INSTRUKCJA

obsługi i instalacji elektrycznych,
zbiornikowych podgrzewaczy wody
Richmond
10/6/00

Dopuszczenie do obrotu w Polsce wydane
zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji z dnia
3 kwietnia 1993 (Dz. U. nr. 55,1993) przez Urząd
Dozoru Technicznego.
Decyzja Nr. OC-164-99 UDT.

Tabela nr. 1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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WSTĘP

SPIS TREŚCI
Charakterystyka techniczna 1
Wstęp 2
Budowa podgrzewacza 2
Instalowanie 3
Podłączenie do obiegu ciepłej wody 3
Uruchomienie i odsługa 5
Naprawy i konserwacja 7
Wykrywanie usterek 8
Uwagi dla użytkownika 8

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
W pobliżu podgrzewacza nie mogą znajdować się
materiały lotne i łatwopalne takie jak benzyna, aerozole,
farby, kleje, środki czyszczące, rozpuszczalniki itp.

Niezawodna i bezpieczna praca podgrzewacza Richmond
jest uzależniona od prawidłowej eksploatacji. Dlatego
każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z
treścią niniejszej instrukcji i przestrzegać wszystkich uwag i
zaleceń w niej zawartych. Za szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji importer nie ponosi
odpowiedzialności. Podgrzewacze Richmond spełniają
wymagania amerykańskiej organizacji ANSI (American
National Standart Institut), posiadają certyfikat AGA
(American Gas Association), oraz dopuszczenie do obrotu
w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zastosowanie
Elektryczny, zbiornikowy podgrzewacz wody typu Richmond
służy do przygotowania ciepłej wody w domach i małych
zakładach pracy. Temperatura wody może być dowolnie
nastawiana przez użytkownika, zależnie od jego potrzeb.
Dzięki całkowicie automatycznie sterowanej pracy
podgrzewacza, temperatura ciepłej wody nie ulega
wahaniom. Duży zapas wody w zbiorniku podgrzewacza
umożliwia wysoką wydajność czerpalną oraz jednoczesny
pobór ciepłej wody z kilku punktów czerpania. Dzięki
wysokiej sprawności podgrzewacza i wysokiej jakości jego
izolacji cieplnej, osiągane jest optymalne wykorzystanie
dostarczonej energii cieplnej.

BUDOWA PODGRZEWACZA

Podgrzewacz RICHMOND

składa się ze zbiornika

ciśnieniowego, zaworu regulacyjno-zabezpieczającego
(termostat), oraz obudowy z izolacją termiczną.
Automatyczny
zawór
regulacyjno-zabezpieczający
utrzymuje stałą temperaturę wody w zbiorniku.
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1. Izolacja z pianki poliuretanowej
2. Element grzejny
3. Zbiornik izolowany
4. Porcelanowa powłoka zbiornika
5. Anoda ochronna
6. Wlot zimnej wody
7. Złącze elektryczne
8. Wyłącznik termiczny
9. Termostat z nastawą temperatury
10. Przycisk wyłącznika termicznego
11. Nastawa temperatury

Rys. 1. Budowa podgrzewacza

INSTALOWANIE
Wybór pomieszczenia
Instalacja podgrzewacza musi być zgodna z lokalnie
obowiązującymi przepisami budowlanymi. Zaleca się
instalowanie podgrzewacza w czystym, suchym
pomieszczeniu, możliwie blisko miejsc poboru ciepłej
wody. Długie nieizolowane linie ciepłej wody spowodują
stratę energii. Podgrzewacz i przewody wody muszą być
zabezpieczone przed zamarzaniem. Należy zapewnić
wystarczający dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji lub
naprawy (wymiana grzałek, sprawdzenie termostatu).
Należy zapewnić możliwość spuszczenia wody z
podgrzewacza do ścieku.

UWAGA! Podgrzewacz nie może być instalowany w
pomieszczeniu z materiałami lotnymi lub łatwopalnymi
takimi jak benzyna, aerozole, rozpuszczalniki, farby itp.
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Podłączenie wody
Sposób i położenie przyłączy wody pokazane są na rys. 2 i
3.
Na podgrzewaczu wody (patrz rys. 2) należy bezwarunkowo
zainstalować zawór nadmiarowy (bezpieczeństwa). Jest to
zawór zabezpieczający, działający w funkcji temperatury i
ciśnienia. Ciśnienie znamionowe zaworu bezpieczeństwa
nie może przekraczać 150 PSI (ok. 10,5 kg/m 2).
W przypadku podłączenia do instalacji miedzianej, należy
zastosować złącza izolujące w celu zmniejszenia korozji
elektrochemicznej.

Podłączenie obiegu ciepłej wody
a. Wykręcić zawór spustowy (poz. 12, rys. 2).
b. W miejsce zaworu spustowego wkręcić trójnik 14.
c. Od najwyżej położonego punkty czerpalnego G,
wyprowadzić odnogę i podłączyć ją rurą 1/2 cala z
trójnikiem 14 poprzez lekki zawór zwrotny 13.
d. Do trójnika 14 wkręcić zawór spustowy 12.
e. W razie rozbudowania sieci punktów czerpalnych, może
okazać się niezbędnym podłączenie pompy cyrkulacyjnej.
W instalacji bez obiegu nie instalować połączenia od
punktu G do punktu D rurą 1/2 cala.

1. Zasilanie zimną wodą podgrzewacza
2. Wylot wody ciepłej
3. Złacze elektryczne
4. Nadmiarowy zawór bezpieczeństwa
5. Zawór spustowy wody z podgrzewacza
6. Przewód odpływowy z zaworu nadmiarowego
7. Linia zasilania elektrycznego

Rys. 3. Schemat obiegu ciepłej wody

UWAGA! Nie wolno instalować żadnych zaworów
pomiędzy podgrzewaczem a zaworem nadmiarowym
(bezpieczeństwa) i pomiędzy zaworem nadmiarowym
a końcem rury odpływowej. Zainstalowanie
jakiegokolwiek zaworu odcinającego zablokuje
działanie zaworu bezpieczeństwa i spowoduje
zniszczenie zbiornika.

Rys. 2. Instalacja podgrzewacza
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Podłączenie elektryczne
Musi być wykonane zgodnie z lokalnie obowiązującymi
przepisami przez wykwalifikowanego elektryka. Tabela nr.
1 podaje zalecane bezpieczniki na linii zasilania w/g
National Electric Code. Podgrzewacz należy podłączyć do
oddzielnego obwodu elektrycznego przy pomocy
miedzianych przewodów, z osobnym wyłącznikiem i
bezpiecznikiem. Przewody elektryczne należy podłączyć do
złącza elektrycznego, znajdującego się pod pokrywą w
górnej części podgrzewacza. Jeden przewód sieci
połączyć z czarnym przewodem podgrzewacza, drugi
przewód sieci połączyć z czerwonym przewodem. Złącza
zabezpieczyć odpowiednią izolacją elektryczną. Przewód
uziemienia podłączyć do zielonej śruby znajdującej się na
pokrywie złącza elektrycznego.

Tabela nr 1

Rys. 3 Schemat elektryczny

Napełnianie wodą
Przed rozpoczęciem napełniania należy upewnić się że
zawór spustowy jest zamkniety. Otworzyć zawór odcinający
na linii zasilania zimną wodą. Otwierać powoli każdy kran
ciepłej wody w celu odprowadzenia powietrza z
podgrzewacza i rur. Jeżeli z kranów zacznie wypływać
woda ciągłym strumieniem znaczy to, że zbiornik i rury
zostały wypełnione wodą. Zamknąć krany ciepłej wody.

Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy:
-ustawienie podgrzewacza jest zgodne z zaleceniami
zapewniając zabezpieczenie przed zamarzaniem, dostęp
dla serwisu
-przewody wody są odpowietrzone
-podgrzewacz jest napełniony wodą
-podłączenia wody są szczelne
-zawór bezpieczeństwa jest zainstalowany zgodnie z
instrukcją
-przewód odpływowy jest zabezpieczony przed
zamarzaniem
-napięcie zasilania jest zgodne z napięciem na tabliczce
znamionowej
-podłaczenie elektryczne jest wykonane z odpowiedniej
grubości drutu, zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem i
dokręcone
-uziemienie jest założone

UWAGA! Zbiornik musi być całkowicie wypełniony wodą
zanim podgrzewacz zostanie włączony do sieci
elektrycznej. Włączenie podgrzewacz nie napełnionego
wodą spowoduje uszkodzenie elementów grzejnych i
utratę gwarancji.
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Nastawienie Temperatury Wody
Jeżeli wymagana jest zmiana ustawienia termostatu należy:
wyłączyć zasilanie elektryczne, zdjąć pokrywę termostatu i
część izolacji pokrywającej termostat. Nie należy
zdejmować plastikowej pokrywy zabezpieczającej
termostat. Ustawić na żądaną temperaturę, włożyć izolacje
i zamontować pokrywę.

Temperatura wody w podgrzewaczu może być regulowana
przez ustawienie pokrętła termostatu. Podgrzewacze z
podwójną grzałka posiadają dwa niezależne termostaty.
Termostat jest ustawiony fabrycznie na 140° F (60° C).
Ustawienie termostatu na niższą temperaturę zmniejszy
straty ciepła i w efekcie obniży koszty eksploatacji. W
domach z małymi dziećmi lub osobami niepełno
sprawnymi zaleca się ustawić termostat na temperaturę
120° F (50° C) lub niższą aby

UWAGA! Przed zdjęciem pokrywy termostatu należy
wyłączyć zasilanie elektryczne.

Rys. 4 Termostat z pokrywą

Urządzenie Zabezpieczające
Podgrzewacz jest wyposażony w wyłącznik termiczny
zabezpieczający przed nadmiernym nagrzaniem, który
znajduje się powyżej termostatu. Jeżeli z jakiegoś powodu
temperatura wody przekroczy ustalony limit, wyłącznik
termiczny odłączy zasilanie elektryczne do elementu
grzejnego. W celu ponownego
uruchomienia
podgrzewacza konieczne jest nastawienie wyłącznika
termicznego poprzez przyciśnięcie czerwonego guzika
(Reset).
W tym celu należy wyłączyć zasilanie elektryczne, zdjąć
pokrywę termostatu i część izolacji pokrywającej termostat.
Nie
należy
zdejmować
plastikowej
pokrywy
zabezpieczającej termostat. Wcisnąć czerwony guzik.
Włożyć izolacje i zamontować pokrywę. W każdym wypadku
zadziałania urządzenia zabezpieczającego podgrzewacz
musi być sprawdzony przez wykwalifikowany serwis.

Wyłączenie Awaryjne
W wypadku pożaru lub zalania wodą należy odłączyć
zasilanie elektryczne i zamknąć zasilanie wody. Nie wolno
używać ponownie podgrzewacza dopóki nie zostanie
dokładnie
sprawdzony
i
uruchomiony
przez
wykwalifikowany serwis.
Wyłączenie na dłuższy okres czasu
Jeżeli podgrzewacz nie bedzie używany przez dłuższy okres
czasu, należy wyłączyć zasilanie z sieci elektrycznej w celu
oszczędności energii. Jeżeli podgrzewacz będzie narażony
na zamarzanie, należy zbiornik i rury opróżnić z wody.
Po dłuższym okresie nie używania, podgrzewacz musi być
sprawdzony przez wykwalifikowany serwis przed ponownym
uruchomieniem.
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Opróżnienie podgrzewacza z wody

umożliwienia dopływu powietrza do zbiornika
d. otworzyć zawór spustowy (poz.12 rys.3)

a. wyłączyć zasilanie elektryczne
b. zamknąć dopływ wody zimnej
c. otworzyć kran ciepłej wody lub podnieść dźwignię na
zaworze nadmiarowym w celu

UWAGA! Spuszczana woda może być gorąca.

a. Większość urządzeń elektrycznych wytwarza pewien
poziom dźwieku lub szumu w czasie pracy. Gdy poziom
dźwięku zmienia się znacząco należy sprawdzić elementy
grzejne przez wykwalifikowany serwis
b. Nie dopuszcza się instalowania podgrzewacza oraz
dokonywania jego napraw i konserwacji przez osoby do
tego nieuprawione, dokonywania jakichkolwiek przeróbek
podgrzewacza i urządzeń sterująco-zabezpieczających
c. Zaleca się coroczny przegląd podgrzewacza przez
autoryzowany serwis techniczny

Wszystkie naprawy i konserwacje powinny
przeprowadzane przez autoryzowany serwis.

Zespoły armatury wodnej
Należy sprawdzić szczelność wszystkich płączeń armatury
wodnej.

być

UWAGA! Jeżeli zawór nadmiarowy otwiera się
okresowo,
może
to
być
spowodowane
rozszerzalnością cieplną w zamkniętym systemie
wodnym. Nie wolno zatykać wylotów z zaworu
nadmiarowego. Upewnić się że jest zainstalowany
wyrównawczy zbiornik ciśnieniowy.

Anoda Ochronna
Podgrzewacz jest wyposażony w pręt anodowy chroniący
przed korozją w celu przedłużenia czasu eksploatacji
zbiornika wody. Pręt anodowy ulega stopniowemu zużycia
w czasie eksploatacji. W przypadku gdy woda posiada dużą
zawartość siarczanów i innych minerałów może wytworzyć
się gas, siarczan wodoru o zapachu zgniłych jajek.
Dodanie do wody niewielkiej ilości chloru powinno
zminimalizowac niepożądany zapach.
Podczas corocznych przeglądów konserwacyjnych należy
dokonać kontroli pręta anody. Jeżeli więcej niż 6 cali (ok.
15 cm) drutu rdzeniowego jest odsłonięte, pręt anody
powinien zostać wymieniony. Przed wyciągnięciem pręta
anody ze zbiornika należy upewnić się, czy zasilanie wody
zimnej jest zamknięte.

Zbiornik wody
Duża ilość osadu w zbiorniku może spowodować
zmniejszenie sprawności cieplnej urządzenia o ok. 30-40%
i może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia
zbiornika ciśnieniowego. Jeżeli stwierdzi się obecność
osadu, należy go wypłukać przez zawór spustowy wody.
Przy silnie wapnistej wodzie może zaistnieć potrzeba
ewentualnego odwapnienia. Aby zmniejszyć proces
odkładania się osadu zaleca się spuszczanie co miesiąc
kilku litrów wody z dna zbiornika przez zawór spustowy.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA !

Instalowanie lub eksploatowanie podgrzewacza niezgodnie z poniższą instrukcją spowoduje utratę gwarancji;
grozi uszkodzeniem podgrzewacza, wybuchem lub pożarem.

Jeśli na przewodzie zimnej wody zainstalowany jest zawór zwrotny, należy bezwzględnie zainstalować
ciśnieniowy zbiornik wyrównawczy. Niezainstalowanie takiego zbiornika grozi uszkodzeniem lub rozerwaniem
podgrzewacza.

Jeśli woda dostarczana do podgrzewacza zawiera dużo zawiesiny lub jest silnie zmineralizowana, zaleca się
stosowanie filtrów i demineralizatora wody.
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