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Wstêp
Przed przyst¹pieniem do monta¿u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze
wskazówkami dotycz¹cymi monta¿u. Prosimy o przeczytanie wskazówek dla
u¿ytkowania, przed dokonaniem zap³onu. Nie przestrzeganie niniejszych wskazówek
mo¿e prowadziæ do niebezpieczeñstwa wybuchu lub/i po¿aru i powstania szkód
materialnych i/lub zagro¿enia ¿ycia.
Monta¿ i pierwsze uruchomienie musz¹ zostaæ dokonane przez instalatora
posiadaj¹cego wszelkie, niezbêdne uprawnienia w tym zakresie. Rodzaj gazu i
warto�ci, na które fabrycznie ustawione jest urz¹dzenie s¹ umieszczone na tabliczce
znamionowej. Urz¹dzenie mo¿e zostaæ zamontowane tylko w takim pomieszczeniu,
które spe³nia lokalnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce wentylacji.

A.O.SMITH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO�CI Z TYTU£U GWARANCJI, RÊKOIMII  I
SERWISU ZA NIEDOZWOLONE ZMIANY, MODYFIKACJE  I NAPRAWY URZ¥DZENIA
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A. INFORMACJE OGÓLNE

Opis urz¹dzenia

Rodzaj konstrukcji i wyposa¿enie
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.
odpowiada normie europejskiej
dotycz¹cej zasobnikowych
podgrzewaczy c.w.u. zasilanych
gazem do zastosowania na potrzeby
sanitarne (EN 89). Spe³niaj¹ one
europejskie wytyczne dotycz¹ce
urz¹dzeñ gazowych i posiadaj¹ znak
CE.

Jest to urz¹dzenie  z otwart¹ komor¹
spalania,  bez  wentylatora , z
czujnikiem ci¹gu kominowego
(kategoria B11BS). Urz¹dzenie jest
stosowane dla ci�nienia roboczego do
8 bar.

Zbiornik pokryty od �rodka emali¹ jest
wykonany z blachy stalowej. Zbiornik
wyposa¿ony jest tak¿e w anodê
zapewniaj¹c¹ dodatkow¹ ochronê
antykorozyjn¹. Piankowa izolacja
poliuretanowa pomiêdzy zbiornikiem, a
p³aszczem stalowym znacznie
minimalizuje straty ciep³a w trakcie
braku poboru c.w.u.
Gdy bojler jest ca³kowicie wype³niony
wod¹ znajduje siê pod ci�nieniem
instalacji wodoci¹ gowej. Przy
pobieraniu ciep³ej wody z urz¹ dzenia,
natychmiast jest uzupe³niana zimna
woda. W celu uzyskania lepszej
wymiany ciep³a w komorze spalania
wbudowane s¹ cztery ta�my krêgowe.
Spaliny oddaj¹  swoje ciep³o wodzie na
drodze promieniowania i przewodzenia.
Spaliny s¹ przeprowadzane przez
przerywacz ci¹ gu w kominie.
Odprowadzenie spalin odbywa siê
naturalnym, termicznym  ci¹giem
gor¹cego powietrza (patrz rys. 1).

Aby zwiêkszyæ wygodê eksploatacji
przy d³ugich przewodach, przewody
cyrkulacyjne mog¹ zostaæ pod³¹czone z
pomp¹ cyrkulacyjn¹. Przewód
cyrkulacyjny  pod³¹cza siê do
przewodu zimnej wody.
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1) Przerywacz ci¹gu
2) Króciec ciep³ej wody
3) Izolacja
4) Rura spalinowa
5) Emaliowany zbiornik

wewnêtrzny
6) Blok gazowy
7) Przy³¹cze  zimnej wody
8) Przy³¹cze zaworu T&P
9) P³aszcz z blachy stalowej

10) Zawirowywacz
11) Anoda ochronna
12) Kurek spustowy
13) Palnik atmosferyczny
14) Palnik zap³onowy z obwodem

termoelektrycznym

Rys.1 - Przekrój poprzeczny
urz¹dzenia
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Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

Blok gazowy
Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u
zosta³ wyposa¿ony w blok gazowy, na
który sk³adaj¹ siê termoelektryczne
sterowania ci�nieñ palnika
atmosferycznego i palnika
zap³onowego, termostat reguluj¹cy
(z mo¿liwo�ci¹ ustawienia warto�ci od
30°C do 71°C) oraz termostat
bezpieczeñstwa (82°C). Blok gazowy
jest prosty i bezpieczny w obs³udze;
w³¹cza ewentualnie wy³¹cza dop³yw
gazu do palnika g³ównego.

Blok gazowy  mo¿na stosowaæ gazu z
pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy.
Maksymalne ci�nienie wej�ciowe
wynosi 50 mbar.

Zabezpieczenie odprowadzania
spalin
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w
zabezpieczenie odprowadzania spalin.
Zabezpieczenie to dzia³a na zasadzie
termicznego zabezpieczenia
przeciwzwrotnego, nazywanego w
skrócie T.R.S., patrz rysunek 2.

Zabezpieczenie T.R.S. mo¿na
rozpoznaæ po spirali w miedzianym
kolorze, która jest umieszczona na
dolnym brzegu zamkniêcia dop³ywu
powietrza. Spirala po³¹czona jest z
termostatem za pomoc¹ rurki kapilarnej.
Przewody termostatu powinny zostaæ
pod³¹czone do obiegu
termoelektrycznego.

Zabezpieczenie przed wyp³ywem
spalin T.R.S zapobiega wydostawaniu
siê spalin  do pomieszczenia, w którym
zamontowano urz¹dzenie, zamiast
przewodem spalinowym na zewn¹trz.
Przy zadzia³aniu T.R.S. poprzez
ogrzanie czujnika gor¹cymi spalinami
zostaje przerwany obwód
termoelektryczny, co powoduje
przerwanie dop³ywu gazu.

Po wykryciu przyczyny  wyp³ywu
spalin urz¹dzenie mo¿e ponownie
zostaæ uruchomione. Przy T.R.S. nale¿y
najpierw nacisn¹æ przycisk 'RESET'.
T.R.S.

Je�li to zak³ócenie powtarza siê, mo¿e
to oznaczaæ, ¿e przewody spalinowe
s¹ uszkodzone. Nale¿y zleciæ
sprawdzonemu instalatorowi usuniêcie
usterki.

Wa¿ne
Je�li zasobnikowy podgrzewacz c.w.u
z jakiej� przyczyny przesta³ dzia³aæ,
mo¿e to oznaczaæ, ¿e zadzia³a³  czujnik
ci¹gu kominowego  T.R.S. Gdy
termostat jest wyposa¿ony w przycisk
RESET (T.R.S.), nale¿y stwierdziæ, czy
przycisk jest wyci�niêty. W celu
ponownego uruchomienia urz¹dzenia
nale¿y wcisn¹æ przycisk 'RESET'.

Czujnika ci¹gu kominowego T.R.S. nie
wolno wy³¹czaæ. Wyp³yw  spalin do
pomieszczenia  mo¿e prowadziæ do
zatrucia.

Uwaga!
Uzupe³nienie instrukcji przeznaczonych
do instalatora:
Monta¿ Termicznego Zabezpieczenia
Przeciwzwrotnego:
1. Usuñ dwie nakrêtki z pokrywy;
2. Umie�æ podpórkê (z zamonto-

wanym uprzednio Termicznym
Zabezpieczeniem
Przeciwzwrotnym) na pokrywie;

3. Przymocuj podpórkê za pomoc¹ obu
nakrêtek;

4. Po³¹cz ze sob¹ wtyczkê i nasadkê
na pokrywie.
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Rys. 2 - Blok gazowy  z  czujnikiem
ci¹gu kominowego T.R.S.

1) Termostat T.R.S.
2) Czujnik termostatu T.R.S.
3) Obwód termoelektryczny z

wbudowanym przerywaczem
4) Obwód termoelektryczny
5) Blok gazowy
6) Przycisk 'RESET'
7) Palnik zap³onowy
8) Potencjometr termostatu
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 Wymiar EQ 280 EQ 380

 A 1585 1780
 B 1450 1640
 D 645 675
 E 735 765
 G 130 130
 K 375 375
 M 1505 1685
 N 1505 1685
 R 285 285
 S 1280 1460
 1 Króciec zimnej wody
	 2	 Króciec		ciepłej	wody
 3 Blok gazowy
 4 Kurek spustowy
	 5	 Przyłącze	dodatkowe

Opis techniczny

Urządzenia	są	przystosowane	do	
podłączenia	do	przewodów		spalinowych	
o		średnicy	130	mm	. 

Wszystkie wymiary podane w mm (w 
zaokrągleniu	do	5	mm)

(patrz 
rys. 3)
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Rys.3	-	Wymiary.
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Dane techniczne
Kategoria	urządzenia:	II2ELwLs3B/P

Opis Jedn. EQ 280 EQ 380

Dane dotyczą gazu ziemnego (GZ35 - 13 mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,0

Nominalna moc cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 13,0 13,0

Ciśnienie	podawane	na	palnik mbar 9,5 8,2

Zużycie	gazu	*) m3/h 3,3 3,5

średnica	głównej	dyszy mm 5,45 6,00

średnica	dyszy	palnika	zapłonowego mm 2 x 0,27 2 x 0,27

Czas	podgrzewu	c.w.u	przy	∆T =45K min. 43 55

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	∆T = 30K l/h 551 632

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	∆T = 50K l/h 330 351

Dane dotyczą gazu ziemnego (G25 - 20 mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,0

Nominalna moc cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 20,0 20,0

Ciśnienie	podawane	na	palnik mbar 9,3 12,9

Zużycie	gazu	*) m3/h 2,8 3,0

średnica	głównej	dyszy mm 4,80 4,50

średnica	dyszy	palnika	zapłonowego mm 2 x 0,27 2 x 0,27

Czas	podgrzewu	c.w.u	przy	∆T = 45 K min. 43 55

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	∆T = 30K l/h 551 632

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	∆T = 50K l/h 330 351

Dane dotyczą gazu ziemnego (G20 – 20 mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,0

Nominalna moc cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci	 mbar 20,0 20,0

Ciśnienie	podawne	na	palnik mbar 12,5 8,7

Zużycie	gazu	*) m3/h 2,4 2,5

średnica	głównej	dyszy mm 3,90 4,50

średnica	dyszy	palnika	zapłonowego	 mm 2 x 0,27 2 x 0,27

Czas	podgrzewu	c.w.u	przy	∆T = 45 K min. 43 55

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	∆T = 30K l/h 551 632

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	∆T = 50K l/h 330 351

*	 Zużycie	gazu	przy	1013,25	mbar	i	15°C
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Opis Jedn. EQ 280 EQ 380

Dane dotyczą gazu płynnego (Propan/butan - 36 mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,6

Nominalna moc cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 36,0 36,0

Ciśnienie	podawane	na	palnik mbar 30,0 30,0

Zużycie	gazu	*) m3/h 1,8 1,9

średnica	głównej	dyszy mm 2,20 2,25

średnica	dyszy	palnika	zapłonowego mm 2 x 0,16 2 x 0,16

*	 Zużycie	gazu	przy	1013,25	mbar	i	15°C.

Informacje ogólne:

Pojemność Litr 265 355

Przyůŕcza	wody	**) - 	1	-11,5	NPT 1¼	-11,5	NPT

Przyłącze	gazu - ISO	7	-	Rp½ ISO	7	-	Rp½

Kurek spustowy - ¾	-14	NPT ¾	-14	NPT

Przyůŕcze	dodatkowe	**) - ¾	-14	NPT ¾	-14	NPT

Maksymalne	ciśnienie	robocze bar 8 8

Ciężar	własny	(wraz	z	opakowaniem) kg 117 144

**	 (Np.	dla	przewodów	cyrkulacji	lub	zaworu	T&P),	dla	szczelnego	połączenia	złączek	NPT	mogą		 	
	 zostać	zastosowane		złączki	rurowe	z	gwintem	wg	ISO	228/1-G	lub	ISO	7/1-Rp	3/4.
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B. INFORMACJE DLA
INSTALATORA

Przepisy dotycz¹ce monta¿u

Urz¹dzenie mo¿e zostaæ zamontowane
tylko w takim pomieszczeniu, które
spe³nia lokalnie obowi¹zuj¹ce przepisy
dotycz¹ce wentylacji. Pomieszczenie
powinno byæ zabezpieczone przed
przemarzaniem. Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa nale¿y zachowaæ
nastêpuj¹ce odstêpy:
- Od �cian bocznych urz¹dzenia: 15 cm
- Od �ciany tylnej urz¹dzenia: 15 cm
- Od �ciany przedniej urz¹dzenia:
60 cm
- Dooko³a przerywacza ci¹gu
kominowego i przewodu spalinowego:
15 cm

Przy zastosowaniu pod³ogi drewnianej,
b¹d� z tworzyw sztucznych
urz¹dzenie powinno staæ na
ogniotrwa³ym pod³o¿u. Je¿eli
urz¹dzenie instaluje siê w zamkniêtym
pomieszczeniu bez okien nale¿y
zapewniæ dostateczny dop³yw
�wie¿ego powietrza. W tym celu nale¿y
zapoznaæ siê z lokalnie obowi¹zuj¹cymi
przepisami, gdy¿ niedostateczny
dop³yw powietrza mo¿e doprowadziæ
do po¿aru, wybuchu lub zagro¿enia
uduszeniem.

Monta¿
Podczas monta¿u nale¿y przestrzegaæ
lokalnie obowi¹zuj¹cych przepisów
przeciwpo¿arowych oraz dot. instalacji
gazowych, wodnych i elektrycznych.
Monta¿ musi byæ dokonany przez
instalatora posiadaj¹cego wszelkie,
niezbêdne uprawnienia w tym zakresie.

Pod³¹czenie wody
Maksymalne ci�nienie  robocze wody
w tym urz¹dzeniu wynosi 8 bar. Wg
obowi¹zuj¹cych przepisów na
przy³¹czu zimnej wody nale¿y
zainstalowaæ kurek spustowy i
certyfikowan¹ grupê bezpieczeñstwa z
zaworem bezpieczeñstwa. Grupa
bezpieczeñstwa powinna znajdowaæ
siê w jak najbli¿szej odleg³o�ci od

urz¹dzenia. Jednocze�nie przy
ci�nieniu wody w instalacji
wodoci¹gowej wy¿szym ni¿ 8 bar
nale¿y zastosowaæ certyfikowany
reduktor ci�nienia wody. Przewód
spustowy z zaworu bezpieczeñstwa
musi byæ po³¹czony z atmosfer¹ ( patrz
rys.4 ). Zastosowanie izolacji na
przewodach c.w.u. do punktów
czerpalnych zapobiega zbêdnym
startom ciep³a.

Przy³¹cze gazu
Instalacja gazowa musi byæ wykonana
przez instalatora posiadaj¹cego
wszelkie, niezbêdne uprawnienia w
tym zakresie, i przy zachowaniu
lokalnie obowi¹zuj¹cych przepisów
kominiarskich oraz dot. instalacji
gazowych, wodnych i elektrycznych.

Odprowadzenie spalin
Na przewodach spalinowych  nie
wolno dokonywaæ ¿adnych zmian ani/
lub dodatkowo je izolowaæ. Przewód
spalinowy z ochron¹ antykorozyjn¹
musi mieæ w ka¿dym przypadku
minimaln¹ �rednicê, tak¹ jak �rednica
króæca spalinowego przerywacza
ci¹gu. Przewód spalinowy musi
wychodziæ z przerywacza rur¹
pionow¹ o d³ugo�ci przynajmniej 0,5 m.
Chc¹c nastêpnie czê�æ przewodu
spalinowego przeprowadziæ poziomo,
nale¿y go doprowadziæ do komina ze
spadkiem przynajmniej 6 cm na metr.
Rura spalinowa ³¹cz¹ca przerywacz
ci¹gu z kana³em kominowym powinna
byæ mo¿liwie jak najkrótsza.

Zamkniêcie dop³ywu powietrza
Zamkniêcie dop³ywu powietrza
zaopatrzone jest w czujnik temperatury
do sygnalizacji powrotu spalin.

Wa¿ne
Czujnika ci¹gu kominowego T.R.S.
nie wolno nigdy wy³¹czaæ. Wyp³yw
spalin do pomieszczenia  mo¿e
prowadziæ do zatrucia.
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1) Kurek gazowy
2) Kurek odcinaj¹cy
3) Dodatkowe zabezpieczenie

ci�nieniowo-temperaturowe �
zawór T&P

4) Zawór zwrotny
5) Zawór zwrotny
6) Pompa cyrkulacyjna
7) Kurek spustowy

Rys.4 - Schemat przy³¹czenia

8) Reduktor ci�nienia wody
9) Zawór bezpieczeñstwa

A) Przy³¹cze gazu
B) Przewód c.w.u.
C) Przy³¹cze zimnej wody
D) Punkt czerpalny
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Uruchomienie
Nape³nianie zbiornika
1. Zamontowaæ kurek spustowy i

sprawdziæ, czy jest zamkniêty;
2. W celu odpowietrzenia otworzyæ

kurek odcinaj¹cy zimnej wody oraz
wszystkie punkty czerpalne ciep³ej
wody u¿ytkowej. Urz¹dzenie jest
nape³nione, gdy z punktów
czerpalnych c.w.u. zaczyna p³yn¹æ
woda zimna;

3. Zamkn¹æ ponownie wszystkie
punkty czerpalne c.w.u.

Uruchomienie
1. Sprawdziæ, czy urz¹dzenie jest

nape³nione wod¹ i czy otwarty jest
zawór gazu;

2. Potencjometr termostatu
reguluj¹cego przekrêciæ w prawo,
potencjometr ustawiæ na pozycjê
�WACHFLAMME�- PALNIK
ZAP£ONOWY(✸);

3. Usuñ drzwiczki zewnêtrzne komory
spalania;

4. Trzymaj¹c wci�niêty potencjometr,
kilkakrotnie nacisn¹æ
piezoelektryczny palnik zap³onowy
do momentu zapalenia siê p³omienia
(patrz rys.6);

5. Potencjometr (✸) trzymaæ wci�niêty
przez ok. 20 sekund. Po jego
zwolnieniu p³omieñ powinien dalej
siê paliæ. Je�li p³omieñ zga�nie,
przed przyst¹pieniem do
ponownego procesu zap³onu
odczekaæ 5 min. Wielko�æ p³omienia
mo¿na regulowaæ (patrz
'Nastawianie palnika zap³onowego')
(rys.8));

6. Zamontuj drzwiczki zewnêtrzne;
7. Potencjometr ustawiæ na pozycjê

�EIN� ( );
8. Skontrolowaæ ci�nienie gazu

podawanego na  palnik (patrz rys.
9), o ile jest to konieczne,  nastawiæ
zgodnie z danymi technicznymi ze
str.10

9. Potencjometr termostatu
reguluj¹cego ustawiæ w ¿¹danej
pozycji, zalecana jest pozycja 4 (ok.
60°C). Urz¹dzenie pracuje od
tego momentu w pe³ni
automatycznie.

Rys. 6 - Obs³uga bloku sterowniczego
gazu.
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Ustawianie palnika zap³onowego
Ponowne ustawienie palnika
zap³onowego odbywa siê za pomoc¹
�ruby nastawczej znajduj¹cej siê pod
pokryw¹ z tworzywa sztucznego po
prawej stronie bloku  gazowego.
P³omieñ palnika zap³onowego  musi
zostaæ tak ustawiony, aby dok³adnie
obejmowa³ element obwodu
termoelektrycznego i tym samym
umo¿liwia³ pracê palnika zap³onowego.
Po ustawieniu palnika zap³onowego
ponownie na³o¿yæ pokrywê (rys. 8).
Przekrêcenie �ruby w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
redukuje przep³yw gazu, w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara zwiêksza przep³yw gazu.

Wy³¹czenie urz¹dzenia
1. Wy³¹czenie na krótki okres czasu-

przestawiæ potencjometr  na
ustawienie (✸); palnik zap³onowy
nadal pali siê;

2. Wy³¹czenie na d³u¿szy okres
czasu-potencjometr ustawiæ na
ustawienie (●); palnik zap³onowy
ga�nie;

3. Zamkn¹æ kurek na dop³ywie  gazu.
Przy d³u¿szych przerwach w
eksploatacji oraz zagro¿eniu
zamarzniêcia zaleca siê
zamkniêcie dop³ywu zimnej wody i
opró¿nienie urz¹dzenia po
ostygniêciu wody (odkrêciæ kurek
spustowy; mo¿na do niego

pod³¹czyæ w¹¿ spustowy; w celu
napowietrzenia otworzyæ
najbli¿szy punkt czerpalny c.w.u).
Aby ca³kowicie opró¿niæ zbiornik
nale¿y go przechyliæ w kierunku
kurka spustowego.

Regulacja temperatury
Urz¹dzenie znajduje siê pod ci�nieniem
instalacji wodoci¹gowej (max 8 bar).
Przy poborze ciep³ej wody z
podgrzewacza natychmiast
uzupe³niana jest taka sama ilo�æ wody
zimnej. Blok gazowy automatycznie
w(y)³¹cza dop³yw gazu. Oznacza to,
¿e dop³yw gazu do palnika g³ównego
zostaje otwarty, gdy temperatura wody
bêdzie zbyt  niska. Dop³yw gazu
zostaje zamkniêty po osi¹gniêciu
nastawionej temperatury:
-     ustawienie 1 = ok. 30°C
-     ustawienie 2 = ok. 40°C
-     ustawienie 3 = ok. 50°C
-     ustawienie 4 = ok. 60°C
-     ustawienie 5 = ok. 70°C
Przy wysokiej temperaturze wody
proces tworzenia siê kamienia nasila
siê. Dlatego zaleca siê ustawienie
termostatu reguluj¹cego w ustawieniu
4, gdy¿ wtedy tworzenie siê kamienia
jest mniej intensywne. Ponadto
urz¹dzenie wyposa¿one jest w
termostat bezpieczeñstwa, który po
osi¹gniêciu przez wodê temperatury
82°C, ca³kowicie przerywa dop³yw
gazu; przez to ga�nie równie¿ palnik
zap³onowy.

Rys.8 - Nastawianie p³omienia
czuwaj¹cego.



16

Nastawianie obci¹¿enia
znamionowego
Wa¿ne
Obci¹¿enie znamionowe zosta³o
fabrycznie nastawione na odpowiedni¹
warto�æ. Je�li poni¿sze wskazówki nie
bêd¹ przestrzegane, mo¿e to
doprowadziæ do powstania
niebezpieczeñstwa.

Nastawienie obci¹¿enia nominalnego
jest konieczne wtedy, gdy mamy do
czynienia z regulacj¹ ci�nienia gazu  na
palnik. W celu sprawdzenia ci�nienia
podawanego na palnika lub obci¹¿enia
nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:
1. Odkrêciæ �rubê maskuj¹c¹ na

�ciance  po prawej stronie bloku
gazowego i pod³¹czyæ manometr U-
rurkowy;

2. Uruchomiæ urz¹dzenie  i dokonaæ
zap³onu palnika;

3. Sprawdziæ ci�nienie palnika  i gdy to
konieczne przestawiæ je �rub¹
nastawcz¹ �pr adj� (pressure

Rys.9 - Nastawianie obci¹¿enia
nominalnego.

adjustment; patrz rys. 9). Zdj¹æ
potencjometr termostatu
reguluj¹cego, przekrêcaj¹c go w
prawo i ci¹gn¹c na zewn¹trz; w
tym czasie ods³oni siê napis �pr
adj�. Przekrêcenie �ruby w lewo
redukuje ci�nienie, w prawo
podnosi. Zaleca siê kontrolowanie
obci¹¿enia za pomoc¹ gazomierza;

4. Wy³¹czyæ urz¹dzenie, zdj¹æ
manometr i wkrêciæ ponownie
�rubê maskuj¹c¹;

5. Ponownie umocowaæ potencjometr
termostatu reguluj¹cego;

6. Uruchomiæ urz¹dzenie.

Przebudowa na inny rodzaj gazu.
W celu przebudowy urz¹dzenia
opalanego gazem ziemnym na gaz
p³ynny lub odwrotnie wymagana jest
wymiana dyszy palnika g³ównego i
palnika zap³onowego. Przebudowa
mo¿e byæ dokonana wy³¹cznie przez
instalatora posiadaj¹cego stosowne
uprawnienia.
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Sposób postępowania przy 
przebudowie:
1.	 Zamknąć	kurek	gazowy	na		 	
	 dopływie	gazu;
2.	 Zdemontować	palnik	(patrz		 	
	 “oczyszczanie”);
3.	 Wymienić	dysze	głównego	palnika	i			
	 palnika	zapłonowego	na	dysze	z		 	
	 zestawu	do	przebudowy		(patrz		 	
	 tabela	niżej).
4.	 Zamontować	palnik	postępując		 	
	 w	odwrotnej	kolejności.
5.	 Otworzyć	główny	kurek	gazu.
6.	 Ustawić	zalecane	ciśnienie		 	
	 palnika	(patrz	tabela);
7.	 O	ile	to	konieczne		dokonać		 	
	 prawidłowej	nastawy	palnika		 	
	 zapłonowego	(patrz	„Nastawianie		 	
	 palnika	zapłonowego“);
8.	 Nakleić	naklejkę	z	zestawu	do		 	
	 przebudowy	na	tabliczkę		 	 	
	 znamionową	urządzenia,	aby	było		 	
	 widoczne,	do		spalania		jakiego			 	
	 rodzaj	gazu	urządzenie	zostało		 	
	 przystosowane.

Przegląd i konserwacja.
Zasobnikowy	podgrzewacz	ciepłej	
wody	użytkowej	musi	być	regularnie,	
przynajmniej	raz	w	roku	skontrolowany		
i	czyszczony	przez	serwisanta	
posiadającego	uprawnienia.	Zapewni	to	
sprawne	funkcjonowanie	urządzenia.	

EQ 280
Type Jedn. GZ35 G25 G20 G30

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 13,0 20,0 20,0 36,0

Ciśnienie	podawane	na	palnik mbar 9,5 9,3 12,5 30,0

Średnica	dyszy	głównej mm 5,45 4,80 3,90 2,20

Średnica	dyszy	*) mm 2	x	0,27 2	x	0,27 2	x	0,27 2	x	0,16

EQ 380
Type Jedn. GZ35 G25 G20 G30
Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 13,0 20,0 20,0 36,0

Ciśnienie	podawane	na	palnik mbar 8,2 12,9 8,7 30,0

Średnica	dyszy	głównej mm 6,00 4,50 4,50 2,25

Średnica	dyszy	*) mm 2	x	0,27 2	x	0,27 2	x	0,27 2	x	0,16

*)	palnika	zapłonowego
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Anoda ochronna
¯ywotno�æ  anody  zale¿y o jako�ci i
ilo�ci wody, która przep³ywa przez
urz¹dzenie. Zaleca siê regularn¹
kontrolê anod, optymalnie raz w roku.
1. Zamkn¹æ kurek odcinaj¹cy na

przewodzie zasilaj¹cym
wodoci¹gowym;

2. Odkrêciæ najbli¿szy punkt czerpalny
c.w.u, przez co spadnie ci�nienie
wody w urz¹dzeniu i instalacji
c.w.u.;

3. Odpowiednim kluczem odkrêciæ
anodê;

4. Sprawdziæ anodê. Anody, powinny
zostaæ wymienione gdy ulegn¹
zu¿yciu w 60 lub wiêcej %;

5. Anodê wkrêciæ tak, aby po³¹czenie
gwintowane by³o wodoszczelne.

W przypadku wymiany anody
stosowaæ zawsze ten sam jej typ. Na
podstawie typu urz¹dzenia i
kompletnego numeru seryjnego mo¿na
ustaliæ typ stosowanej  anody.

Oczyszczanie
1. Zamkn¹æ kurek na  dop³ywie gazu i

wymontowaæ palnik po jego
ostygniêciu;

2. Od bloku gazowego odkrêciæ
przewody palnika g³ównego i
palnika zap³onowego oraz  obwód
termoelektryczny (patrz rys 10);

3. Zdj¹æ zespó³ palnikowy;

4. Miêkk¹ szczotk¹ oczy�ciæ palnik;
5. Sprawdziæ i ewentualnie oczy�ciæ

palnik zap³onowy;
6. Sprawdziæ komorê spalania,

przewód spalinowy i
zawirowywacz i o ile jest to
konieczne, oczy�ciæ;

7. Monta¿u urz¹dzenia dokonaæ  w
odwrotnej kolejno�ci do demonta¿u.
Przy³¹cze obwodu
termoelektrycznego przykrêciæ
rêcznie do bloku gazowego, a
nastêpnie kluczem (max 1/4
obrotu), gdy¿ to po³¹czenie
wymaga jedynie styku.

Rys.10 - Instalacja zespo³u
palnikowego.
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Palnik zap³onowy  i obci¹¿enie
znamionowe
Po przeczyszczeniu palnika g³ównego i
zap³onowego  ponownie skontrolowaæ
ich funkcjonowanie. O ile jest to
konieczne, nastawiæ na nowo ci�nienie
palnika g³ównego.

Grupa bezpieczeñstwa
Zawór bezpieczeñstwa skontrolowaæ
poprzez odkrêcenie klapy.  Woda musi
wyp³ywaæ silnym strumieniem. Nale¿y
równie¿ sprawdziæ, czy otwarty jest
przewód spustowy z zaworu
bezpieczeñstwa i usun¹æ ewentualny
kamieñ.

Usuwanie kamienia
Czas i intensywno�æ  tworzenia siê
kamienia w podgrzewaczach c.w.u.
jest uzale¿nione od twardo�ci wody,
ilo�ci pobieranej wody i jej temperatury.
Przy wysokich temperaturach dochodzi
do zwiêkszenia intensywno�ci
tworzenia siê kamienia w urz¹dzeniu.
Aby zminimalizowaæ tworzenie siê
kamienia nale¿y nastawiæ temperaturê
wody na  60 °C.
Usuwanie kamienia musi odbyæ siê przy
pomocy stosownych �rodków .
Dok³adne informacje znajduj¹ siê w
instrukcji �rodka do usuwania kamienia.

Postêpowanie w przypadku
wyst¹pienia awarii
W przypadku wyst¹pienia awarii, przed
wezwaniem serwisu, skontrolowaæ
urz¹dzenie wg poni¿szych punktów.

Termostat bezpieczeñstwa
Wszystkie urz¹dzenia zosta³y
wyposa¿one w termostat
bezpieczeñstwa, który przy zbyt
wysokiej temperaturze wody blokuje
dop³yw gazu. Termostat
bezpieczeñstwa dzia³a do osi¹gniêcia
przez wodê temperatury ni¿szej od
temperatury bezpieczeñstwa.
Nastêpnie urz¹dzenie musi znów
zostaæ uruchomione, gdy¿ dla
bezpieczeñstwa palniki g³ówny i
zap³onowy zostaj¹ automatycznie
wy³¹czone. Nastêpnie nastawiæ
termostat reguluj¹cy na ni¿sz¹

temperaturê. Powtarzaj¹ce siê
ga�niêcie p³omienia palnika próbnego
przy temperaturach wy¿szych od
normalnych, jest dowodem na to, ¿e
termostat bezpieczeñstwa zadzia³a³.

Czujnik ci¹gu kominowego
Gdy czujnik ci¹gu kominowego
wy³¹czy³ urz¹dzenie, mo¿e ono zostaæ
ponownie uruchomione. Powtarzaj¹ce
siê wy³¹czanie urz¹dzenia przez
czujnik ci¹gu kominowego, wskazuje na
usterki w przewodzie
odprowadzaj¹cym spaliny. Jedynym
sposobem rozwi¹zania problemu jest
odnalezienie przyczyny (np. zatkany
komin) jej  usuniêcie.

Z³a temperatura c.w.u
1. Sprawdziæ ustawienie

potencjometru  termostatu
reguluj¹cego;

2. Sprawdziæ czy palnik zap³onowy
pali siê i ewentualnie dokonaæ
zap³onu (patrz �Uruchomienie�);

3. Sprawdziæ, czy nie wystêpuj¹
nieszczelno�ci oraz czy s¹
otwarte jakie� punkty czerpalne;

4. Zleciæ instalatorowi lub gazowni
sprawdzenie, czy ilo�æ gazu jest
wystarczaj¹ca i czy ci�nienie gazu
jest odpowiednie. Zbyt niskie
ci�nienie gazu prowadzi do zbyt
niskiej temperatury wody;

5. Czy zu¿ycie wody nie jest wiêksze
ni¿ pocz¹tkowo zak³adane?;

6. Sprawdziæ, czy przewód zimnej
wody znajduje siê na w³a�ciwej
pozycji.

7. Sprawdziæ, czy czujnik temperatury
nie jest pokryty warstw¹ kamienia.

Zbyt wysoka temperatura c.w.u
Sprawdziæ, czy potencjometr
termostatu reguluj¹cego nie zosta³
nastawiony na zbyt wysok¹ warto�æ.

Nieszczelno�æ instalacji gazowej
Uwaga
Natychmiast zamkn¹æ g³ówny zawór
gazu. Nie zapalaæ ognia, ani nie
w³¹czaæ �wiat³a, nie u¿ywaæ
elektrycznych w³¹czników lub
dzwonków. Otworzyæ okna. Dokonaæ



gruntownego przegl¹du wszystkich
przy³¹czy gazowych. Gdy
nieszczelno�æ nadal wystêpuje,
wezwaæ miejscowe pogotowie
gazowe lub instalatora.

Przypuszczalny wyciek wody:
1. Sprawdziæ, czy zawór spustowy

jest ca³kowicie zakrêcony;
2. Sprawdziæ, czy wszystkie

przy³¹cza wody s¹ szczelne;
3. Sprawdziæ, czy rzekomy wyciek

wody nie jest kondensatem.

Kondensat
W przypadku gdy urz¹dzenie zosta³o
wype³nione zimn¹ wod¹, lub gdy
zu¿ycie c.w.u jest bardzo wysokie,
zachodzi proces kondensacji spalin na
zimnych �cianach komory spalania i
rurach spalinowych. Kondensat w
postaci kropli opada na  palnik, co mo¿e
powodowaæ odg³osy syczenia. Jest to
normalne zjawisko, które znika, gdy
urz¹dzenie osi¹ga temperaturê pracy.

Wa¿ne ostrze¿enie
Nie wolno NIGDY uruchamiaæ
urz¹dzenia przy zakrêconym
dop³ywie zimnej wody.



C. INFORMACJE DLA
U¯YTKOWNIKA

Instrukcja obs³ugi
Uwaga
Monta¿ i pierwsze uruchomienie musz¹
zostaæ dokonane przez instalatora
posiadaj¹cego stosowne uprawnienia.

Nape³nianie zbiornika
Sposób postêpowania:
1. Zamontowaæ kurek spustowy i

sprawdziæ, czy jest zamkniêty;
2. W celu odpowietrzenia otworzyæ

kurek odcinaj¹cy zimnej wody oraz
wszystkie punkty czerpalne ciep³ej
wody u¿ytkowej. Urz¹dzenie jest
nape³nione, gdy z punktów
czerpalnych c.w.u. zaczyna p³yn¹æ
zimna woda;

3. Zamkn¹æ ponownie wszystkie
punkty czerpalne c.w.u.

Uruchomienie
1. Sprawdziæ, czy urz¹dzenie jest

nape³nione wod¹ i czy otwarty jest
zawór gazu;

2. Potencjometr termostatu
reguluj¹cego przekrêciæ w prawo,
potencjometr ustawiæ na pozycjê
�WACHFLAMME�- PALNIK
ZAP£ONOWY(✸);

3. Usuñ drzwiczki zewnêtrzne komory
spalania;

4. Trzymaj¹c wci�niêty potencjometr,
kilkakrotnie nacisn¹æ
piezoelektryczny palnik zap³onowy
do momentu zapalenia siê
p³omienia (patrz rys. 6);

5. Potencjometr (✸) trzymaæ wci�niêty
przez ok. 20 sekund. Po jego
zwolnieniu p³omieñ powinien dalej
siê paliæ. Je�li p³omieñ zga�nie,
przed przyst¹pieniem do
ponownego procesu zap³onu
odczekaæ 5 min. Wielko�æ p³omienia
mo¿na regulowaæ (patrz
'Nastawianie palnika zap³onowego')
(rys. 8)).

6. Zamontuj drzwiczki zewnêtrzne;
7. Potencjometr ustawiæ na pozycjê

�EIN� ( );

8. Potencjometr termostatu
reguluj¹cego ustawiæ w ¿¹danej
pozycji, zalecana jest pozycja 4 (ok.
60°C). Urz¹dzenie pracuje od
tego momentu w pe³ni
automatycznie.

U¿ytkowanie
Urz¹dzenie znajduje siê pod ci�nieniem
instalacji wodoci¹gowej (max 8 bar).
Przy poborze ciep³ej wody z
podgrzewacza natychmiast
uzupe³niana jest taka sama ilo�æ wody
zimnej. Blok  gazowy automatycznie
w(y)³¹cza dop³yw gazu. To znaczy,
dop³yw gazu do palnika g³ównego
zostaje otwarty gdy temperatura wody
jest za niska.
Dop³yw gazu zostaje zamkniêty po
osi¹gniêciu nastawionej temperatury:
-     ustawienie 1 = ok. 30°C
-     ustawienie 2 = ok. 40°C
-     ustawienie 3 = ok. 50°C
-     ustawienie 4 = ok. 60°C
-     ustawienie 5 = ok. 70°C

Przy wysokiej temperaturze wody
proces tworzenia siê  kamienia nasila
siê . Dlatego zaleca siê ustawienie
termostatu w ustawieniu 4, gdy¿ wtedy
tworzenie  siê kamienia jest mniej
intensywne. Ponadto urz¹dzenie
wyposa¿one jest w termostat
bezpieczeñstwa, który po osi¹gniêciu
przez wodê temperatury 82°C,
ca³kowicie przerywa dop³yw gazu;
przez to ga�nie równie¿ palnik próbny.

Wy³¹czenie urz¹dzenia
1. Wy³¹czenie na krótki okres czasu-

przestawiæ potencjometr na
ustawienie (✸); palnik zap³onowy
nadal pali siê;

2. Wy³¹czenie na d³u¿szy okres
czasu- potencjometr ustawiæ na
ustawienie (●); palnik zap³onowy
ga�nie;

3. Zamkn¹æ kurek na dop³ywie gazu.
Przy d³u¿szych przerwach w
eksploatacji oraz zagro¿eniu
zamarzniêcia zaleca siê
zamkniêcie dop³ywu zimnej wody i
opró¿nienie urz¹dzenia po
ostygniêciu wody (odkrêciæ kurek



spustowy; mo¿na do niego
pod³¹czyæ w¹¿ spustowy; w celu
napowietrzenia otworzyæ
najbli¿szy punkt czerpalny c.w.u).
Aby ca³kowicie opró¿niæ zbiornik
nale¿y go przechyliæ w kierunku
kurka spustowego.

Przegl¹d i konserwacja
Grupa bezpieczeñstwa  musi byæ
sprawdzana systematycznie poprzez
spust wody, poprzez odkrêcenie klapy
zaworu bezpieczeñstwa. Do tego celu
s³u¿y przycisk spustowy. Woda
powinna wyp³ywaæ jednym pe³nym
strumieniem. Sprawdziæ, czy przewód
spustowy jest dro¿ny. Zaleca siê
podpisanie umowy z instalatorem na
serwisowanie urz¹dzenia.

Przy zamawianiu czê�ci zamiennych
nale¿y podaæ typ urz¹dzenia oraz
kompletny numer seryjny urz¹dzenia.
Czê�ci  zamienne mog¹ byæ ustalone na
podstawie typu i numeru seryjnego
urz¹dzenia.



Zabrudzony palnik zap³onowy.

Zanieczyszczony lub zatkany komin.

Zadzia³a³  termostat  bezpieczeñstwa.

Usterka w obwodzie
termoelektrycznym.

Brak styku w obwodzie
termoelektrycznym.

Zamkniêty dop³yw gazu.

Zbyt niska nastawa temperatury wody.

Potencjometr  nastawiony na (✸)
(Palnik zap³onowy pali siê).

Potencjometr  nastawiony na (●).

Czujnik ci¹gu kominowego  zamkn¹³
dop³yw gazu.

Zamkniêty dop³yw gazu.

Termostat  bezpieczeñstwa zamkn¹³
dop³yw gazu na skutek zbyt wysokiej
temperatury wody.

Zu¿yty zapas ciep³ej wody.

Przyczyna nieustalona.

Kondensacja  spalin.

Niewystarczaj¹ce uszczelnienia.
przy³¹czy wodnych ( gwintów ).

Inne urz¹dzenia lub instalacja w pobli¿u
jest nieszczelna.

Wyczuwalny
zapach gazu.

Palnik zap³onowy
ga�nie.

Zbyt ma³a ilo�æ
wody ciep³ej lub jej
brak.

Wyciek  wody.

Rodzaj usterki Mo¿liwa przyczyna Sposób usuniêcia usterki

W momencie wyczucia zapachu gazu zamkn¹æ
natychmiast g³ówny kurek gazu,  nie zapalaæ ognia ani
�wiat³a, nie w³¹czaæ w³¹czników elektrycznych i
dzwonków. Bezzw³ocznie zawiadomiæ instalatora lub
gazowniê.

Oczy�ciæ palnik zap³onowy.

Odnale�æ przyczynê i j¹ usun¹æ.

Termostat reguluj¹cy ustawiæ na ni¿sz¹ temperaturê.

Wymieniæ obwód termoelektryczny.

Wytworzyæ styk.

Otworzyæ kurek  gazu.

Temperaturê wody ustawiæ na wy¿sz¹  warto�æ na
termostacie reguluj¹cym.

Potencjometr termostatu reguluj¹cego  przekrêciæ
ca³kowicie w prawo; ustawiæ potencjometr  na 'ON' ( );
potencjometr termostatu reguluj¹cego ustawiæ  na ¿¹dan¹
pozycjê, najlepiej na 4. Urz¹dzenie pracuje teraz
ca³kowicie automatycznie.

Uruchomiæ urz¹dzenie.

Wcisn¹æ przycisk 'RESET' ( o ile jest na wyposa¿eniu )
na termostacie bezpieczeñstwa i uruchomiæ urz¹dzenie.
Gdy ta usterka czêsto wystêpuje zawiadomiæ instalatora.

Otworzyæ  kurek gazu i uruchomiæ urz¹dzenie

Temperaturê wody ustawiæ na ni¿sz¹ warto�æ ns
termostacie reguluj¹cym.  Dokonaæ ponownego procesu
zap³onu palnika zap³onowego.

Zmniejszyæ zu¿ycie wody. Umorzliwiæ urz¹dzeniu
ponowne podgrzanie wody.

Potencjometr  nastawiæ na (●). Zamkn¹æ kurek gazu  i
zawiadomiæ instalatora.

Patrz �kondensat�.

Dokrêciæ przy³¹cza.

Odnale�æ przyczynê.

Postêpowanie w przypadku wyst¹pienia awarii



D. GWARANCJA

Do³¹czon¹ kartê gwarancyjn¹   nale¿y
prawid³owo wype³niæ i przes³aæ we
wskazanym terminie do producenta.
Uprawnia ona posiadacza
zasobnikowego podgrzewacza ciep³ej
wody u¿ytkowej dostarczonego przez
A.O.SMITH Water Products Company
B.V. Veldhoven, Holandia (zwanego
dalej A.O.Smith) do roszczeñ
gwarancyjnych w ramach opisanej
poni¿ej gwarancji.

1. Ogólne warunki gwarancji
Je�li w ci¹gu roku od daty pierwszego
zamontowania zasobnikowego
podgrzewacza gazowego A.O Smith
jaka� jego czê�æ, z wyj¹tkiem zbiornika
wewnêtrznego, nie dzia³a, lub dzia³a
nieprawid³owo i spowodowane jest to
wad¹ produkcyjn¹ lub materia³ow¹, to
po skontrolowaniu i podjêciu
ostatecznej decyzji przez A.O. Smith
czê�æ ta zostanie wymieniona lub
naprawiona przez producenta.

2. Gwarancja na zbiornik
wewnêtrzny

Je�li w przeci¹gu trzech lat od daty
pierwszego zamontowania
zasobnikowego podgrzewacza
gazowego A.O. Smith stalowy,
emaliowany zbiornik wewnêtrzny
przecieka w wyniku korozji, to po
skontrolowaniu i podjêciu ostatecznej
decyzji  przez A.O. Smith, zostanie
dostarczony ca³kowicie nowy
zasobnikowy podgrzewacz c.w.u tej
samej wielko�ci. Czas gwarancji na
wymienione urz¹dzenie odpowiada
pozosta³emu czasowi gwarancji
urz¹dzenia dostarczonego w pierwszej
kolejno�ci.

Odstêpstwem od warunków artyku³u 2
jest skrócenie okresu gwarancji z  3 lat
do roku od momentu zamontowania, w
przypadku, gdy przez urz¹dzenie
przep³ywa lub pozostaje w nim
nieprzefiltrowana lub zmiêkczona
woda.

3. Warunki monta¿u i
zastosowania

Opisan¹  w punkcie 1 i 2 gwarancjê
uznaje siê, gdy spe³nione s¹
nastêpuj¹ce warunki:
a) Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u

zosta³ zamontowany przy
uwzglêdnieniu przepisów
instalacyjnych firmy A.O. Smith,
obowi¹zuj¹cych dla odpowiedniego
modelu urz¹dzenia przy
zachowaniu lokalnie
obowi¹zuj¹cych przepisów
budowlanych i dotycz¹cych
instalacji;

b) Urz¹dzenie po uruchomieniu
pozostaje w pierwotnym miejscu;

c) Stosowana jest tylko woda pitna
swobodnie cyrkuluj¹ca (aby
podgrzaæ wodê s³on¹ lub
agresywn¹ korozyjn¹ wymaga siê
zamontowanie oddzielnego
wymiennika ciep³a);

d) Zbiornik wewnêtrzny chroniony jest
przed tworzeniem siê szkodliwego
kamienia dziêki  regularnym
przegl¹dom;

e) Temperatura wody u¿ytkowej nie
przekracza maksymalnej
temperatury podanej na tabliczce
znamionowej urz¹dzenia;

f ) Ci�nienie wody i / lub obci¹¿enie
cieplne nie przekraczaj¹ warto�ci
maksymalnych, które podane s¹ na
tabliczce znamionowej urz¹dzenia;

g) Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.
nie zosta³ zamontowany w
otoczeniu, które przyspiesza
procesów korozji;

h) Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u
zosta³ wyposa¿ony w:
certyfikowan¹ przez uprawnione
urzêdy i instytucje grupê
bezpieczeñstwa, której ci�nienie
dzia³ania nie przekracza
maksymalnego ci�nienia pracy
oraz ewentualne we w³a�ciwie
zamontowany zawór
temperaturowo-ci�nieniowy
bezpieczeñstwa, który zosta³
zamontowany przy uwzglêdnieniu
przepisów instalacyjnych firmy
A.O. Smith, obowi¹zuj¹cych dla
wybranego modelu urz¹dzenia przy
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zachowaniu lokalnie
obowi¹zuj¹cych przepisów,
zarz¹dzeñ oraz wytycznych
dotycz¹cych instalacji;

i) Anody s¹ wymieniane, gdy ulegn¹
zu¿yciu w ponad 60 %.

4. Nie uznanie gwarancji
Gwarancja wymieniona w punkcie
1 i 2  nie  bêdzie uznana  gdy:
a) Dla urz¹dzeñ, które wyposa¿one

s¹ w blok gazowy o wy¿szej
temperaturze oraz dla urz¹dzeñ,
które nie s¹ zastosowane w
gospodarstwie domowym; w takich
przypadkach czas trwania
gwarancji na zbiornik wewnêtrzny
od pierwszego zamontowania
wynosi 1 rok po spe³nieniu
warunków punktu 2;

b) Gdy zasobnikowy podgrzewacz
c.w.u. zosta³ uszkodzony na skutek
oddzia³ywania z zewn¹trz;

c) W przypadku zaniedbañ i nadu¿yæ
(równie¿ szkody wywo³ane
zamarzniêciem) niew³a�ciwego lub/i
czê�ciowo nieprawid³owego
zastosowania urz¹dzenia i gdy
podjêto próby usuniêcia przecieków
we w³asnym zakresie;

d) Gdy do �rodka urz¹dzenia dosta³y
siê zanieczyszczenia lub inne
cz¹steczki;

e) W przypadku , gdy przewodno�æ
wody wynosi³a poni¿ej 150 mS/cm
i/lub gdy jej twardo�æ wynosi³a
poni¿ej  6 °DH ;

f ) Gdy woda przep³ywaj¹ca przez
zasobnikowy podgrzewacz nie
by³a filtrowana lub te¿ w nim
pozostawa³a;

g) Gdy podjêto próby naprawy
urz¹dzenia we w³asnym zakresie.

5. Zakres gwarancji
Zobowi¹zania gwarancyjne
A.O. Smith nie obejmuj¹ bezp³atnej
dostawy z magazynu w Veldhoven
czê�ci zamiennych wzglêdnie
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.
A.O. Smith  nie ponosi kosztów
transportu, monta¿u lub innych
powsta³ych w wyniku konieczno�ci
naprawy urz¹dzenia.

6.  Uznanie gwarancji
Roszczenia gwarancyjne musz¹
zostaæ skierowane do dystrybutora, u
którego urz¹dzenie zosta³o kupione, lub
do firmy handlowej sprzedaj¹cej
urz¹dzenia A.O. Smith. Sprawdzenie
urz¹dzenia, o którym mowa w punkcie
1 i 2 nast¹pi w laboratorium  A.O. Smith.

7. Przypadki, w których A.O. Smith
nie ponosi ¿adnych innych
zobowi¹zañ.

A.O. Smith  nie udziela ¿adnej innej
gwarancji na dostarczone urz¹dzenia
lub czê�ci zamienne, jak ta, która
zosta³a wyra�nie sformu³owana
A.O. Smith na podstawie przyznanej
gwarancji nie odpowiada za szkody
poniesione przez osoby lub
uszkodzenia rzeczy, które powsta³y w
wyniku dostarczonego zasobnikowego
podgrzewacza, urz¹dzenia na
wymianê, b¹d� dostarczonych czê�ci
lub elementów lub te¿ stalowego
emaliowanego zbiornika
wewnêtrznego.

Niniejsza gwarancja obowi¹zuje dla
niniejszych modeli:

EQ 280 X
EQ 380 X
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Typ urz¹dzenia: ........................................................................................................

Numer seryjny: ..........................................................................................................

Data pierwszego zamontowania: ............................................................................

Nazwisko w³a�ciciela: ..............................................................................................

Adres: .......................................................................................................................

Miejscowo�æ: ............................................................................................................

Piecz¹tka i podpis instalatora: ..................................................................................

Wa¿ne

Niniejszy formularz musi zostaæ dok³adnie wype³niony w przeci¹gu 2 tygodni od
zainstalowania zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. Gwarancja jest wa¿na tylko po
okazaniu niniejszego certyfikatu:

27



      0308 656  R1

28




