Gazowy zbiornikowy podgrzewacz wody

INSTRUKCJA
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instalacji i obs³ugi
Typ:

RICHMOND PL

Model: PL30-32, PL40-34, PL50-36, PL50-60, PL75-75
PL30-30P, PL40-34P, PL50-36P, PL50-60P, PL75-69P
Rodzaj:

B11 , B11BS

Kategoria: I2E , I3B/P , I3P
Producent: RHEEM MANUFACTURING COMPANY,
Montgomery, Alabama, USA
Importer:

MEGAS-RHEEM, MEGAS-RICHMOND
03-188 Warszawa, ul. Nagodziców 8/11
tel. (22) 614-60-68, fax (22) 670-37-52
e-mail: megas@richmond.pl www.richmond.pl

Zachowaj niniejsz¹ instrukcjê.
Instalacja, naprawy i konserwacje podgrzewacza mog¹ byæ wykonywane
wy³¹cznie przez uprawnionego instalatora. Do naprawy i konserwacji
mog¹ byæ u¿ywane tylko oryginalne czêœci.
Ka¿dy instalator i u¿ytkownik powinien dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹
niniejszej instrukcji i przestrzegaæ wszystkich uwag i zaleceñ w niej
zawartych.
Pytania odnoœnie instalacji i u¿ytkowania podgrzewacza nale¿y
kierowaæ do punktu sprzeda¿y lub importera lub szukaæ na stronie:
www.richmond.pl
Ten symbol oznacza wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa.

UWAGA! Nieprzestrzeganie poni¿szej instrukcji grozi utrat¹ gwarancji,
po¿arem, wybuchem, zniszczeniem mienia, kalectwem lub œmierci¹.
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AP 13640-1 (02/08)

BEZPIECZEÑSTWO

INSTRUKCJA DOTYCZY WSZYSTKICH OPCJI PODGRZEWACZY ZASILANYCH GAZEM ZIEMNYM E (GZ50)
LUB PROPANEM/BUTANEM B/P (LPG). RODZAJ GAZU JEST PODANY NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ
PODGRZEWACZA. PODGRZEWACZ MO¯E BYÆ ZASILANY TYLKO GAZEM WSKAZANYM NA TABLICZCE
ZNAMIONOWEJ.

NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU

zbiera siê w miejscach najni¿szych, przy pod³odze.
Dlatego jest trudny do wyczucia na wysokoœci nosa.
Nale¿y wêchem sprawdzaæ obecnoœæ propanu/butanu
przy pod³odze. Do mieszanki propanu/butanu dodawana jest substancja zapachowa. Zaleca siê instalacjê na
sta³e wykrywacza gazu z sygnalizatorem dŸwiêkowym.

W pobli¿u podgrzewacza nie mog¹ znajdowaæ siê
materia³y lotne i ³atwopalne takie jak benzyna, aerozole,
farby, kleje, œrodki czyszcz¹ce, rozpuszczalniki itp.
JE¯ELI CZUÆ GAZ

UWAGA
Nale¿y bezzw³ocznie zamkn¹æ zawór na przewodzie
gazowym. Nie wolno zapalaæ ¿adnego p³omienia,
prze³¹czaæ wy³¹czników elektrycznych, u¿ywaæ telefonu
w tym budynku. Natychmiast zawiadomiæ pogotowie
gazowe.

Podgrzewacze rodzaju B11BS s¹ wyposa¿one w czujnik
zaniku ci¹gu kominowego (CZCK), który odcina dop³yw
gazu, gdy nie ma wystarczaj¹cego ci¹gu kominowego.
Podgrzewacz nie mo¿e byæ eksploatowany przy
od³¹czonym czujniku zaniku ci¹gu kominowego, gdy¿
jest to niebezpieczne dla u¿ytkownika. Podgrzewacze
rodzaju B11BS musza byæ instalowane w pomieszczeniach
z dostateczn¹ wentylacj¹.

UWAGA
Nie wolno u¿ywaæ podgrzewacza, jeœli odprowadzenie
spalin nie jest zainstalowane prawid³owo. U¿ywanie
podgrzewacza w pomieszczeniu bez odpowiedniej
wentylacji grozi zatruciem tlenkiem wêgla.

Podgrzewacze rodzaju B11 nie s¹ wyposa¿one w czujnik
zaniku ci¹gu kominowego. Musz¹ byæ instalowane
w pomieszczeniach oddzielonych od pomieszczeñ
mieszkalnych z wentylacj¹ bezpoœrednio wyprowadzon¹ na zewn¹trz.

UWAGI DOTYCZ¥CE PROPANU/BUTANU B/P (LPG)
Propan/butan jest gazem ciê¿szym od powietrza i dlatego

SKRAPLANIE.
W przypadku nape³niania podgrzewacza zimn¹
wod¹ w kanale spalinowym mo¿e kondensowaæ
para wodna. To nie oznacza, ¿e zbiornik cieknie.
Skraplanie mo¿e wyst¹piæ przy du¿ym poborze
ciep³ej wody. Kapanie skroplonej wody na palnik
ustaje po osi¹gniêciu nastawionej temperatury
wody.
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OPIS PODGRZEWACZA
Gazowy, zbiornikowy podgrzewacz wody typu Richmond
s³u¿y do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w domach
i ma³ych zak³adach pracy. Temperatura wody mo¿e byæ
dowolnie nastawiana przez u¿ytkownika. Dziêki
automatycznemu sterowaniu prac¹ podgrzewacza,
temperatura wody nie podlega wahaniom.

Du¿a pojemnoœæ zbiornika zapewnia wysok¹ wydajnoœæ
czerpaln¹ oraz jednoczesny pobór ciep³ej wody w kilku
punktach czerpalnych. Wysoka sprawnoœæ energetyczna
i doskona³a izolacja cieplna pozwalaj¹ na optymalne
wykorzystanie dostarczanej energii cieplnej.

DANE TECHNICZNE

PL30-32
PL30-30P

PL40-34
PL40-34P

PL50-36
PL50-36P

PL50-60
PL50-60P

PL75-75
PL75-69P

114

151

189

189

284

ziemny E

8,4

9,0

9,5

15,8

19,9

propan/
LPGB/P
butan

8,1

9,2

9,7

16,2

18,6

ziemny E

ziemny

9,4

10

10,6

17,6

22,1

propan/
LPGB/P
butan

8,8

10

10,6

17,6

20,2

litry/h

206

220

235

390

490

Czas podgrzania wody o 350C

min

40

50

57

34

40

Zu¿ycie gazu ziemnego - E (GZ50)

m /h

0,9

1,0

1,1

2,1

3,2

Zu¿ycie propanu/butanu - B/P

kg/h

0,66

0,74

0,81

1,55

2,36

Ciê¿ar podgrzewacza bez wody

kg

45

52

62

85

145

Wysokoœæ podgrzewacza

(B)

cm

141

143

142

151

154

Œrednica podgrzewacza

(C)

cm

40

45

50

58

67

Pojemnoœæ zbiornika

litry

Moc uzyskiwana (nominalna)

kW

Moc dostarczona (obci¹¿enie)
Wydatek wody podgrzanej o 350C

kW
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OPIS PODGRZEWACZA
Anoda magnezowa

Wylot p³omieniówki

Przy³¹cze zimnej wody 3/4" (PL30-32, PL40-34,
PL50-36, PL50-60)
Przylacze zimnej wody 1" (PL75-75)

Przy³¹cze ciep³ej wody 3/4”

3/4” zawór bezpieczeñstwa
(PL30-32, PL40-34, PL50-36)

F

3/4” zawór bezpieczeñstwa

E

(PL50-60, PL75-75)

C

A
B
1/2”

DANE INSTALACYJNE

5 cm

D

PL30-32
PL30-30P

Wysokoœæ ca³kowita podgrzewacza

A

PL40-34 PL50-36
PL40-34P PL50-36P

PL50-60
PL50-60P

PL75-75
PL75-69P

cm

150

152

151

161

164

Œrednica przy³¹czy wody

cal

3/4

3/4

3/4

3/4

1

Œrednica przy³¹cza gazu

cal

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Wysokoœæ przy³¹cza gazu od pod³ogi

D

cm

34

34

34

37

37

Œrednica wylotu spalin na przerywaczu ci¹gu

E

cm

8

8

8

10

10

Odleg³oœæ miêdzy przy³¹czami wody

F

cm

20

20

20

28

28

Ciœnienie gazu ziemnego - E (GZ50)

mbar

20

20

20

20

20

Ciœnienie gazu propanu/butanu - B/P

mbar

37

37

37

37

37

Ciœnienie gazu ziemnego E w palniku

mbar

10

10

10

10

10

Ciœnienie gazu propanu/butanu B/P w palniku

mbar

25

25

25

25

25

Ciœnienie robocze w zbiorniku

bar

7

7

7

7

7

Ciœnienie w ci¹gu kominowym

mbar

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Œrednica dyszy palnika gazu ziemnego

mm

2,57

2,70

2,79

3,45

3,98

Œrednica dyszy palnika dla gazu propanu/butanu

mm

1,50

1,60

1,65

2,15

2,25
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INSTALACJA
podgrzewacze spalaj¹ce gaz ulegaj¹ w niej intensywnej korozji. Gazy uwalniane z dezodorantami i z pracuj¹cych lodówek po zetkniêciu z p³omieniem silnie
koroduj¹ wszelkie urz¹dzenia gazowe. Gwarancja dla
urz¹dzeñ pracuj¹cych w takich warunkach jest ograniczona.

Instalacja podgrzewacza musi byæ zgodna
z obowi¹zuj¹cymi przepisami budowlanymi,
gazowymi i kominiarskimi.

Wybór pomieszczenia
Rozszerzalnoœæ cieplna.
W pobli¿u podgrzewacza opalanego gazem nie mog¹
znajdowaæ siê œrodki ³atwopalne. Nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e ruch powietrza mo¿e powodowaæ nawiewanie
³atwopalnych par z innych pomieszczeñ. Otwarty
p³omieñ pilota w podgrzewaczu mo¿e spowodowaæ
zap³on. Dlatego lokalizacja podgrzewacza w gara¿u nie
jest zalecana.

Przy Instalacji podgrzewacza powinno siê zamontowaæ
zawór zwrotny na dop³ywie wody do podgrzewacza, by
zabezpieczyæ przed cofaniem siê wody z podgrzewacza
i wówczas koniecznym jest zamontowanie zbiornika
wyrównawczego pomiêdzy zaworem zwrotnym
i podgrzewaczem. Zamontowanie zaworu zwrotnego
na dop³ywie zimnej wody powoduje stan, który okreœlamy jako „zamkniêty system wodny”.
Jeœli na dop³ywie zimnej wody nie zainstalowano zaworu
zwrotnego, mamy do czynienia z „otwartym” systemem
wodnym. Gdy woda jest podgrzewana, zwiêksza sw¹
objêtoœæ i powoduje wzrost ciœnienia w systemie
wodnym. Ten proces nazywamy „rozszerzaniem
cieplnym”. W „otwartym” systemie wodnym nadmiar
rozszerzaj¹cej siê wody wyp³ywa do systemu zasilania
i ciœnienie w systemie (i w zbiorniku) zostaje ³atwo
zredukowane.
„Zamkniêty system wodny” uniemo¿liwia wyp³yw wody
z podgrzewacza i rozszerzanie cieplne wody powoduje
gwa³towny wzrost ciœnienia w podgrzewaczu i rurach.
Nag³y wzrost ciœnienia powoduje szybkie osi¹gniêcie
ciœnienia granicznego w zaworze bezpieczeñstwa. Zawór
bezpieczeñstwa dzia³a wiêc przy ka¿dym cyklu
nagrzewania wody i szybko mo¿e ulec zniszczeniu,
a z nim ca³y podgrzewacz. Wymiana zaworu bezpieczeñstwa nie rozwi¹¿e problemu. Kontrola rozszerzania
cieplnego wody w podgrzewaczu pracuj¹cym w systemie zamkniêtym polega na zainstalowaniu zbiornika
wyrównawczego pomiêdzy zaworem zwrotnym i podgrzewaczem.
Zbiornik wyrównawczy przejmuje wzrastajac¹ objê toœæ
wody gdy nie otwieramy kranu ciep³ej wody a woda w
podgrzewaczu jest podgrzewana. Nale¿y okresowo
sprawdzaæ ciœnienie w zbiorniku wyrównawczym.
Zaleca siê zainstalowanie wskaŸnika ciœnienia. Wyciek
wody z zaworu bezpieczeñstwa wskazuje na mo¿liwoœæ
uszkodzenia zbiornika wyrównawczego.

UWAGA
Jeœli jednak gara¿ jest jedynym miejscem, gdzie mo¿emy
zamontowaæ podgrzewacz, nale¿y go tak umieœciæ,
by p³omieñ pilota znajdowa³ siê 50 cm ponad pod³og¹.
To zmniejszy ryzyko zap³onu par lub niew³aœciwie
przechowywanych ³atwopalnych p³ynów.
Przy wyborze miejsca ustawienia nale¿y uwzglêdniæ:
- obci¹¿enie pod³ogi mas¹ podgrzewacza wraz z wod¹
- przewód kominowy powinien byæ mo¿liwie najkrótszy
- usytuowanie przy³¹czy wody
- ³atwoœæ dostêpu do armatury podgrzewacza
- zabezpieczenie podgrzewacza i rur przed mrozem,
mechanicznymi uszkodzeniami i zalaniem. D³ugie rury
ciep³ej wody nale¿y izolowaæ w celu oszczêdnoœci
energii.
Minimalna wymagana odleg³oœæ podgrzewacza od
palnych œcian bocznych i œciany tylnej wynosi 3 cm,
a od œciany przedniej 8 cm. Minimalna wymagana
odleg³oœæ do sufitu wynosi 30 cm.
Œrodowisko korozyjne
Podgrzewacze nie powinny byæ instalowane w pomieszczeniach z dostêpem powietrza zawieraj¹cego wêglowodory halogenowane. Chemikalia zawieraj¹ce takie
wêglowodory stosowane s¹ w fotolaboratoriach,
zak³adach fryzjerskich, pralniach chemicznych,
basenach k¹pielowych i sk³adach wybielaczy. Mimo, ¿e
taka atmosfera nie stanowi zagro¿enia dla cz³owieka,
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INSTALACJA
Pod³¹czenie wody

zbiornik, dzia³aj¹cy w funkcji temperatury i ciœnienia.
Zawór bezpieczeñstwa otwiera system przy ciœnieniu oko³o
10 bar lub gdy temperatura wody osi¹gnie 1000 C.

Pod³¹czenia wody maj¹ œrednicê 3/4” we wszystkich
modelach. W przypadku pod³¹czenia do instalacji
miedzianej, zaleca siê stosowanie z³¹cz izoluj¹cych
w celu zmniejszenia korozji elektrochemicznej podgrzewacza. Przed instalacj¹ nale¿y sprawdziæ, czy w dop³ywie
zimnej wody jest plastikowa rurka doprowadzaj¹ca
zimn¹ wodê na dno podgrzewacza (str. 14 poz. 15).

UWAGA
Nie wolno instalowaæ ¿adnych zaworów pomiêdzy podgrzewaczem a zaworem bezpieczeñstwa i pomiêdzy
zaworem bezpieczeñstwa a koñcem rury odp³ywowej.
Zainstalowanie jakiegokolwiek zaworu odcinaj¹cego
zablokuje dzia³anie zaworu bezpieczeñstwa i spowoduje
zniszczenie zbiornika.

UWAGA
Nie nagrzewaæ palnikiem pod³¹czeñ ciep³ej i zimnej
wody, gdy¿ mog¹ one ulec zniszczeniu.

Nape³nianie wod¹

Zawór bezpieczeñstwa

Upewniæ siê czy zawór spustowy wody jest zamkniêty.
Otworzyæ zawór wody na linii zasilania podgrzewacza.
Otwieraæ powoli krany gor¹cej wody w celu odprowadzenia
powietrza. Zamkn¹æ krany kiedy woda zacznie wyp³ywaæ
ci¹g³ym strumieniem.

W podgrzewaczu wody nale¿y bezwarunkowo zainstalowaæ
zawór bezpieczeñstwa. Jest to zawór zabezpieczaj¹cy

CZUJNIK
ZANIKU CI¥GU
KOMINOWEGO
(CZCK) - opcja

Pod³¹czenie gazu

NACHYLENIE 2 cm/m

RURA SPALINOWA

Instalacja doprowadzenia gazu do podgrzewacza musi byæ
wykonana przez uprawnionego instalatora. Przed
zainstalowaniem podgrzewacza nale¿y upewniæ siê, ¿e
rodzaj zasilaj¹cego gazu jest zgodny z oznakowaniem
na tabliczce znamionowej. Œrednica przy³¹cza gazowego wynosi 1/2 cala. Przed pod³¹czeniem instalacji
do podgrzewacza nale¿y przewody dok³adnie przedmuchaæ w celu usuniêcia zanieczyszczeñ. Na przewodzie
przy³¹czeniowym gazu przed podgrzewaczem nale¿y
zamontowaæ zawór odcinaj¹cy i odnogê na osady
z korkiem. Zawór odcinaj¹cy powinien byæ ³atwo
dostêpny i po³o¿ony nie ni¿ej ni¿ 1,5 m nad pod³og¹.
Uszczelniacz po³¹czeñ gazowych powinien byæ odporny
na dzia³anie propanu. Nale¿y stosowaæ uszczelnienie
tylko na „mêskiej” czêœci z³¹cza. Przy pod³¹czaniu rury
gazowej do termostatu nie u¿ywaæ si³y wiêkszej ni¿
43 Nm aby nie zniszczyæ jego obudowy.
Wejœciowe ciœnienie gazu wynosi 20 mbar (20 cm s³upa
wody) dla gazu ziemnego i 30 mbar (30 cm s³upa wody)
dla propanu/butanu. Wielkoœæ ciœnienia gazu mierzona
w termostacie przy pracuj¹cym palniku g³ównym wynosi
10 mbar (10 cm s³upa wody) dla gazu ziemnego i 25 mbar
(25 cm s³upa wody). Sprawdzenia i regulacji ciœnienia
gazu mo¿e dokonaæ tylko uprawniony instalator.

PRZERYWACZ CI¥GU
ZAWÓR
BEZPIECZESTWA

HO
T

R
E
L
I
E
F
V
A
L
V
E

ZAWÓR
ODCINAJACY
GAZOWY

CO

LD

ZAWÓR
ZWROTNY

PRZEWÓD
ZASILANIA
GAZEM

ODNOGA
NA OSADY

ZBIORNIK
WYRÓWNAWCZY
ZAWÓR ODCINAJ¥CY
DOP£YW
ZIMNEJ WODY

KOREK

PRZEWÓD
ODP£YWOWY
Z ZAWORU
BEZPIECZEÑSTWA

ZAWÓR
REGULACYJNOZABEZPIECZAJ¥CY
(TERMOSTAT)
POKRYWA
ZEWNÊTRZNA

ZAWÓR
SPUSTOWY
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INSTALACJA

Pod³¹czenie obiegu ciep³ej wody

Pod³¹czenie CZCK

a. Wykrêciæ zawór spustowy.
b. W miejsce zaworu spustowego wkrêciæ trójnik.
c. Od najwy¿ej po³o¿onego punkty czerpalnego, wyprowadziæ odnogê i pod³¹czyæ j¹ rur¹ 1/2 cala z trójnikiem
poprzez lekki zawór zwrotny.
d. Do trójnika wkrêciæ zawór spustowy.
e. W razie rozbudowania sieci punktów czerpalnych, mo¿e
okazaæ siê niezbêdnym pod³¹czenie pompy cyrkulacyjnej.

Czujnik zaniku ci¹gu ci¹gu kominowego (CZCK) jest
zamontowany na przerywaczu ci¹gu (rysunek na str. 6
i 11). Przerywacz ci¹gu nale¿y zainstalowaæ na
podgrzewaczu w taki sposób, aby czujnik ci¹gu znalaz³
siê po tej samej stronie, co przewody elektryczne.
Przykrêciæ przerywacz ci¹gu przy pomocy dwóch œrub,
a nastêpnie pod³¹czyæ przewody elektryczne do
czujnika ci¹gu.
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INSTALACJA
Odprowadzenie spalin

Pod³¹czenie do komina musi byæ wykonane tak, aby
koñcowy odcinek rury spalinowej nie wystawa³ do
œrodka komina i nie przes³ania³ jego przekroju.

Przy pod³¹czeniu do komina nale¿y bezwzglêdnie
zainstalowaæ przerywacz ci¹gu. Rura odprowadzenia spalin musi posiadaæ œrednicê równ¹
króæcowi na przerywaczu ci¹gu i byæ u³o¿ona z uniosem do komina. Pochylenie rury powinno byæ co
najmniej 2 cm na 1m d³ugoœci rury. Odcinki rury
musz¹ byæ ³¹czone szczelnie, aby nie wyp³ywa³y
skropliny.

UWAGA
Nie nale¿y: izolowaæ górnej czêœci podgrzewacza;
instalowaæ izolacji pod podgrzewaczem; zas³aniaæ
komory spalania, termostatu, zaworu bezpieczeñstwa,
tabliczek informacyjnych.

PRZED URUCHOMIENIEM PODGRZEWACZA NALE¯Y SPRAWDZIÆ:

A. Lokalizacja podgrzewacza

Nale¿y tak¿e kontrolowaæ pod³¹czenia fabryczne.

Blisko wylotu spalin

Nie wolno u¿ywaæ otwartego p³omienia do testowania

Wewn¹trz budynku, chroniony przed mrozem

szczelnoœci instalacji gazowej.

Dostateczna odleg³oœæ od palnych powierzchni

D. Zawór bezpieczeñstwa

Dostateczna wentylacja i niekorozyjne œrodowisko

Poprawnoœæ instalacji z odp³ywem do kratki

Otoczenie chronione przed zalaniem wod¹ z podgrzewacza

œciekowej

£atwy dostêp przy obs³udze podgrzewacza

Rura odp³ywowa chroniona od mrozu

B. Pod³¹czenie wody

E. Odprowadzenie spalin

Ca³kowite nape³nienie wod¹ podgrzewacza

Poprawnoœæ u³o¿enia deflektora spalin w kanale

Odpowietrzenie podgrzewacza i rur

spalinowym

Dokrêcenie pod³¹czeñ wody i brak przecieków

Poprawnoœæ instalacji przerywacza ci¹gu

Zawór zwrotny na dop³ywie wody

W³aœciwe pochylenie odprowadzenia spalin

C. Przy³¹cze gazowe

Pewnoœæ po³¹czenia odprowadzenia spalin

Zawór na dop³ywie gazu

Odleg³oœæ odprowadzenia spalin od materia³ów

W³aœciwy uszczelniacz po³¹czeñ

palnych ponad 15 cm

Sprawdziæ szczelnoœci instalacji gazowej, u¿ywaj¹c

Przyleganie czujnika zaniku ci¹gu kominowego do

wody z detergentem lub czujnika gazu. Powstaj¹ce

przerywacza ci¹gu (CZCK)

b¹belki wskazuj¹ nieprawid³owoœæ pod³¹czenia.

Pod³¹czenie przewodów CZCK
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URUCHOMIENIE PODGRZEWACZA Z ZAPALNIKIEM PIEZOELEKTRYCZNYM
URUCHOMIENIE I OBS£UGA
Przed uruchomieniem podgrzewacza nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Niezastosowanie siê do uwag
i zaleceñ zawartych w instrukcji grozi uszkodzeniem podgrzewacza, wybuchem lub po¿arem. Pierwszego uruchomienia podgrzewacza powinien dokonaæ uprawniony instalator. W pobli¿u podgrzewacza nie mog¹ znajdowaæ siê materia³y lotne i ³atwopalne.
Uruchomienie z zapalnikiem piezoelektrycznym
Przygotowanie do uruchomienia
A. Sprawdziæ czy oznaczenie gazu na tabliczce znamionowej
jest zgodne z rodzajem gazu dostarczanym do podgrzewacza.
Je¿eli nie, nale¿y wezwaæ autoryzowany serwis.
B. Sprawdziæ szczelnoœæ i stan armatury.
C. Upewniæ siê czy nie czuæ zapachu gazu.

prze³¹czaæ wy³¹czników elektrycznych, u¿ywaæ telefonu w
tym budynku. Natychmiast zawiadomiæ pogotowie gazowe.
D. Sprawdziæ, czy zawór odcinaj¹cy gazu jest zamkniêty.
Je¿eli nie, nale¿y go zamkn¹æ i odczekaæ 5 min. w celu
dok³adnego przewietrzenia komory spalania.
E. Upewniæ siê czy zawór spustowy jest zamkniêty. Otworzyæ
zawór wody na linii zasilania podgrzewacza. Otwieraæ powoli
krany gor¹cej wody w celu odprowadzenia powietrza. Zamkn¹æ
krany kiedy woda zacznie wyp³ywaæ ci¹g³ym strumieniem.
F. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy gaz.

JE¯ELI CZUÆ ZAPACH GAZU!
Nale¿y bezzw³ocznie zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na
przewodzie gazowym. Nie wolno zapalaæ ¿adnego p³omienia,

Uruchomienie
1. Przed uruchomieniem przeczytaj powy¿sze uwagi
odnoœnie przygotowania do uruchomienia.

8. Wcisn¹æ do oporu przycisk startowy i jednoczeœnie
nacisn¹æ przycisk zapalnika piezoelektrycznego. Je¿eli pilot
siê nie zapali, nale¿y wcisn¹æ przycisk zapalnika kilkakrotnie.
Je¿eli po czterech próbach pilot siê nie zapali, nale¿y
powtórzyæ czynnoœci od punktu 2 do 8.
Po zapaleniu palnika dy¿urnego utrzymaæ wciœniêty przycisk
startowy przez oko³o 60 sekund. Zwolniæ przycisk startowy
(patrz uwagi!)

2. Pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza obróciæ do
PRZYCISK
po³o¿enia " " (wy³¹czony).
STARTOWY

POKRÊT£O
NASTAWIANIA
STANU

PRZYCISK ZAPALNIKA
PIEZOELEKTRYCZNEGO
POKRÊT£O
NASTAWIANIA
TEMPERATURY

Je¿eli palnik dy¿urny zgaœnie, nale¿y obróciæ pokrêt³o
nastawiania pracy podgrzewacza zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do po³o¿enia " " (wy³¹czony). Odczekaæ
ok. 5 min. i powtórzyæ czynnoœci od pkt. 2 do pkt. 8 (patrz uwagi!).

3. Obróciæ pokrêt³o nastawiania temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie najni¿sze.
4. Odczekaæ ok. 5 min. Zdj¹æ zewnêtrzn¹ pokrywê komory
spalania i otworzyæ drzwiczki wewnêtrzne. Sprawdziæ, czy
nie czuæ gazu w obszarze komory spalania. Jeœli czuæ gaz,
nale¿y zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na przewodzie gazowym.
Nie wolno zapalaæ ¿adnego urz¹dzenia, w³¹czaæ wy³¹cznika
elektrycznego, u¿ywaæ telefonu w tym budynku. Natychmiast
zawiadomiæ pogotowie gazowe.

UWAGA!
· Je¿eli przycisk startowy nie wyskoczy, kiedy zostanie
zwolniony nacisk rêki, nale¿y wstrzymaæ dzia³anie i wezwaæ
uprawnionego instalatora.
· Je¿eli palnik dy¿urny nie zapali siê mimo przeprowadzenia
kilku prób, obróciæ pokrêt³o nastawiania stanu pracy
podgrze-wacza do poz. " " (wy³¹czony) i wezwaæ
uprawnionego instalatora.

5. Zdj¹æ pokrywê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ komory spalania.
6. Palnik pilota jest
umieszczony na koñcu
rurki id¹cej od termostatu
do komory spalania.

PALNIK
DY¯URNY
(PILOT)

7. Przekrêciæ pokrêt³o
nastawiania pracy podgrzewacza
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara do po³o¿enia
" " (palnik dy¿urny).

9. Zamontowaæ pokrywy (wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹) komory
spalania podgrzewacza.

TERMOPARA

10. Obróciæ pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
do po³o¿enia " " (w³¹czony).
11. Obróciæ pokrêt³o nastawiania zakresu temperatury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu ustawienia ¿¹danej temperatury wody.

ZAPALNIK
PIEZOELEKTRYCZNY

Wy³¹czenie
2. Pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza obróciæ
do po³o¿enia " " (wy³¹czony).

1. Obróciæ pokrêt³o nastawiania temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie najni¿sze.
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URUCHOMIENIE RÊCZNE (BEZ ZAPALNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO)
URUCHOMIENIE I OBS£UGA
Przed uruchomieniem podgrzewacza nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Niezastosowanie siê do uwag
i zaleceñ zawartych w instrukcji grozi uszkodzeniem podgrzewacza, wybuchem lub po¿arem. Pierwszego uruchomienia podgrzewacza powinien dokonaæ uprawniony instalator. W pobli¿u podgrzewacza nie mog¹ znajdowaæ siê materia³y lotne i ³atwopalne.
Uruchomienie rêczne (bez zapalnika piezoelektrycznego)
Przygotowanie do uruchomienia
A. Sprawdziæ czy oznaczenie gazu na tabliczce znamionowej
jest zgodne z rodzajem gazu dostarczanym do podgrzewacza.
Je¿eli nie, nale¿y wezwaæ autoryzowany serwis.
B. Sprawdziæ szczelnoœæ i stan armatury.
C. Upewniæ siê czy nie czuæ zapachu gazu.

prze³¹czaæ wy³¹czników elektrycznych, u¿ywaæ telefonu w
tym budynku. Natychmiast zawiadomiæ pogotowie gazowe.
D. Sprawdziæ, czy zawór odcinaj¹cy gazu jest zamkniêty.
Je¿eli nie, nale¿y go zamkn¹æ i odczekaæ 5 min. w celu
dok³adnego przewietrzenia komory spalania.
E. Upewniæ siê czy zawór spustowy jest zamkniêty. Otworzyæ
zawór wody na linii zasilania podgrzewacza. Otwieraæ powoli
krany gor¹cej wody w celu odprowadzenia powietrza. Zamkn¹æ
krany kiedy woda zacznie wyp³ywaæ ci¹g³ym strumieniem.
F. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy gaz.

JE¯ELI CZUÆ ZAPACH GAZU!
Nale¿y bezzw³ocznie zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na
przewodzie gazowym. Nie wolno zapalaæ ¿adnego p³omienia,

Uruchomienie
7. Przekrêciæ pokrêt³o nastawiania pracy podgrzewacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do po³o¿enia "
" (palnik dy¿urny).

1. Przed uruchomieniem przeczytaj powy¿sze uwagi
odnoœnie przygotowania do uruchomienia.
2. Pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza obróciæ
do po³o¿enia " " (wy³¹czony).

8. Wcisn¹æ do oporu przycisk startowy, i jednoczeœnie
zapaliæ p³omieñ pilota u¿ywaj¹c zapa³ki.
Po zapaleniu palnika dy¿urnego utrzymaæ wciœniêty przycisk
startowy przez oko³o 60 sekund. Zwolniæ przycisk startowy
(patrz uwagi!)

PRZYCISK
STARTOWY

POKRÊT£O
NASTAWIANIA
STANU

POKRÊT£O
NASTAWIANIA
TEMPERATURY

3. Obróciæ pokrêt³o nastawiania temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie najni¿sze.

Je¿eli palnik dy¿urny zgaœnie, nale¿y obróciæ pokrêt³o nastawiania pracy podgrzewacza zgodnie z ruchem wskazówek
zegara do po³o¿enia " " (wy³¹czony). Odczekaæ ok. 5 min.
i powtórzyæ czynnoœci od pkt. 2 do pkt. 8 (patrz uwagi!).

4. Odczekaæ ok. 5 min. Zdj¹æ zewnêtrzn¹ pokrywê komory
spalania i otworzyæ drzwiczki wewnêtrzne. Sprawdziæ, czy
nie czuæ gazu w obszarze komory spalania. Jeœli czuæ gaz,
nale¿y zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na przewodzie gazowym.
Nie wolno zapalaæ ¿adnego urz¹dzenia, w³¹czaæ wy³¹cznika
elektrycznego, u¿ywaæ telefonu w tym budynku. Natychmiast
zawiadomiæ pogotowie gazowe.

UWAGA!
· Je¿eli przycisk startowy nie wyskoczy, kiedy zostanie
zwolniony nacisk rêki, nale¿y wstrzymaæ dzia³anie i wezwaæ uprawnionego instalatora.
· Je¿eli palnik dy¿urny nie zapali siê mimo przeprowadzenia
kilku prób, obróciæ pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza do poz. " " (wy³¹czony) i wezwaæ uprawnionego instalatora.

TERMOPARA

9. Zamontowaæ pokrywy (wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹) komory
spalania podgrzewacza.

5. Zdj¹æ pokrywê
zewnêtrzn¹
i wewnêtrzn¹
komory spalania.

PALNIK
DY¯URNY
(PILOT)

10. Obróciæ pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do
po³o¿enia " " (w³¹czony).

6. Palnik pilota jest
umieszczony na koñcu
rurki id¹cej od termostatu
do komory spalania.

11. Obróciæ pokrêt³o nastawiania zakresu temperatury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu
ustawienia ¿¹danej temperatury wody.

Wy³¹czenie
2. Pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza obróciæ
do po³o¿enia " " (wy³¹czony).

1. Obróciæ pokrêt³o nastawiania temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie najni¿sze.
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USTAWIENIE TEMPERATURY WODY
Niebezpieczeñstwo poparzeñ w zale¿noœci od temperatury
wody i czasu jej dzia³ania

Temperatura wody w podgrzewaczu mo¿e byæ regulowana pokrêt³em nastawu temperatury. Ka¿dy znak
odniesienia wskazuje zmianê temperatury o oko³o 100C.
Temperatura jest nastawiona fabrycznie na najni¿sz¹
temperaturê.
UWAGA
Przy ustawianiu temperatury wody nale¿y uwzglêdniæ
niebezpieczeñstwo poparzenia i oszczêdnoœæ energii. Im
ni¿sza temperatura, tym mniejsze niebezpieczeñstwo
poparzenia i wiêksza oszczêdnoœæ energii. Sprawdzaj
temperaturê wody przed k¹piel¹.
Niska temperatura wody mo¿e powodowaæ rozwój
mikroorganizmów w podgrzewaczu i nieprzyjemny
zapach wody. Aby tego unikn¹æ, nale¿y okresowo
nastawiaæ temperaturê wody na najwy¿sz¹ wartoœæ.

Temperatura wody
(stopnie C)

Czas po którym
mo¿e nast¹piæ
poparzenie

50

2-5 min

60

poni¿ej 5 sek.

70

oko³o 1 sek.

PRZYCISK
STARTOWY
POKRÊT£O
NASTAWIANIA
STANU

400C
PUNKTY
ODNIESIENIA
500C

600C

4

3

2

700C
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USTAWIENIE TEMPERATURY WODY
Uwaga spaliny

wy³¹czony. Je¿eli podgrzewacz i rury mog¹ byæ
nara¿one na dzia³anie niskich temperatur, powinny
zostaæ opró¿nione z wody. Po d³u¿szym okresie
wy³¹czenia dzia³anie podgrzewacza powinno byæ
skontrolowane przez uprawnionego instalatora.
Nale¿y zapewniæ, aby podgrzewacz i jego instalacja
przed uruchomieniem zosta³y ponownie nape³nione
wod¹.
Jeœli mamy trudnoœæ z uruchomieniem podgrzewacza,
nale¿y oczyœciæ pod³¹czenie termopary w termostacie.

Zawsze zabezpieczaj komorê spalania pokryw¹
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Niezabezpieczenie komory
spalania mo¿e spowodowaæ zatrucie i zniszczenie
termostatu.
Jeœli w pomieszczeniu czujesz zapach spalin, sprawdŸ
dro¿noœæ przewodu kominowego. Ptaki mog¹ w nim
za³o¿yæ gniazdo blokuj¹ce wylot spalin mimo pracy
podgrzewacza.
Kondensacja

UWAGA!

Podczas pierwszego uruchomienia, gdy pobór wody
jest intensywny lub gdy nastêpuje spadek temperatury powietrza, w kanale spalinowym (p³omieniówce)
mo¿e kondensowaæ para wodna. Krople wody padaj¹
na palnik wywo³uj¹c syczenie. Niewielka iloœæ wody
mo¿e wyp³yn¹æ pod zbiornik. Jest to sytuacja
normalna i zjawisko zaniknie po nagrzaniu siê wody
w podgrzewaczu (palnik g³ówny zgaœnie). Jeœli
kapanie nie ustanie, nale¿y sprawdziæ czy nie ma
przecieków.

Je¿eli podgrzewacz wody nie by³ u¿ytkowany przez
d³u¿szy okres czasu (co najmniej 2 tygodnie), w systemie wody gor¹cej mo¿e wytworzyæ siê wodór. Wodór
jest ³atwo palny. W celu rozproszenia nagromadzonego
gazu zaleca siê nastêpuj¹ce postêpowanie:
- otworzyæ kran ciep³ej wody w najdalej (najwy¿ej)
po³o¿onym punkcie poboru ciep³ej wody
- je¿eli wodór znajduje siê w uk³adzie, s³yszalny bêdzie
charakterystyczny dŸwiêk, taki jak przy wyp³ywie
powietrza podczas odpowietrzania instalacji
- podczas w/w czynnoœci nie wolno paliæ, oraz u¿ywaæ
otwartego ognia blisko kranu
- wyp³yw wody z kurka pe³nym strumieniem œwiadczy
o zakoñczeniu procesu odgazowywania instalacji.

Wy³¹czenie
1. Obróciæ pokrêt³o nastawiania temperatury w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie
najni¿sze.
2. Pokrêt³o nastawiania stanu pracy podgrzewacza
obróciæ do po³o¿enia " " (wy³¹czony).

Opró¿nienie podgrzewacza z wody
a. zamkn¹æ zawór dop³ywu gazu
b. zamkn¹æ dop³yw wody zimnej
c. otworzyæ kran ciep³ej wody lub podnieœæ dŸwigniê
na zaworze bezpieczeñstwa (nadmiarowym) w celu
umo¿liwienia dop³ywu powietrza do zbiornika
d. otworzyæ zawór spustowy.

Wy³¹czenie awaryjne
W przypadku awarii nale¿y zamkn¹æ gazowy zawór
odcinaj¹cy, przekrêciæ pokrêt³o nastawiania stanu pracy
podrzewacza do poz. " " (wy³¹czony). Przed ponownym
uruchomieniem, oraz w przypadku zalania przez wodê
lub po¿aru, podgrzewacz musi byæ sprawdzony przez
uprawnionego instalatora.

UWAGA!

Wy³¹czenie na d³u¿szy okres czasu

Spuszczana woda mo¿e byæ gor¹ca.

Je¿eli podgrzewacz wody nie jest u¿ywany przez d³u¿szy
czas, to w celu oszczêdnoœci energii gaz mo¿e zostaæ

Zaleca siê okresowy przegl¹d podgrzewacza, a w szczególnoœci termostatu, palnika, zaworu bezpieczeñstwa,
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NAPRAWY I KONSERWACJA
w zamkniêtym systemie wodnym (patrz str. 5). Nie
wolno zatykaæ wylotów z zaworu bezpieczeñstwa.
Upewniæ siê, ¿e jest zainstalowany wyrównawczy
zbiornik ciœnieniowy. Sprawdziæ, czy zbiornik
wyrównawczy spe³nia swoj¹ funkcjê.

komory spalania i instalacji odprowadzenia spalin.
Wszystkie naprawy i konserwacje powinny byæ przeprowadzane przez uprawnionego instalatora.
W wypadku przegrzania podgrzewacza, zalania wod¹,
po¿aru, lub nieprawid³owej pracy nale¿y zamkn¹æ
dop³yw gazu i wezwaæ autoryzowany serwis. Po zalaniu
podgrzewacza wod¹ nale¿y wymieniæ termostat.

Zbiornik wody

UWAGA!

Du¿a iloœæ osadu w zbiorniku mo¿e spowodowaæ
zmniejszenie sprawnoœci cieplnej podgrzewacza o oko³o
30-40% i mo¿e w konsekwencji doprowadziæ do
uszkodzenia zbiornika. Je¿eli stwierdzi siê obecnoœæ
osadu, nale¿y go wyp³ukaæ przez zawór spustowy wody.
Przy twardej wodzie mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ
odkamienienia zbiornika. Osadzony kamieñ mo¿e
powodowaæ gwa³towne wydzielanie siê pêcherzyków
powietrza z mikroporów kamienia kot³owego w czasie
pracy palnika. Zbiornik wydaje wtedy g³oœne dŸwiêki,
które zwykle ustaj¹ po odkamienieniu zbiornika.

Przed przyst¹pieniem do czynnoœci konserwacyjnych
nale¿y zamkn¹æ dop³yw wody i gazu.
Komora spalania i instalacja odprowadzenia spalin
W przypadku niew³aœciwego spalania gazu mog¹
powstaæ znaczne iloœci sadzy, które osadzaj¹ siê
w rurze spalinowej (p³omieniówce), oraz spirali,
powoduj¹c pogarszanie procesu spalania i zmniejszenia sprawnoœci cieplnej podgrzewacza. Osadzanie
sadzy jest szczególnie intensywne, gdy zasilaj¹cy
gaz ma niskie ciœnienie (np. gdy koñczy siê propan/
butan w zbiorniku lub butli).
Zaleca siê raz w roku oczyœciæ z sadzy deflektor spalin,
p³omieniówkê, dyszê palnika g³ównego i pilota.
Sprawdziæ i ewentualnie oczyœciæ przewody spalinowe.
Upewniæ siê, ¿e po³¹czenia rur s¹ szczelne, a przy
wylocie rury do komina nie ma uszkodzeñ spowodowanych kondensacj¹ wilgoci.

Anoda ochronna
Podczas przegl¹dów konserwacyjnych nale¿y dokonaæ
kontroli prêta anody. Je¿eli wiêcej ni¿ 15 cm drutu
rdzeniowego jest ods³oniête, prêt anody powinien
zostaæ wymieniony. Przed wykrêceniem anody
magnezowej ze zbiornika nale¿y zamkn¹æ dop³yw
zimnej wody.
Wygl¹d p³omienia palnika g³ównego i pilota.

Zespo³y armatury wodnej i gazowej
Nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ
gazowych i armatury, oraz prawid³owe odprowadzenie
spalin przez przerywacz ci¹gu.

Palnik
wykonany
z blachy.

P³omieñ palnika
Po uruchomieniu i w czasie corocznych przegl¹dów
nale¿y sprawdziæ równomiernoœæ p³omienia palnika
g³ównego i palnika pilota.
UWAGA!

Palnik
odlany
z metalu.

Je¿eli zawór bezpieczeñstwa otwiera siê okresowo,
mo¿e to byæ spowodowane rozszerzalnoœci¹ ciepln¹
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CZÊŒCI ZAMIENNE

Czêœci zamienne nale¿y zamawiaæ w punkcie
sprzeda¿y lub u dystrybutora. Przy zamówieniu
nale¿y podaæ model podgrzewacza, numer
fabryczny, rodzaj gazu i nazwê czêœci.

Modele 114, 151, 189 i 284 litry
Gaz ziemny E (GZ50)
i propan/butan B/P (LPG)

1 Termostat

14

18*
12A
12

2 Rurka palnika dy¿urnego
3 Termopara
4 Rurka zasilania palnika g³ównego
5 Dysza palnika g³ównego
6 Palnik g³ówny
7 Palnik dy¿urny (pilot)
8 Podk³adka zaworu
9 Zawór spustowy wody ze zbiornika
10 Pokrywa zewnêtrzna komory spalania
11 Pokrywa wewnêtrzna komory spalania
12 Deflektor spalin
12a Wieszak deflektora spalin
13 Anoda magnezowa
14 Przerywacz ci¹gu
15 Rurka doprowadzenia zimnej wody
16 Uszczelka
17 Zawór bezpieczeñstwa
18 Czujnik zaniku ci¹gu kominowego (CZCK)*
19 Zapalnik piezoelektryczny*

17
15
16

Dla PL-50-60 / PL 75-75

13

19*
1

6

3
7
2

4

5
8

* wyposa¿enie dodatkowe (opcja)

9

19*
1
1
6
7

3

2

3
2

* Zapalnik piezoelektryczny

5
11

!

10

4

UWAGA
Wszystkie naprawy i konserwacje powinny byæ przeprowadzane przez uprawnionego instalatora.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Objaw uszkodzenia

Mo¿liwy powód

Sposób postêpowania

Pilot siê nie zapala

1. Pokrêt³o nastawu pracy nie jest
w³aœciwie ustawione
2. Zatkana dysza pilota
3. Rura pilota zatkana lub sp³aszczona
4. Powietrze w przewodzie gazowym

1. Przestrzegaæ instrukcji zapalania
2. Wyczyœciæ lub wymieniæ*
3. Wyczyœciæ lub wymieniæ*
4. Usun¹æ powietrze z przewodu gazowego*

Kiedy przycisk
startowy zostaje
zwolniony, pilot
przestaje siê paliæ

1. LuŸna termopara
2. Uszkodzona termopara
3. Uszkodzony zawór bezpieczeñstwa
4. Uszkodzony CZCK
a. Niedokrêcone przewody
b. Uszkodzony czujnik CZCK
c. S³aby ci¹g kominowy
d. Zablokowany kana³ kominowy
e. Nieprawid³owa instalacja wylotu spalin

1. Dokrêciæ po³¹czenie na termostacie*
2. Wymieniæ termoparê*
3. Wymieniæ termostat*
4. Wymieniæ CZCK*
a. Poprawiæ po³¹czenia*
b. Wymieniæ czujnik*
c. Poprawiæ ci¹g*
d. Odblokowaæ*
e. Poprawiæ instalacjê zgodnie z instrukcj¹
obs³ugi*

Za ma³o
ciep³ej wody

1. Zbyt ma³y podgrzewacz
2. Niskie ciœnienie gazu

1. Zmniejszyæ zu¿ycie wody gor¹cej
2. Sprawdziæ ciœnienie zasilania gazu i ciœnienie
w palniku*

Za niska
lub za wysoka
temperatura wody

1. Termostat ustawiony na poziom zbyt
wysoki lub niski
2. Rozkalibrowanie termostatu

1. Zmieniæ ustawienie termostatu

¯ó³ty p³omieñ

Zgorzelina na górze palnika

Kopcenie

1. Ograniczony wlot powietrza do
spalania lub kana³u spalin,
2. Niskie ciœnienie gazu

Dudnienie

2. Wymieniæ termostat*
Wy³¹czyæ podgrzewacz i usun¹æ zgorzelinê

Osady lub zendra w zbiorniku

1. Usun¹æ zanieczyszczenie i sprawdziæ
otwór wlotu powietrza
2. Uregulowaæ ciœnienie gazu
Wyczyœciæ zbiornik, odkamieniæ

UWAGA
Czynnoœci oznaczone (*) wykonywane s¹ wy³¹cznie przez uprawnionego instalatora.
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MODEL PODGRZEWACZA .............................................................................
NR FABRYCZNY .............................................................................................
DATA ZAKUPU ...............................................................................................
DATA INSTALACJI .........................................................................................

ZAKUPIONY W ................................................................................................

ZAINSTALOWANY PRZEZ .............................................................................
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