik automatyczny jest wyłączony.
* Włącz bezpiecznik automatyczny.
2. Na wyświetalczu jest wyświetlany symbol „--”.
* Naciśnij dowolny przycisk “+” lub “-“ na panelu przednim (DT3 - D).
3. Energia elektryczna jest wyłączona.
* Skontaktuj się zakładem energetycznym.
4. Wyłączony jest główny bezpiecznik w budynku.
* Napraw bezpiecznik.
5. Na wyświetlaczu pojawił się symbol „SA”.
* Wezwij serwis. (DT3 - D)
6. Na wyświetlaczu nie pojawia się wartość temperatury.
* Wyłącz i włącz podgrzewacz wyłącznikiem automatycznym. Jeśli nadal nic nie jest
wyświetlane, wezwij serwis. (DT3 - D)

Podgrzewacz nie podgrzewa wody.
* Wezwij serwis.

Podgrzewacz podgrzewa wodę z opóźnieniem.
1. Napięcie może być za niskie.
* Skontaktuj się z zakładem energetycznym

2. Grzałka może być pokryta kamieniem.
* Wezwij serwis.
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Saunier Duval
Al. Krakowska 106
O2-256 Warszawa
Tel.: +48 22 323 01 80
Fax: +48 22 323 01 13
Infolinia: 0 801 806 666
www.saunierduval.pl
info@saunierduval.pl
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