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DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA
Je¿eli poczujesz zapach gazu:
-zamknij zawór gazu,
-otwórz okna,
-nie prze³¹czaj ¿adnych prze³¹czników elektrycznych,
-nie u¿ywaj otwartego ognia,
-natychmiast wezwij pogotowie gazowe.

uprawniony przez firmê Robert Bosch instalator lub
serwisant.
Serwisant wyjaœni klientowi zasadê dzia³ania i obs³ugi
urz¹dzenia.
Niezawodne dzia³anie urz¹dzenia jest
zagwarantowane tylko wtedy, gdy przestrzegana jest
niniejsza instrukcja.

Jeœli poczujesz spaliny:
-wy³¹cz urz¹dzenie;
-otwórz okna i drzwi;
-powiadom serwis.

Naprawy:
Naprawy w urz¹dzeniu mog¹ byæ wykonywane
wy³¹cznie przez autoryzowany przez firmê Robert
Bosch serwis.

Nie wolno zamykaæ ani zmniejszaæ otworów
wentylacyjnych w drzwiach, oknach i œcianach.

Materia³y wybuchowe i ³atwopalne
Nie wolno sk³adowaæ ani u¿ywaæ w pobli¿u
urz¹dzenia materia³ów palnych (rozpuszczalniki,
farby, papier.)

Monta¿:
Monta¿ prowadziæ mo¿e wy³¹cznie uprawniony
zak³ad.
Pierwsze uruchomienie:
Pierwsze uruchomienie mo¿e wykonaæ tylko

Konserwacja
Urz¹dzenie nale¿y konserwowaæ raz w roku.
Polecamy zawarcie umowy na konserwacjê z
autoryzowanym serwisem.

1.

Przeznaczenie grzejnika

3.

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej s³u¿y do
podgrzewania bie¿¹cej wodoci¹gowej wody u¿ytkowej
(pitnej). Strumieñ wody przep³ywaj¹cej przez grzejnik
jest dostosowany do zapotrzebowania wody w
gospodarstwie domowym: nape³nianie wanien, mycie w
umywalkach, zlewozmywakach itp.

WRP 250-8 KG: GGWP-17,4-B1-II/II35;41;50,IIIB;Cx-gj-Zc-P2 PN-87/M-40301
WRP 325-8 KG: GGWP-22,7-B1-II/II41;50,IIIB;C-x-gjZc-P2 PN-87/M-40301
Opis oznaczników:

Grzejnik jest urz¹dzeniem typu B, zatem musi byæ
przy³¹czony do przewodu kominowego odprowadzaj¹cego spaliny ponad dach budynku, pod dzia³anie
ci¹gu naturalnego (grawitacyjnego).

GGWP - Gazowy Grzejnik Wody Przep³ywowej.
17,4; 22,7 moc (wydajnoœæ cieplna) grzejnika w kW.
przystosowany do pod³¹czenia do
B1
przewodu kominowego z ci¹giem
naturalnym.
przystosowany do spalania wiêcej ni¿
II
jednej grupy lub podgrupy gazu (lecz nie
wszystkich grup lub podgrup), tzn. grupy
II - podgrupy: 35 (gaz ziemny GZ-35 dotyczy tylko grzejnika WRP 250-8 KG),
41 (gaz ziemny GZ-41,5), 50 (gaz ziemny
GZ-50) oraz grupy III: B (propan-butan
techniczny - mieszanina B) i C (propan
techniczny - mieszanina C).
z wymian¹ czêœci przy przestawieniu na
x
inny rodzaj gazu.
zasilannie zap³onem przez
gj
hydrogenerator, z zabezpieczeniem
przeciwwyp³ywowym jonizacyjnym.
zabezpieczenie przed cofaniem spalin
Zc
(wyp³ywem spalin do pomieszczenia) w
przypadku braku lub s³abego ci¹gu
kominowego.
normalnociœnieniowy, o zakresie
P2
ciœnienia wody od 0,6 do 6,0 bar.
PN-87/M-40301 Polska Norma: Gazowe grzejniki
wody przep³ywowej. Wymagania i
badania.

Ka¿dy grzejnik jest przystosowany do spalania tylko
jednego rodzaju (grupy/podgrupy) gazu podanego na
tabliczce znamionowej i w karcie gwarancyjnej.
Przezbrojenie na inny rodzaj gazu (na który grzejnik ma
dopuszczenie na rynku polskim) powinno byæ
wykonane zgodnie ze wskazówkami podanymi w
instrukcji obs³ugi.

2.

Oznaczenie wytwórcy

WRP 250-8 KG i WRP 325-8 KG
W
R
P
250, 325
8
K
G

Oznaczenie wed³ug norm

- gazowy grzejnik wody przep³ywowej
- proporcjonalna zmiana mocy
- przeznaczony na Polskê
- moc znamionowa (wydajnoœæ cieplna
znamionowa) w kcal/min.
- wersja: z wy³¹cznikiem g³ównym i diodami
sygnalizacyjnymi
- z przy³¹czem do komina
- zasilanie z hydrogeneratora (elektroniczne
zapalanie iskrowe, zabezpieczenie
jonizacyjne)

PODSTAWOWE PARAMETRY STOSOWANYCH GAZÓW
Grupa gazu

Podgrupa gazu

Ciep³o spalania Wartoœæ opa³oLiczba Vobbego
Ciœnienie
œrednie
znamionowa zakres wartoœci
wa œrednia
przy³¹czeniowe
MJ/m3

II
gazy ziemne

III
gazy p³ynne

kPa

GZ - 50

50

45-54

38,9

35,2

5
2,0+0,
-0, 4

GZ - 41

41,5

37,5-45

33,1

29,7

3
2,0+0,
-0, 25

GZ - 35

35

32,5-37,5

28,5

25,8

3
1,3+0,
-0, 25

propan-butan
techniczny
(miesznina B)

MJ/kg
-

-

49,9

45,6

3,6

3

4.

Dane techniczne

Parametr

Jednostka

WRP

Znamionowa moc cieplna grzejnika (wydajnoœæ cieplna)

kW

250-8 KG
17,4

325-8 KG
22,7

Minimalna u¿ytkowa moc cieplna

kW

7,0

7,0

Znamionowe obci¹¿enie cieplne palnika g³ównego
Minimalne obci¹¿enie cieplne palnika g³ównego

kW
kW

20
8,1

26,4
8,1

Sprawnoœæ cieplna

%

ok. 87

ok. 86

Ciœnienie wody - roboczy zakres przy pe³nej mocy cieplnej
Zakres przep³ywu wody przy ustawieniu pokrêt³a

bar

0,6-6

0,6-6

regulatora wody do oporu w lewo

l/min

4-10

4-13

°C
bar

ok. 25
0,45

ok. 25
0,45

l/min
°C

2-5
ok. 50

2-6,5
ok. 50

bar

0,35

0,35

Maksymalne zu¿ycie gazu:
- GZ-50
- GZ-41

m3/godz.
m3/godz.

2,1
2,6

2,8
3,6

- GZ-35
- propan-butan
Króciec przy³¹czeniowy gazu

m3/godz.
kg/godz.
cal

2,9
1,6
3/4

nie stosuje siê

Króciec przy³¹czeniowy wody:
- zimnej
- ciep³ej

cal
cal

1/2
1/2

1/2
1/2

mm
°C
mbar

130
160
0,015

130
170
0,015

mm
mm
mm

680
360
220

755
400
220

Przyrost temperatury wody !t
Minimalne ciœnienie wody potrzebne do uruchomienia
Zakres przep³ywu wody przy ustawieniu pokrêt³a
regulatora wody do oporu w prawo
Przyrost temperatury wody !t
Minimalne ciœnienie wody potrzebne do uruchomienia

Œrednica przewodu odprowadzania spalin
Temperatura spalin przy mocy nominalnej
Minimalny ci¹g kominowy
Wymiary zewnêtrzne grzejnika
- wysokoœæ
- szerokoœæ
- g³êbokoœæ

PORÓWNANIE WARTOŒCI OPA£OWYCH W RÓ¯NYCH JEDNOSTKACH
3
3
3
MJ/m
kcal/m
kWh/m
35,2
8400
9,8
29,7
7100
8,25
25,8
6100
7,1
MJ/kg
kcal/kg
kWh/kg
45,6
10900
12,7

4

2,1
3/4

5.

Budowa grzejnika

Grzejniki WRP 250-8 KG i WRP 325-8 KG maj¹
podobn¹ budowê, ró¿ni¹ siê tylko wielkoœci¹ niektórych
czêœci: obudowy, palnika, nagrzewnicy, przelotów w
zespole wodnym.
Widok grzejnika z przodu, jego wymiary zewnêtrzne i
po³o¿enie przy³¹czy pokazano na rys. nr 1 a) i b),
schemat grzejnika z przodu bez obudowy - na rys. 2,
schemat instalacji elektrycznej - na rys. 3.

a)

W zespole wodnym grzejnika (13-rys.1) znajduje siê
regulator przep³ywu wody (31-rys.2), którego zadaniem
jest utrzymanie sta³ego przep³ywu wody przy zmianach
ciœnienia w instalacji wodoci¹gowej wody zimnej.
W zespole gazowym (11-rys.1) znajduje siê stabilizator
ciœnienia gazu, którego zadaniem jest zapewnienie
sta³ych warunków zasilania palnika (strumienia gazu),
niezale¿nie od mog¹cych wyst¹piæ zmian ciœnienia
gazu w doprowadzaj¹cej instalacji gazowej.

b)

Rys.1 Widok grzejnika: a) z przodu, b) z boku po zdjêciu obudowy.
Wymiary (mm)
WRP 250...
WRP 325...

1
2
3
4

-

5
6
7
8

-

A
360
400

B
680
755

C
228
228

obudowa grzejnika
otwory do zawieszenia grzejnika
suwak rêcznego regulatora wydatku gazu
pokrêt³o ustawienia temperatury (przep³ywu
wody)
króciec przy³¹cza gazu
króciec przy³¹cza do przewodu spalinowego
przerywacz ci¹gu
nagrzewnica

D
130
130

E
462
500

F
162
196

G
29
32

H (przy³¹cze gazu) Ø
3/4"
3/4"

9 10 11 12 -

zespó³ gazowy
zespó³ zap³onowy
zespó³ wodny
lampka (dioda czerwona) sygnalizuj¹ca
wytwarzanie iskry zapalaj¹cej
13 - lampka (dioda zielona) sygnalizuj¹ca pracê
grzejnika
14 - wy³¹cznik g³ówny
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

na gaz ziemny

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

na gaz p³ynny

Rys.2 Schemat grzejnika

30
31
32

1
2
3
4
5
6

Rys.3 Schemat instalacji elektrycznej
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7
8
9
10
11
12

palnik zapalaj¹cy
elektroda zap³onowa
elektroda kontroli jonizacji
nagrzewnica
palnik g³ówny
dysza gazu palnika g³ównego
króciec pomiarowy ciœnienia gazu
hydrogenerator
kryza
g³ówny zawór zabezpieczenia
przeciwwyp³ywoweggo
zawór membranowy
zawór elektromagnetyczny palnika zapalaj¹cego
zawór elektromagnetyczny palnika g³ównego
zawór powolnego zapalania w zespole wodnym
zwê¿ka Venturiego w zespole wodnym
rurka doprowadzaj¹ca gaz
zespó³ wodny
œruba do regulacji minimalnego przep³ywu wody
(zaplombowana)
pokrêt³o wyboru temperatury (przep³ywu wody)
prze³¹cznik
regulator przep³ywu wody w zespole wodnym
filtr wody
membrana w zespole wodnym
przewód zimnej wody
przewód ciep³ej wody
zespól zap³onu
suwak rêcznego regulatora wydatku gazu
zawór gazu sterowany przep³ywem wody
rurka doprowadzaj¹ca gaz do palnika
zapalaj¹cego
ogranicznik temperatury zabezpieczenia przed
przegrzaniem nagrzewnicy
czujnik ci¹gu kominowego
œruba regulacyjna ciœnienia w palniku g³ównym

zawór elektromagnetyczny palnika g³ównego
zawór membranowy
zawór elektromagnetyczny palnika zapalaj¹cego
elektroda jonizacyjna
elektroda zap³onowa
ogranicznik temperatury przed przegrzaniem
nagrzewnicy
zespó³ kontroli ci¹gu kominowego
zespó³ zap³onowy
hydrogenerator
prze³¹cznik
lampka (dioda) sygnalizuj¹ca usterkê
lampka (dioda) kontrolna

Utrzymanie sta³ego przep³ywu wody przy równoczesnym utrzymaniu sta³ego przep³ywu gazu zapewnia
stabiln¹ pracê grzejnika.
Grzejnik ma przerywacz ci¹gu (7-rys.1) i króciec (6rys.1) s³u¿¹cy do pod³¹czenia do przewodu
kominowego. Spaliny z grzejnika s¹ odprowadzane do
komina rur¹ o œrednicy 130 mm.
Grzejnik ma zabezpieczenia przed cofaniem spalin,
którego zadaniem jest odciêcie dop³ywu gazu do
palnika, je¿eli ci¹g w przewodzie jest za s³aby i nie
odci¹ga ca³ych spalin do przewodu spalinowego.
Czujnik tego zabezpieczenia (31-rys.2) jest za³o¿ony na
przerywaczu ci¹gu. Jest to zabezpieczenie przed
wyp³ywem spalin do pomieszczenia. Chwilowy,
krótkotrwa³y brak ci¹gu kominowego nie powinien
zak³ócaæ normalnej pracy grzejnika i powodowaæ jego
wy³¹czenia. Grzejnik ma te¿ zabezpieczenie przed
przegrzaniem nagrzewnicy powy¿ej 100 - 105°C.

5.1 Hydrogenerator
Hydrogenerator (generator hydrodynamiczny)
zamontowany jest na przewodzie zimnej wody
pomiêdzy zespo³em wodnym, a nagrzewnic¹. Element
ten posiada turbinkê ³opatkow¹, która obraca siê
podczas przep³ywu wody. Turbinka napêdza generator
elektryczny, który wytwarza pr¹d potrzebny do
wytwarzania iskry zap³onowej podczas ka¿dorazowego
uruchamiania grzejnika.
Hydrogenerator wytwarza napiêcie zasilania w zakresie
1,1 - 1,7 V DC.
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Instalowanie grzejnika

6.1 Informacje ogólne
Decyduj¹cym czynnikiem bezpieczeñstwa u¿ytkowania
grzejnika jest w³aœciwy monta¿ urz¹dzenia.
Przepisy podaj¹ce podstawowe wymagania dla
warunków (w tym warunki instalowania grzejników) s¹
zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. R.P. Nr 10
poz. 46 z dnia 8 lutego 1995r. wraz z póŸniejszymi
zmianami). Poni¿ej przytacza siê przepisy zawarte w
Rozporz¹dzeniu:
" Maksymalne, ³¹czne obci¹¿enie cieplne pochodz¹ce
od urz¹dzeñ gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie mo¿e przekraczaæ 4650 W (4000 kcal/h).
w których przewiduje siê
" Pomieszczenia,
zainstalowanie urz¹dzeñ gazowych, powinny mieæ
wysokoœæ co najmniej 2,2 m. (pomieszczenia kuchenne co najmniej 2,5 m.) oraz wentylacjê
zapewniaj¹c¹ wymianê powietrza i poziom jego
zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.
" Kubatura pomieszczenia ³azienki maj¹cej wentylacjê
grawitacyjn¹, przy stosowaniu gazowego grzejnika
wody zainstalowanego w tym pomieszczeniu,
powinna wynosiæ co najmniej 8 m3.
" Drzwi do ³azienki powinny otwieraæ siê na zewn¹trz
pomieszczenia, mieæ szerokoœæ co najmniej 0,8 m. w
œwietle oœcie¿nicy i w dolnej czêœci otwory o

"

"

"

"

"

"

"

"

"

sumarycznym przekroju nie mniejszym ni¿ 0,022 m2
dla dop³ywu powietrza.
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej
powinny mieæ powierzchniê przekroju co najmniej
0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co
najmniej 0,11 m.
Urz¹dzenie gazowe nale¿y po³¹czyæ na sta³e ze
stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji
gazowej.
Kurek odcinaj¹cy dop³yw gazu do urz¹dzenia nale¿y
umieœciæ w miejscu ³atwo dostêpnym.
Grzejniki gazowe wody przep³ywowej nale¿y
instalowaæ na œcianach z materia³ów niepalnych
b¹dŸ odizolowaæ je od œciany z materia³ów palnych
p³yt¹ z materia³u niepalnego.
Grzejniki wody przep³ywowej, niezale¿nie od ich
obci¹¿enia cieplnego, powinny byæ po³¹czone na
sta³e przewodem z indywidualnym kana³em
spalinowym.
Najmniejszy wymiar przekroju lub œrednica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ci¹gu
naturalnym i przewodów dymowych powinna
wynosiæ co najmniej 0,14 m.
Do po³¹czenia urz¹dzenia gazowego z kana³em
spalinowym w mieszkaniu nale¿y stosowaæ
przewody pionowe o d³ugoœci co najmniej 0,22 m.
oraz przewody poziome o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 2
m. ze spadkiem 5 % do urz¹dzenia gazowego.
Na ca³ej d³ugoœci przewodów i kana³ów spalinowych
nie mo¿e wystêpowaæ zmniejszenie ich przekroju.
Przewody i kana³y spalinowe nale¿y dobieraæ w sposób zapewniaj¹cy na ca³ej ich d³ugoœci podciœnienie
ci¹gu w czasie pracy urz¹dzenia gazowego nie
mniejsze ni¿ 1 Pa i nie wiêksze ni¿ 15 Pa.
D³ugoœæ kana³u spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym, liczona od okapu przerywacza
ci¹gu w urz¹dzeniu gazowym do górnej krawêdzi
tego kana³u nad dachem nie powinna byæ mniejsza
ni¿ 2 m.
Wylot kana³u spalinowego powinien byæ zaopatrzony
w wywietrznik dobrany do iloœci spalin, wysokoœci
tego kana³u, po³o¿enia w okreœlonej strefie wiatrowej
i warunków lokalnych.
Urz¹dzenia gazowe zasilane gazem p³ynnym nie
mog¹ byæ instalowane w pomieszczeniach, w których
poziom pod³ogi znajduje siê poni¿ej otaczaj¹cego
terenu.
Do zasilania urz¹dzeñ gazowych mo¿e byæ
stosowany gaz p³ynny w butlach (propan butan), pod
warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu nie
wiêcej ni¿ dwóch butli, przy³¹czonych do urz¹dzeñ
gazowych, o zawartoœci gazu do 11 kg ka¿da.
Butle umieszczaæ w odleg³oœci co najmniej 1,5 m. od
urz¹dzeñ promieniuj¹cych ciep³o (grzejniki, piece
itp.).
Butli nie umieszczaæ w s¹siedztwie innych urz¹dzeñ
powoduj¹cych iskrzenie.
Butle instalowaæ w pozycji pionowej oraz
zabezpieczaæ przed uderzeniem, przewróceniem lub
przypadkowym przemieszczeniem.
Temperatura pomieszczeñ, w których instaluje siê
butle, nie mo¿e przekraczaæ 35°C.
Dopuszcza siê zasilanie wewnêtrznych instalacji
gazowych gazem p³ynnym z baterii butli lub
zbiorników sta³ych, instalowanych na zewn¹trz
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budynku, pod warunkiem spe³nienia wymagañ
dotycz¹cych ustalania wielkoœci stref zagro¿enia
wybuchem, okreœlonych w przepisach o ochronie
przeciwpo¿arowej.
" Pojedyncze urz¹dzenia gazowe mog¹ byæ po³¹czone
z reduktorem ciœnienia gazu na butli z zastosowaniem przewodu elastycznego o wytrzyma³oœci co
najmniej 300 kPa, odpornego na dzia³anie gazów,
olejów itp., przy czym d³ugoœæ przewodu
elastycznego nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3 m.
Grzejniki mog¹ byæ umieszczone tylko w pomieszczeniach nie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
Przed przy³¹czeniem grzejnika nale¿y sprawdziæ, czy
rodzaj gazu w instalacji, do której ma byæ on pod³¹czony
jest taki sam, jak na tabliczce znamionowej grzejnika.
Je¿eli w tym przypadku wystêpuje niezgodnoœæ,
grzejnika nie nale¿y pod³¹czaæ.
Przewód spalinowy w œcianie budynku, do którego maj¹
byæ odprowadzane spaliny powinien byæ przed zainstalowaniem sprawdzony przez Zak³ad Kominiarski.

6.2 Monta¿
Grzejnik jest przewidziany do zawieszania na œcianie.
Po³o¿enie otworów w œcianie tylnej grzejnika s³u¿¹cych
do zawieszania go na hakach pokazano na rys.1a.
Grzejnik nie powinien byæ zawieszony nad kuchni¹ lub
tp. urz¹dzeniem, aby nie osadza³y siê na nim
zanieczyszczenia mog¹ce spowodowaæ uszkodzenia.
W celu umo¿liwienia dostêpu do obs³ugi grzejnika
nale¿y wokó³ niego pozostawiæ woln¹ przestrzeñ, co
najmniej na odleg³oœci podane na rys.4.
Przed przy³¹czeniem grzejnika do instalacji nale¿y
przedmuchaæ przewody gazowe i przep³ukaæ przewody
wodne przed grzejnikiem.
Podejœcie instalacji wody zimnej zakoñczyæ zaworem
przelotowym prostym lub k¹towym (do nabycia jako
wyposa¿enie dodatkowe) oraz filtrem do wody.
Przy³¹cze wody zimnej znajduje siê z prawej strony,
wody ciep³ej z lewej strony.
Na instalacji gazowej przed grzejnikiem nale¿y
stosowaæ kurek odcinaj¹cy przelotowy, prosty lub
k¹towy.

Minimalny odstêp:
A = 10 cm
B = 40 cm
C = 30 cm

Rys. 4 Najmniejsze odleg³oœci

przy zabudowie grzejnika
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Przy³¹czenie grzejnika do instalacji gazu i wody nale¿y
wykonaæ dok³adnie. Z³e wykonanie i napinanie instalacji
przy przy³¹czaniu mo¿e spowodowaæ nieszczelnoœæ
przy³¹cza, wadliw¹ pracê, a nawet uszkodzenie
grzejnika lub instalacji doprowadzaj¹cej gaz lub wodê.
Po przy³¹czeniu grzejnika do instalacji gazu, wody i
przewodu spalinowego nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ
przy³¹czy. Przewód spalinowy powinien mieæ œrednicê
130 mm.
Uszkodzenie grzejnika lub instalacji spowodowane
wadliwym przy³¹czeniem nie podlega reklamacji z tytu³u
gwarancji udzielanej na grzejnik.
Wadliwe zainstalowanie grzejnika, niezgodne z
instrukcj¹ u¿ytkowania i instalowania mo¿e byæ
powodem zagro¿eñ dla ludzi, zwierz¹t i rzeczy.
Wytwórca nie ponosi za to odpowiedzialnoœci.

7.

Zdejmowanie obudowy i monta¿ na
œcianie

Aby zdj¹æ obudowê nale¿y:
" zdj¹æ (wyci¹gn¹æ) pokrêt³o regulatora wody (5-rys.1)
" krêc¹c w lewo odkrêciæ os³onê pokrêt³a regulatora
wody
" doln¹ czêœæ budowy (1-rys.1) poci¹gn¹æ do przodu,
nastêpnie unieœæ j¹ w górê w celu uwolnienia z
górnych zaczepów
" wysun¹æ obudowê do przodu.
Zamontowaæ na œcianie za³¹czone do urz¹dzenia haki z
ko³kami rozporowymi.
Zawieœciæ urz¹dzenia na œcianie.
Aby ponownie za³o¿yæ obudowê, nale¿y postêpowaæ w
odwrotnej kolejnoœci.

8.

Powietrze do spalania

W celu zapobiegania korozji czêœci grzejnika (g³ównie
nagrzewnicy i przewodów spalinowych) nale¿y zwracaæ
uwagê, aby powietrze dop³ywaj¹ce do spalania nie
zawiera³o sk³adników aktywnych sprzyjaj¹cych korozji.
Szczególnie aktywne s¹ zwi¹zki chlorowców (zawieraj¹ce chlor, fluor) znajduj¹ce siê w rozpuszczalnikach,
farbach, klejach, aerozolach i ró¿nych domowych
œrodkach do czyszczenia. Nie nale¿y przechowywaæ
takich œrodków w pomieszczeniach w których s¹
zainstalowane grzejniki, lub w s¹siednich
pomieszczeniach. Aby nie powodowaæ pogorszenia
jakoœci spalania i zabrudzenia (szczególnie sadz¹)
czêœci grzejnika, powietrze dostarczane do spalania nie
mo¿e byæ zanieczyszczone, a p³omieñ na palniku
powinien byæ niebieski (nie powinien byæ ¿ó³ty,
kopc¹cy). Pomieszczenie, w którym pracuje grzejnik
powinno byæ utrzymywane w czystoœci.

9.

Pierwsze uruchomienie: sprawdzenie
dzia³ania, regulacja (wykonuje serwis)

"
"
"

9.1 Sprawdzenie ciœnienia przy³¹czeniowego
"
"

"

Rys. 5a

"

"

"

"

Rys. 5b
"

"

"
"

Rys. 5c
"
"

"
"
"

"

"

Zdj¹æ obudowê grzejnika zgodnie z p.7.
Odkrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ A (rys.6a) i pod³¹czyæ
manometr U-rurkowy.
Otworzyæ odcinaj¹cy zawór gazu przed grzejnikiem.
Uruchomiæ grzejnik zgodnie z p. 11.1.
Suwak 4 (rys.1) przesun¹æ do oporu w prawo (w
po³o¿enie pe³nej mocy).
Sprawdziæ na pod³¹czonym manometrze ciœnienie
przy³¹czeniowe: powinno mieœciæ siê w zakresie
dopuszczalnych zmian podanych w tabeli na str. 3.
Po sprawdzeniu wartoœci ciœnienia wy³¹czyæ grzejnik
zgodnie z p. 11.3, zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy gaz
przed grzejnikiem, od³¹czyæ manometr i dokrêciæ
szczelnie œrubê A.

"
"

Otworzyæ odcinaj¹cy zawór gazu przed grzejnikiem.
Uruchomiæ grzejnik zgodnie z p. 11.1.
Suwak 4 (rys.1) przesun¹æ w po³o¿enie pe³nej mocy
(do oporu w prawo), pokrêt³o regulatora wody ustawiæ
na ma³y przep³yw (do oporu w prawo).
Otworzyæ zawór czerpalny na pe³ne otwarcie.
Po nagrzaniu siê grzejnika sprawdziæ na
manometrze ciœnienie regulacyjne w palniku:
powinno byæ zgodne z wartoœciami podanymi w p.15
"Wartoœci nastawieñ gazu".
W przypadku niezgodnoœci zdj¹æ os³onê ze œruby
regulacyjnej E (rys. 5c) i œrub¹ E wyregulowaæ
(wkrêcaj¹c lub wykrêcaj¹c) ciœnienie w palniku na
podan¹ wartoœæ.
Sprawdziæ przyrost temperatury wody: powinien
wynosiæ ok. 50°C.
W przypadku wiêkszych ró¿nic w przyroœcie
temperatury, œrub¹ E odpowiednio zmniejszyæ lub
zwiêkszyæ ciœnienie w palniku.
Po wyregulowaniu pe³nej mocy przesun¹æ suwak 4
(rys. 1) w lewo, w po³o¿enie mocy najmniejszej (ok.
50% mocy).
Po osi¹gniêciu stanu równowagi cieplnej
(ustabilizowaniu siê temperatury) zmierzyæ ciœnienie
w palniku: powinno byæ zbli¿one do ok. 1/4 wartoœci
znamionowego ciœnienia gazu podanego dla
poszczególnych rodzajów gazu w p.15 „Wartoœci
nastawne gazu”. W razie niezgodnoœci œrub¹
regulacyjn¹ C (rys. 5a) wyregulowaæ ciœnienie.
Sprawdziæ zapalanie siê palnika g³ównego przy mocy
minimalnej (po³o¿enie suwaka 4 w lewo); w razie zbyt
opóŸnionego lub nierównomiernego zapalania œrub¹
regulacyjn¹ C (rys.5a) zwiêkszyæ moc minimaln¹ tak,
aby zapalanie by³o prawid³owe.
Po regulacji mocy wy³¹czyæ grzejnik zgodnie z p.11.3.
Po zamkniêciu zaworu czerpalnego p³omieñ palnika
g³ównego powinien zgasn¹æ po czasie ok. 1 sekundy.
Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy gaz przed grzejnikiem.
Od³¹czyæ manometr.
Dokrêciæ szczelnie œrubê D.
Za³o¿yæ os³onê na œrubê regulacyjn¹ E i zaplombowaæ.

9.3 Sprawdzenie dzia³ania zabezpieczenia
przed cofaniem spalin
"
"
"
"

"

"

Za³o¿yæ obudowê.
Zdj¹æ przewód spalinowy z króæca grzejnika.
Ca³y otwór wylotowy króæca przys³oniæ blach¹.
Uruchomiæ grzejnik odkrêcaj¹c zawór czerpalny na
pe³ny przep³yw: suwak gazu powinien byæ w
po³o¿eniu do oporu w prawo, pokrêt³o regulatora
wody - do oporu w lewo.
Zmierzyæ czas od momentu uruchomienia grzejnika
do czasu wy³¹czenia go przez zabezpieczenie
przeciwwyp³ywowe.
Przewietrzyæ pomieszczenie przez ok. 10 minut.

9.2 Regulacja mocy cieplnej: pe³nej i minimalnej. Sprawdzanie zapalania
"
"

Odkrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ D (rys. 5b).
Pod³¹czyæ manometr U-rurkowy.
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"

Czasy wy³¹czania powinny mieœciæ siê w granicach
od 30 do 300 sekund.

9.4 Przestawienie urz¹dzenia na w³aœciwy
rodzaj gazu
"

"

"
"

"
"
"

"

Stosowaæ tylko oryginalne zestawy czêœci przewidziane do przezbrajania urz¹dzenia na inny rodzaj
gazu.
Wymontowaæ palnik, odkrêciæ prawy i lewy zespó³
palników.
Wymieniæ dysze palnika (49), dyszê zap³onu (74).
W przypadku gazu p³ynnego wstawiæ kryzê (66) oraz
wymieniæ grzybek zaworu gazowego w armaturze
gazowej (rys. 2 poz. 28).
Zamontowaæ powtórnie palnik.
Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ.
Ustawiæ odpowiednie ciœnienie na dyszach zgodnie z
pkt. 9.2.
Zaznaczyæ na tabliczce znamionowej nowy rodzaj
gazu.

p³omieñ palnika g³ównego gaœnie i oba palniki pozostaj¹
nie zapalone do czasu kolejnego otwarcia zaworu
czerpalnego ciep³ej wody i poboru wody.
Grzejniki WRP 250-5KB i WRP 325-8 KG s¹
urz¹dzeniami o samoczynnie i proporcjonalnie
zmieniaj¹cej siê mocy, to znaczy mog¹ dostosowaæ
zu¿ycie gazu do wymaganych poborów wody. Grzejniki
te, w odró¿nieniu od tradycyjnych grzejników pozwalaj¹
na pracê przy mniejszych natê¿eniach przep³ywu wody,
ustawianych zaworem czerpalnym. Wówczas p³omieñ
reguluje siê w zale¿noœci od iloœci pobieranej wody
(modulacja p³omienia), a to pozwala na utrzymanie
sta³ej temperatury wyp³ywaj¹cej wody. Urz¹dzenia te
nadaj¹ siê szczególnie do instalacji z nowoczesnymi
bateriami mieszalnikowymi lub termostatycznymi.

11. U¿ytkowanie grzejnika
Przed u¿ytkowaniem nale¿y sprawdziæ:
" czy
wszystkie zawory przed grzejnikiem s¹
zamkniête, czy grzejnik lub przy³¹cza nie s¹
uszkodzone,
" pod³¹czenia przewodów elektrycznych.
Po³o¿enie u¿ytkowych elementów w³¹czania,
sygnalizacji i regulacji w grzejniku pokazano na rys.7A,
B i C.

11.1 Uruchamianie grzejnika

Rys. 6
47
49
50
66
74

króciec do pomiaru ciœnienia na dyszach
dysza palnika g³ównego
zespó³ palników (lewy i prawy)
kryza d³awi¹ca (dla gazu p³ynnego)
dysza palnika zapalaj¹cego

UWAGA: przezbrojenie gazowego grzejnika wody
przep³ywowej mo¿e byæ wykonane jedynie przez
autoryzowany serwis, przy zastosowaniu oryginalnych
zestawów przezbrojeniowych.

10. Dzia³anie grzejnika WRP 250-8 KG oraz
WRP 325-8 KG
Grzejniki s³u¿¹ do szybkiego dostarczania gor¹cej
wody. Pobranie wody mo¿e odbywaæ siê przez dowolne
zawory czerpalne. Gdy jest potrzebna gor¹ca woda
nale¿y po w³¹czeniu w³¹cznika g³ównego (7-rys.1)
otworzyæ zawór czerpalny ciep³ej wody. Wówczas
zapala siê samoczynnie palnik zapalaj¹cy, potem palnik
g³ówny, po krótkim czasie palnik zapalaj¹cy gaœnie, a
pozostaje zapalony tylko palnik g³ówny i woda
przep³ywaj¹ca przez grzejnik ogrzewa siê. Po
zamkniêciu przep³ywu wody (zaworu czerpalnego)
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Czynnoœci przy uruchamianiu:
" Otworzyæ zawór przelotowy na instalacji wody zimnej
przed grzejnikiem.
" Otworzyæ kurek odcinaj¹cy na instalacji gazowej
przed grzejnikiem (lub na butli z gazem).
" Wcisn¹æ
w³¹cznik g³ówny na pozycjê „I”, jak
pokazano na rys.7A.
Ustawiæ suwak regulatora gazu w dowolnej pozycji
miêdzy trzema a dwoma p³omieniami zaznaczonymi na
obudowie, jak pokazano na rys.7b (strza³ki poziome).
Od tej pory grzejnik mo¿e dostarczaæ gor¹c¹ wodê na
ka¿de ¿yczenie.
Otwarcie zaworu czerpalnego ciep³ej wody i pobór wody
powoduje zapalenie siê najpierw palnika zapalaj¹cego,
potem (po ok. 4 s) palnika g³ównego. Po krótkim czasie
(ok. 10 s) palnik zapalaj¹cy gaœnie i pozostaje zapalony
tylko palnik g³ówny (podczas poboru wody), do czasu
zamkniêcia zaworu czerpalnego.
Niezamierzone zgaœniêcie p³omienia oraz wyp³yw
spalin do pomieszczenia w czasie pracy grzejnika, jak
równie¿ przegrzanie nagrzewnicy spowoduje zadzia³anie zaworu zabezpieczenia przeciwwyp³ywowego,
który zamknie dop³yw gazu do palnika i grzejnik
zostanie unieruchomiony. Nale¿y wówczas zamkn¹æ
zawór czerpalny wody ciep³ej, przewietrzyæ pomieszczenie. Aby ponownie uruchomiæ grzejnik, powtórzyæ
wy¿ej opisane czynnoœci uruchamiania.
Zastosowane w grzejniku zabezpieczenie przeciwwyp³ywowe zabezpiecza przed ulatnianiem siê gazu
lub spalin.

11.2 Regulacja wydatku i temperatury wody
Grzejniki s¹ przeznaczone do pracy przy ciœnieniu wody
powy¿ej 0,5 bar.
Wyposa¿one s¹ w regulator przep³ywu wody z regulacj¹
ci¹g³¹. Je¿eli pokrêt³o regulatora jest obrócone do oporu
w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), to
otrzymuje siê pe³ny strumieñ wody o najni¿szej
temperaturze; je¿eli do koñca w prawo (zgodnie z
ruchem wskazówek zegara) - zmniejszony strumieñ
wody (poni¿ej po³owy strumienia pe³nego), o
najwy¿szej temperaturze. Kierunki obrotu pokrêt³a
pokazano na rys.7C.
A. Otworzyæ zawór gazowy i zawór odcinaj¹cy zimn¹ wodê;
w³¹czyæ urz¹dzenie.
Aby wy³¹czyæ grzejnik, wcisn¹æ
przycisk w po³o¿enie „0”

Aby w³¹czyæ grzejnik, wcisn¹æ
przycisk w po³o¿enie „1”

Zielona lampka nie œwieci siê
=palnik wy³¹czony
Zielona lampka œwieci siê
=palnik pracuje

Jeœli miga czerwona lampka
i palnik g³ówny nie zapala siê
sprawdziæ wielkoœæ strumienia
wody (patrz. „Niesprawnoœci grzejnika”)

zmniejszony mo¿na regulowaæ zaworem czerpalnym
strumieñ wody w zakresie od ok. 2 do 5 l/min w grzejniku
WRP 250 i od ok. 2 do 6,5 l/min w grzejniku WRP 325.
Temperatura dostarczonej wody pozostaje wówczas
prawie niezmieniona i wynosi ok. 60°C (przyrost
temperatury wody !t ok. 50°C), przy temperaturze
wody dop³ywaj¹cej 10°C*. W obu przypadkach zawór
gazu dostarcza do palnika iloœæ gazu proporcjonaln¹ do
wyp³ywaj¹cej iloœci wody.
Grzejnik ma rêczny regulator wydatku gazu (obci¹¿enia
cieplnego) pozwalaj¹cy na dodatkow¹ regulacjê
temperatury wody. Zmiana wydatku gazu wykonywana
jest suwakiem (3-rys.1 oraz 27-rys. 2) od po³o¿enia:
„dwa p³omienie” (ok. 50% obci¹¿enia pe³nego) najni¿sza temperatura wody, do po³o¿enia: „trzy
p³omienie” (pe³ne obci¹¿enie cieplne) - najwy¿sza
temperatura wody. Zakres roboczej regulacji wydatku
gazu pokazano na rys. 7B (strza³ki poziome).
W zakresie skrajnych po³o¿eñ suwaka przyrost
temperatury zmienia siê o ok. po³owê.
Mo¿liwe do uzyskania zakresy regulacji temperatury
bêd¹ zale¿a³y równie¿ od temperatury wody dop³ywaj¹cej.

11.3 Wy³¹czanie grzejnika
Grzejnik zostaje unieruchomiony, je¿eli wy³¹cznik
g³ówny zostanie wciœniêty na pozycjê „0” (rys. 7A).
Je¿eli przewiduje siê nieu¿ywanie grzejnika przez
d³u¿szy czas, nale¿y zamkn¹æ rêczny zawór odcinaj¹cy
gaz przed grzejnikiem, lub w przypadku zasilania
gazem p³ynnym - zawór na butli z gazem.

12. Niebezpieczeñstwo zamarzniêcia
B. Ustawienie max. mocy grzejnika

Obni¿enie max.
mocy grzejnika

Podwy¿szenie max.
mocy grzejnika

C. Regulacja temperatury
Obrót przeciwnie
do ruchu wskazówek
zegara

Obrót zgodnie
z ruchem wskazówek
zegara

Zwiêkszony przep³yw,
ni¿sza temperatura

Zmniejszony przep³yw,
wy¿sza temperatura

Rys. 7 Po³o¿enie u¿ytkowych elementów regulacji
w grzejniku

Po ustawieniu regulatora wody w po³o¿eniach
poœrednich przyrosty temperatury wody zmieniaj¹ siê
proporcjonalnie.
Iloœæ wody mo¿na regulowaæ zaworem czerpalnym przy
dowolnym po³o¿eniu regulatora wody w grzejniku.
Wówczas temperatura (równie¿ przyrost temperatury)
wody wyp³ywaj¹cej bêdzie w przybli¿eniu sta³a i zale¿na
od po³o¿enia rêcznego regulatora wody w grzejniku.
Przy ustawieniu regulatora wody na przep³yw
*

Je¿eli istnieje mo¿liwoœæ, ¿e w pomieszczeniu, w
którym grzejnik jest zainstalowany temperatura mo¿e
spaœæ poni¿ej zera, koniecznie nale¿y opró¿niæ grzejnik
ze wszystkiej znajduj¹cej siê w nim wody. W tym celu
nale¿y zamkn¹æ kurek na dop³ywie wody zimnej,
otworzyæ zawór czerpalny, od³¹czyæ przewód wody
zimnej od zespo³u wodnego i spuœciæ wodê z grzejnika.

13. Przegl¹dy i naprawy grzejnika
W celu zapewnienia dobrego dzia³ania grzejnika przez
d³ugi czas w warunkach ca³kowitego bezpieczeñstwa,
nale¿y wykonywaæ okresowe przegl¹dy i zleciæ
Serwisowi kontrolê grzejnika przynajmniej raz na rok.
W szczególnoœci skontrolowaæ palnik g³ówny i zapalaj¹cy, elektrodê zap³onow¹, zawór zabezpieczenia
przeciwwyp³ywowego, szczelnoœæ uk³adu gazowego i
po³¹czeñ, stan zanieczyszczenia wymiennika,
przewodów odprowadzenia spalin i wlotów do
przewodów w œcianie, przy³¹czy gazu i wody, g³ównie
kurka i zaworu. Zwykle chodzi o:
" usuniêcie ewentualnych utlenieñ z palnika, w razie
potrzeby umyæ palnik w roztworze myd³a, wyp³ukaæ i
osuszyæ,
" usuniêcie ewentualnych osadów z elektrody i palnika
zapalaj¹cego,

Przy ustawieniu regulatora wody na przep³yw du¿y, mo¿na regulowaæ zaworem czerpalnym strumieñ wody w zakresie od ok. 4 do
10 l/min w grzejniku WRP 250 i od ok. 4 do 13 l/min w grzejniku WRP 325. Temperatura wody wyp³ywaj¹cej bêdzie wynosi³a ok. 35°C
(przyrost temperatury !t ok. 25°C).
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"

"

"

"

"

"

wyczyszczenie komory spalania i nagrzewnicy, w
razie potrzeby usuniêcie kamienia kot³owego z
wnêtrza nagrzewnicy,
wyczyszczenie zespo³u gazowego, wymiana filtra
wodnego
sprawdzenie prawid³owoœci wy³¹czania, za³¹czania i
dzia³ania zespo³ów grzejnika, w tym skutecznoœci
dzia³ania zabezpieczenia przeciwwyp³ywowego
gazu i zabezpieczenia przed cofaniem spalin,
usuniêcie nieszczelnoœci po³¹czeñ, równie¿ na
przy³¹czach gazu i wody, g³ównie kurka gazowego i
zaworu wodnego
czyszczenie przewodów odprowadzania spalin i
wlotu do komina
sprawdzenie zaworu membranowego:
- odkrêciæ zawór czerpalny ciep³ej wody
- od³¹czyæ zielony kabel od serwozaworu (115 rys.2) - palnik g³ówny gaœnie, a panik zapalaj¹cy
nadal siê pali
- od³¹czyæ czerwony kabel od zaworu palnika
zapalaj¹cego (43-rys. 2) p³omieñ palnika zapalaj¹cego powinien zgasn¹æ
- pod³¹czyæ czerwony kabel - palnik zapalaj¹cy
powinien siê zapaliæ.

U¿ytkownik powinien utrzymywaæ grzejnik w czystoœci.
Do czyszczenia zewnêtrznych œcianek u¿yæ wilgotnej i
namydlonej œciereczki. Nie u¿ywaæ rozpuszczalników,
proszków lub ostrych g¹bek. Nie czyœciæ grzejnika i jego
czêœci substancjami ³atwopalnymi (benzyna, alkohole,
nafta itp.).
Przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnoœci przegl¹du
(napraw), czyszczenia, zdjêcia os³ony nale¿y wy³¹czyæ
grzejnik i zamkn¹æ rêczny zawór odcinaj¹cy na
instalacji gazu przed grzejnikiem.
W tabeli na str. 15 podano niesprawnoœci grzejnika,
jakie mog¹ wyst¹piæ w czasie jego u¿ytkowania, oraz
sposób postêpowania w celu usuniêcia niesprawnoœci.
Wskazania s¹ kierowane wy³¹cznie do autoryzowanych
instalatorów maj¹cych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do napraw grzejników.

14. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania urz¹dzeñ gazowych (uwagi dla u¿ytkowika)
14.1 Zasady ogólne
Te urz¹dzenia gazowe, które s¹ dopuszczone do
u¿ytkowania i oznaczone znakiem bezpieczeñstwa "B"
s¹ bezpieczne, je¿eli u¿ywa siê je zgodnie z
przeznaczeniem i przestrzega ogólnych zasad
u¿ytkowania urz¹dzeñ gazowych.
Przede wszystkim nale¿y pamiêtaæ, ¿e ulatniaj¹cy siê
gaz palny grozi wybuchem i po¿arem, oraz o tym, ¿e
ka¿de urz¹dzenie gazowe zu¿ywa powietrze do
spalania gazu i wydziela spaliny zawieraj¹ce
substancje szkodliwe dla zdrowia cz³owieka. Dlatego
te¿ nale¿y stale dbaæ o stan techniczny u¿ytkowanych
urz¹dzeñ gazowych, a w czasie ich pracy umo¿liwiaæ
swobodny dop³yw powietrza i odp³yw spalin.
Dop³yw powietrza jest konieczny zarówno do spalania
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gazu, jak i do przewietrzania pomieszczenia. Ka¿de
pomieszczenie, w którym jest zainstalowane
urz¹dzenie gazowe musi mieæ stale zapewnione
przewietrzanie, tj. otwory lub szczeliny do dop³ywu
œwie¿ego powietrza oraz otwór do przewodu
wywiewnego (z kratk¹), s³u¿¹cy do odprowadzania
zu¿ytego powietrza.
Nie wolno robiæ nic, co zak³óci³oby odp³yw spalin lub
dop³yw œwie¿ego powietrza.
Wszystkie gazowe grzejniki wody przep³ywowej musz¹
mieæ odprowadzenie spalin rur¹ do przewodu
spalinowego w œcianie i dalej ponad dach budynku. Nie
wolno dopuszczaæ do wyp³ywu spalin do wnêtrza
pomieszczeñ mieszkalnych.
OSTRZE¯ENIE! Nieprawid³owe, niezgodne z
instrukcj¹ u¿ytkowania obchodzenie siê z urz¹dzeniem
gazowym mo¿e spowodowaæ z³e spalanie gazu,
mog¹ce doprowadziæ do jego uszkodzenia lub wyp³ywu
gazu palnego do otoczenia. To mo¿e staæ siê przyczyn¹
wypadku, np. wybuchu, po¿aru lub zatrucia osób
znajduj¹cych siê w pobli¿u urz¹dzenia gazowego.
Ulatniaj¹cy siê gaz lub spaliny stanowi¹ zagro¿enie
dla zdrowia i ¿ycia ludzi.
Gaz mieszaj¹c siê z powietrzem, oprócz zagro¿enia
wybuchem i po¿arem, powoduje zmniejszenie
zawartoœci tlenu w powietrzu. Mog¹ wyst¹piæ objawy
niedotlenienia.
Spaliny zawieraj¹ tlenek wêgla, który powoduje zatrucie objawiaj¹ce siê szumem w uszach, ociê¿a³oœci¹,
przyspieszonym têtnem, zawrotami g³owy, wymiotami,
ogólnym os³abieniem i utrat¹ przytomnoœci. W
przypadku zatrucia nale¿y udzieliæ choremu pierwszej
pomocy i wezwaæ pogotowie ratunkowe.
POSTÊPOWANIE PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ
POMOCY:
" wynieœæ chorego na œwie¿e powietrze,
" rozpi¹æ odzie¿, u³atwiæ oddychanie,
" podaæ do w¹chania œrodki trzeŸwi¹ce, np. amoniak,
" w przypadku, gdy chory straci³ przytomnoœæ i nie
oddycha, nale¿y zastosowaæ sztuczne oddychanie,
" chorego okryæ kocem i nie pozwalaæ mu zasn¹æ,
" nieustannie dozorowaæ chorego, a¿ do przybycia
lekarza.

14.2 Gdy uchodzi gaz!
Obecnoœæ gazu w pomieszczeniu lub w pobli¿u
urz¹dzenia gazowego mo¿na rozpoznaæ po charakterystycznym zapachu obecnego w gazie nawaniacza.
Postêpowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu:
" ZAMKN¥Æ kurki (lub zawory) doprowadzaj¹ce gaz
do urz¹dzenia (palników), lub zawór na butli gazem,
je¿eli urz¹dzenie jest zasilane z butli. Je¿eli by³y
zamkniête, to zamkn¹æ tak¿e kurki na instalacji przed
urz¹dzeniem lub przed gazomierzem albo kurek
g³ówny przed budynkiem.
NIE WOLNO zapalaæ otwartego ognia, np. zapa³ek,
zapalniczek, wchodziæ z zapalonym papierosem.
" NIE WOLNO za³¹czaæ lub wy³¹czaæ odbiorniki elektryczne oraz u¿ywaæ inne urz¹dzenia elektryczne
lub mechaniczne powoduj¹ce powstawanie iskry
elektrycznej lub udarowej.

"
"

"
"

"

"
"

ZGASIÆ otwarte Ÿród³a ognia.
Za³¹czone urz¹dzenia elektryczne wy³¹czyæ tylko
wtedy, je¿eli istnieje zagro¿enie zapalenia siê od nich
gazu, np. mocno nagrzana kuchenka elektryczna.
Otworzyæ okna i PRZEWIETRZYÆ pomieszczenie.
Je¿eli gaz uchodzi z nieszczelnego zaworu butli z
gazem, natychmiast ZAMKN¥Æ zawór, od³¹czyæ
butlê i WYNIEŒÆ j¹ na zewn¹trz budynku.
NIE WOLNO u¿ywaæ ognia w celu ustalenia miejsca
nieszczelnoœci instalacji gazowej.
Sprawdziæ stan urz¹dzenia.
W razie potrzeby wezwaæ pogotowie gazowe.

14.3 Bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe
W pomieszczeniach, w których s¹ u¿ywane urz¹dzenia
gazowe oraz w s¹siednich pomieszczeniach ze
wspóln¹ wentylacj¹, nie wolno przechowywaæ lub
u¿ywaæ materia³ów ³atwopalnych, np. lakiery,
rozpuszczalniki, chemiczne œrodki do czyszczenia.
UWAGA!: Aerozole na butanie (tzw. ekologiczne),
nieszczelne lub u¿ywane w zbyt du¿ych iloœciach w
pobli¿u urz¹dzeñ gazowych lub iskrz¹cych mog¹ groziæ
wybuchem i po¿arem!
"

"

"

"

"

"

"

Stolarkê, palne wyk³adziny œcienne, meble, zas³ony,
firanki itp. przedmioty ³atwopalne zabrania siê
umieszczaæ w pobli¿u urz¹dzeñ gazowych lub
przewodów odprowadzania spalin. Nale¿y zachowaæ
bezpieczne odleg³oœci.
Nie wolno k³aœæ przedmiotów ³atwopalnych na
przewodach odprowadzaj¹cych spaliny z urz¹dzeñ.
W pobli¿u urz¹dzeñ i przy przewodach spalinowych
nie wolno suszyæ ubrañ i innych przedmiotów
palnych.
W razie zapalenia siê gazu uchodz¹cego z
nieszczelnej instalacji gazowej natychmiast
ZAMKN¥Æ kurek odcinaj¹cy na instalacji przed
miejscem nieszczelnoœci, tj. przed urz¹dzeniem,
przed gazomierzem lub kurek g³ówny znajduj¹cy siê
przed budynkiem.
W przypadku zapalenia siê gazu uchodz¹cego z
nieszczelnego zaworu butli NALE¯Y na butlê
narzuciæ mokry koc w celu st³umienia ognia, a
nastêpnie mo¿na polewaæ go wod¹ w celu
ostudzenia butli i umo¿liwienia zakrêcenia zaworu.
Butlê nieszczeln¹ i niesprawn¹ nale¿y wynieœæ na
otwart¹ przestrzeñ - bez zag³êbienia terenu i w
oddaleniu od wlotów kana³ów. Wezwaæ pogotowie
gazowe.
W razie po¿aru lub wybuchu w pomieszczeniach, w
których znajduje siê urz¹dzenie lub instalacje nale¿y
natychmiast zamkn¹æ kurek g³ówny. Wezwaæ stra¿
po¿arn¹ i pogotowie gazowe.

14.4 Bezpieczne zainstalowanie urz¹dzeñ
"

"

"

Nale¿y przestrzegaæ zasad instalowania podanych w
instrukcji urz¹dzenia (patrz p. 6).
Wszelkie prace instalacyjne i naprawy powinna
wykonywaæ tylko osoba maj¹ca odpowiednie
techniczne wykszta³cenie zawodowe.
Urz¹dzenie gazowe nale¿y stosowaæ tylko do tego

"

"

"

"

"

"

"

"

gazu, do którego jest ono przystosowane. Rodzaj
gazu jest podany na tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie gazowe mo¿e byæ instalowane tylko w
pomieszczeniu maj¹cym sprawny uk³ad przewietrzania, tj. otwory nawiewne w oknach lub w drzwiach
i otwór do przewodu wywiewnego w œcianie.
Urz¹dzenie powinno byæ tak umiejscowione, aby by³
³atwy dostêp do u¿ytkowania go i obs³ugi.
Wszelkie samowolne przeróbki urz¹dzenia,
instalacji, przy³¹czy, dostosowanie do innego rodzaju
gazu i przestawianie urz¹dzenia na inne miejsce s¹
zabronione.
Wszelkie przeróbki zmniejszaj¹ce przeœwit otworów
nawiewnych (przes³anianie, zatykanie) oraz przewodów wywiewnych i spalinowych w pomieszczeniu i
urz¹dzeniu s¹ zabronione.
Meble i inne urz¹dzenia nale¿y ustawiaæ tak, aby nie
utrudnia³y przep³ywu powietrza.
Je¿eli w pomieszczeniu s¹ urz¹dzenia gazowe z
odprowadzenie spalin do przewodu z ci¹giem
naturalnym, to nie wolno stosowaæ wentylatorów na
przewodach wentylacji wywiewnej.
Przed przy³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ
przewody spalinowe i wentylacyjne (wykonuje zak³ad
kominiarski), a potem okresowo dokonywaæ
przegl¹dów i je czyœciæ. Dbaæ o sprawnoœæ dzia³ania
uk³adu przewietrzania.
Urz¹dzenia niekompletne lub niezupe³nie albo
nieprawid³owo pod³¹czone do wszystkich instalacji
nie wolno uruchamiaæ.

14.5 Bezpieczne u¿ytkowanie butli
"

"
"

"

"

W pomieszczeniu, w którym znajduje siê zasilane
urz¹dzenie gazowe, mo¿e byæ tylko jedna przy³¹czona do niego butla z gazem, o zawartoœci do 11
kg..
Butla musi byæ ustawiona w pozycji pionowej.
Butli nie wolno u¿ytkowaæ i przechowywaæ:
a) w pomieszczeniach, w których znajduj¹ siê inne
(oprócz zasilanego) urz¹dzenia gazowe na
paliwa sta³e lub p³ynne, wyczystki do
przewodów spalinowych lub wentylacyjnych z
innych urz¹dzeñ lub pomieszczeñ,
b) w pomieszczeniach z urz¹dzeniami iskrz¹cymi,
c) w pomieszczeniach mieszkalnych,
d) w pomieszczeniach poni¿ej poziomu terenu lub
wejœæ do nich,
e) w pobli¿u studzienek lub oczek kanalizacyjnych
bez syfonu,
f) we wg³êbieniach terenu lub innych miejscach
umo¿liwiaj¹cych gromadzenie siê gazu.
Pomieszczenie na butlê powinno mieæ sta³y uk³ad
przewietrzania z ci¹giem naturalnym. Butla z gazem
nie mo¿e nagrzewaæ siê do temperatury powy¿ej
35°C.
Na zawór butli powinien byæ szczelnie nakrêcony
reduktor. Koñce wê¿a przy³¹czeniowego powinny
byæ zabezpieczone opaskami zaciskowymi.
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"

"

"

"

Butlê przy³¹czon¹ do urz¹dzenia nie wolno
przenosiæ.
W¹¿ przy³¹czeniowy nie powinien byæ za³amany,
przygnieciony, skrêcony. Stan wê¿a i uszczelki na
zaworze nale¿y okresowo sprawdzaæ przy wymianie
butli.
Powinien byæ ³atwy dostêp do zamkniêcia zaworu
butli.
Po wymianie butli nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ
po³¹czeñ.

"

"

14.7 Bezpieczne u¿ytkowanie grzejnika wody
przep³ywowej
"

14.6 Ogólne warunki bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzeñ
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzenia nale¿y dok³adnie
nauczyæ uruchamiaæ i wy³¹czaæ urz¹dzenie.
Ma³e dzieci i osoby nie zapoznane z instrukcj¹
obs³ugi nie wolno dopuszczaæ do u¿ywania
urz¹dzenia.
Nie wolno pozwalaæ dzieciom bawiæ siê przy
urz¹dzeniach gazowych. Mog¹ ulec obra¿eniom.
Wszyscy musz¹ pamiêtaæ o niebezpieczeñstwie
poparzenia siê przy nieuwa¿nej obs³udze urz¹dzeñ
gazowych.
Na czas d³u¿szej przerwy w pracy urz¹dzenia (np.
wyjazd na wakacje) nale¿y zamykaæ kurek na
instalacji gazowej przed urz¹dzeniem, zawory na
innych instalacjach zasilaj¹cych.
Kurek na przy³¹czu lub zawór na butli nie wolno
otwieraæ bez uprzedniego sprawdzenia, czy
wszystkie kurki w urz¹dzeniu s¹ zamkniête oraz, czy
ogólny stan urz¹dzenia i przy³¹cza jest prawid³owy.
Nie wolno uderzaæ w pokrêt³a, zawory, palniki,
osprzêt itp.
P³omieñ gasiæ przez zamkniêcie kurka, nie wolno go
zdmuchiwaæ.
Na instalacji gazowej nie wolno wieszaæ ¿adnych
przedmiotów.
Urz¹dzenie gazowe powinno byæ utrzymywane w
czystoœci. Do czyszczenia nie nale¿y u¿ywaæ ostrych
szmatek, szczotek i proszków, rozpuszczalników,
p³ynów i aerozoli aktywnych chemicznie.
Przynajmniej raz na rok wykonaæ okresowy przegl¹d
techniczny i oczyszczenie urz¹dzenia. Powinna to
robiæ osoba maj¹ca uprawnienia serwisowe.

W razie wyst¹pienia zak³óceñ w dzia³aniu urz¹dzenia
nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcji obs³ugi. Je¿eli to nie pomo¿e wezwaæ
przeszkolon¹ obs³ugê.
Niesprawnego urz¹dzenia nie wolno u¿ytkowaæ.

"

Grzejnik, jak ka¿de urz¹dzenie gazowe zu¿ywa
powietrze do spalania gazu i wydziela spaliny
zawieraj¹ce substancje szkodliwe dla zdrowia
cz³owieka. Dlatego bardzo wa¿ny jest poprawnie
dzia³aj¹cy uk³ad wentylacyjny i spalinowy w
mieszkaniach, w których s¹ u¿ywane urz¹dzenia
gazowe.
Je¿eli wyczuje siê zapach spalin, to natychmiast
nale¿y wy³¹czyæ grzejnik zamykaj¹c pobór ciep³ej
wody lub zawór gazu na grzejniku. Natychmiast
nale¿y wyjœæ z pomieszczenia, pozostawiæ otwarte
drzwi i okna. Po przewietrzeniu uruchomiæ na krótko
grzejnik i sprawdziæ, czy cofanie siê spalin ust¹pi³o.
Je¿eli nie ust¹pi³o, to wezwaæ instalatora.

UWAGA! Chwilowe i rzadko powtarzaj¹ce siê wsteczne
podmuchy wiatru w kominie nie stanowi¹ zagro¿enia,
je¿eli po ich ustaniu grzejnik pracuje prawid³owo i
spaliny odp³ywaj¹ do komina.
"

"

Nie wolno dopuœciæ do przemarzniêcia grzejnika.
Je¿eli pomieszczenie, w którym znajduje siê grzejnik
pozostawia siê nara¿one na przemarzniêcie, to
wczeœniej obowi¹zkowo nale¿y spuœciæ ca³kowicie
wodê z grzejnika oraz z instalacji wody ciep³ej i
zimnej.
Grzejnik nie mo¿e byæ nara¿ony na dzia³anie oparów
czynników korozyjnych, ani instalowany w miejscach
o sta³ej, du¿ej wilgotnoœci.

15. Wartoœci nastawieñ gazu
Rodzaj gazu Dysza palWRP 250-8 KG
nika zaKryza
Ciœnienie
palaj¹cego Dysza palnika 12 szt.
na palniku
(mm)
(mbar)
GZ 35
GZ 41,5
GZ 50
propan
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0,45
0,40
0,40
0,35

1,90
1,45
1,20
0,71

4,6

4,0
7,5
11,0
30,0

WRP 325-8 KG

Dysza palnika 12 szt.
(mm)

Kryza

Ciœnienie
na palniku
(mbar)

nie stosuje siê
1,45
1,25
0,74

-

10,0
12,0
34,5

16. Opis niesprawnoœci grzejnika
NIESPRAWNOŒCI GRZEJNIKA
OBJAWY
Brak iskry (brak zap³onu
przy poborze wody)

Palnik zapalaj¹cy nie
zapala siê od iskry

PRZYCZYNY

Po³¹czyæ

Zatkana dysza palnika zapalaj¹cego
Brak zasilania gazem

Oczyœciæ, wyregulowaæ
Otworzyæ gaz. Przy zasilaniu z butli
wyregulowaæ, w razie potrzeby
wymieniæ reduktor
Wyregulowaæ
Odpowietrzyæ

Z³e po³o¿enie elektrody zap³onowej
Powietrze w rurach doprowadzaj¹cych gaz lub zespole gazowym
Zbyt ma³y strumieñ wody
Palnik zapalaj¹cy zapalony,
jednak nie zapala siê palnik
g³ówny

SPOSÓB POSTÊPOWANIA

Przewód elektrody zap³onowej
od³¹czony
Elektroda uszkodzona.
Urz¹dzenie zap³onowe zepsute
Wy³¹cznik g³ówny wy³¹czony

Niskie ciœnienie wody
Brak pr¹du jonizacji
Uszkodzona membrana w zespole
wodnym.
Zawór powolnego zap³onu zablokowany

Sprawdziæ - wymieniæ
Sprawdziæ - wymieniæ
W³¹czyæ

Zwiêkszyæ strumieñ wody
Regulator strumienia wody ustawiæ
na ma³y przep³yw (do oporu w
prawo)
Sprawdziæ, wyczyœciæ el. jonizacyjn¹
Wymieniæ
Sprawdziæ, wyczyœciæ

Miga czerwona lampka nie nastêpuje zapalenie
palnika g³ównego

Zbyt ma³y przep³yw wody

Zamkn¹æ ca³kowicie zawór czerpalny
wody i po chwili otworzyæ
zwiêkszaj¹c przep³yw

Nie gaœnie palnik g³ówny
po zakrêcaniu wody ciep³ej

Popychacz zespo³u wodnego
zablokowany w pozycji "otwarty"
Zabrudzony zawór gazu
Zawór powolnego zap³onu zablokowany

Rozebraæ, wyczyœciæ, ewentualnie
wymieniæ
Sprawdziæ, wyczyœciæ
Sprawdziæ, wyczyœciæ

OpóŸnienie zapalania z
wybuchami w palnik

P³omieñ palnika zapalaj¹cego zbyt
daleko od palnika g³ównego, lub zbyt
krótki

Wyczyœciæ palnik zapalaj¹cy,
wyregulowaæ palnik i p³omieñ

Grzejnik wy³¹cza siê po
uruchomieniu lub w czasie
pracy przy poborze wody

Zadzia³a³o zabezpieczenie przed
cofaniem spalin - brak ci¹gu
kominowego

Sprawdziæ przewody spalinowe,
wywietrzyæ pomieszczenie,
po ok. 10 min. w³¹czyæ grzejnik

¯eberka wymiennika
brudz¹ siê w krótkim czasie

Z³y ci¹g kominowy, zakurzone
otoczenie
¯ó³ty p³omieñ

Sprawdziæ przewody spalinowe

Za du¿e zu¿ycie gazu

Sprawdziæ rodzaj gazu
Wyczyœciæ palnik
Sprawdziæ, wyregulowaæ

Woñ gazu

Nieszczelnoœæ na instalacji
doprowadzaj¹cej gaz lub w grzejniku

Przewietrzyæ pomieszczenie,
sprawdziæ i usun¹æ nieszczelnoœæ
(na instalacji lub w grzejniku)

Woñ spalin

Zatkany odp³yw spalin
Za du¿e obci¹¿enie cieplne

Sprawdziæ przewody spalinowe
Sprawdziæ, wyregulowaæ zu¿ycie
gazu
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