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JEŻELI CZUĆ ZAPACH GAZU!
Należy bezzwłocznie zamknąć zawór odcinający na
przewodzie gazowym. Nie wolno zapalać żadnego
płomienia, przełączać wyłączników elektrycznych, używać
telefonu w tym budynku. Natychmiast zawiadomić
pogotowie gazowe.

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

Zastosowanie
Gazowy, 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. Pdgrzewacze serii VP są
wyposażone w wentylator spalin, dzięki czemu nie są
podłączane do przewodu kominowego. Spaliny
odprowadzane są rurą PCV

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

BUDOWA PODGRZEWACZA

Podgrzewacz RICHMOND

Zespół kontroli odcina dopływ gazu do urządzenia w
przypadku:
-zaniku ciśnienia gazu w sieci
-uszkodzenia termoelementu
-przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody
-zaniku podciśnienia w przewodzie spalinowym

składa się ze zbiornika

ciśnieniowego, zespołu kontroli, zespołu palników, oraz
obudowy z izolacją termiczną. Zespół kontroli utrzymuje
stałą temperaturę wody w zbiorniku, steruje zaworem gazu,
oraz zabezpiecza podgrzewacz przed awarią.
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INSTALOWANIE

Wybór pomieszczenia
Instalacja podgrzewacza musi być zgodna z lokalnie
obowiązującymi przepisami budowlanymi, gazowymi i
kominiarskimi. Należy zapewnić dostateczną wentylację, a
powietrze musi być wolne od oparów zawierających np:
fluor, siarkę, środki rozpuszczające i oczyszczające farby,
kleje, oraz inne tego rodzaju substancje, które mogłyby
doprowadzić do korozji podgrzewacza i przewodów
odprowadzania spalin. Pomieszczenie powinno być
zabezpieczone przed mrozem.

-łatwość dostępu do armatury podgrzewacza
-długość rury wylotu spalin i ilość kolanek
-lokalizację wylotu spalin
- dostateczną wentylację pomieszczenia
Podłączenie gazu
Instalacja doprowadzenia gazu do podgrzewacza musi być
wykonana przez uprawnionego instalatora. Przed
podłączeniem instalacji do podgrzewacza należy przewody
dokładnie przedmuchać w celu usunięcia zanieczyszczeń.
Na
przewodzie
przyłączeniowym
gazu
przed
podgrzewaczem należy zamontować zawór odcinający,
dwuzłączkę i odnogę na osady z korkiem (patrz rysunek 2).
Przed uruchomieniem szczelność wszystkich połączeń
gazowych powinna być sprawdzona przy użyciu wody z
mydłem.

Ustawienie
Przy wyborze miejsca ustawienia należy uwzględnić:
-obciążenie podłogi masą podgrzewacza wraz z wodą
-usytuowanie przyłączy wody i gazu
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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 od punktu G do punktu D rurą ˝
cala.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.
posiadać odpowiedni kanał kominowy oraz
W instalacji bez obiegu nie instalować połączenia od
punktu G do punktu D rurą 1/2 cala.

Rys. 2. Instalacja podgrzewacza

1. rura spalinowa
2. wylot wody ciepłej
3. zawór odcinający gazowy
4. przewód zasilania gazem
5. dwuzłączka do gazu
6. odnoga na osady
7. korek
8. zespół kontroli
9. przewód odpływowy z zaworu nadmiarowego
10. zasilanie zimną wodą
11. zespół wentylatora
12. zawór spustowy
13. zawór zwrotny
14. trójnik
15. zawór nadmiarowy (bezpieczeństwa)
16. zawór wody

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.
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UWAGA! Podgrzewacz nie może być podłączony do
kanałów kominowych.

UWAGA! Gazy spalinowe zawierają dużą ilość
wilgoci która się skrapla przy wylocie spalin i może
zamarzać przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza i
zainstalować wylot zgodnie z zaleceniami zawartymi
w tej instrukcji. Nieprawidłowa instalacja wylotu
spalin może spowodować zniszczenia ściany
budynku.

Odprowadzenie spalin
Wylot spalin musi być odprowadzony rurą PCV o średnicy 3
cale poziomą poprzez ścianę budynku, lub rurą pionową
przez dach. Maksymalna długość rury nie może
przekraczać 13 metrów z jednym kolankiem, 11,5 m z
dwoma kolankami, 10 m z trzema kolankami. Należy
stosować kolanka o dużym promieniu, aby nie hamowały
wylotu spalin. Podgrzewacz nie bedzie działał jeśli rura
wylotu spalin jest zbyt długa, lub przepływ spalin jest
hamowany i powoduje spadek ciśnienia w rurze
spalinowej.

Ponadto:
nie należy instalować wylotu spalin nad przejściami,
drzwiami, oknami, lub pod tarasami.
Aby uniknąć zamarzania wokół wylotu spalin nie zaleca się
instalowania wylotów w ścianach wystawionych na
działanie wiatru.
Przy przejściu przez ściane ceglaną należy stosować
metalową płytę nierdzewną 60x60 cm, zainstalowaną na
zewnątrz budynku.
Wszystkie złącza w ścianie w promieniu 2 m od wylotu
powinny być uszczelnione tynkiem lub silikonem, aby
uniknąć penetracji wilgoci.

Wyprowadzenie spalin przez ścianę
Przy lokalizacji wylotu spalin przez ścianę budynku należy
zachować odpowiednie minimalne odleglości jak
pokazano na rys. 4:
-30 cm powyżej poziomu gruntu
-1,2 m od okien, drzwi, wlotów lub wylotów powietrza,
poddaszy i okapów, oraz krzaków.
-3 m od innych wentylatorów lub nawiewów
-2 m od wewnetrznego rogu budynku, który może
przesłaniać przepływ powietrza.

Jeśli rura wylotowa przechodzi przez nieogrzewane
pomieszczenie, należy ją ocieplić w celi uniknięcia
skraplania wody wewnątrz rury.

5

Rys 7. Przejście wylotu spalin przez dach

6

Wentylacja pomieszczenia
Aby proces spalania w podgrzewaczu przebiegał
prawidłowo należy zapewnić dostateczny dopływ powietrza
do podgrzewacza. Jeżeli podgrzewacz zainstalowany jest w
pomieszczeniu zamkniętym o kubaturze mniejszej niż 5 m 3
na każde 3 kW mocy podgrzewacz, należy umieścić dwa
otwory wentylacyjne. Jeden otwór w odleglości 30 cm od
podłogi, drugi w odleglości 30 cm od sufitu. Każdy otwór
musi mieć powierzchnię co najmniej 6 cm 2 na każde 3 kW
mocy podgrzewacza, ale nie mniej niż 600 cm 2. Jeśli
sąsiadujące pomieszczenie jest również zamknięte, należy
zapewnić dostateczny przepływ powietrza z zewnątrz
budynku.

Minimalna odległość od ściany
Przy instalacji podgrzewacza w małych pomieszczeniach
należy zapewnić minimalne odległości od ściany:
z tylu i z boków - 0 cm.
z przodu - min. 8 cm.
z góry - min. 30 cm.

UWAGA! Nie należy instalowć podgrzewacza w
łazienkach,
sypialniach,
pomieszczeniach
mieszkaniowych, które są normalnie zamknięte.

Powietrze do spalania
Podgrzewacz nie powinien być instalowany w pobliżu
wylotu powierza zawierającego agresywne substancje
chemiczne. Np. aerozole w zakładach fryzjerskich, pralnie
chemiczne, laboratoria fotograficzne, magazyny środków
wybielających, lub środków do czyszczenia basenu.
Powietrze zawierające w/w środki po przejściu przez
komorę spalania staje się chemicznie agresywne i
przyspiesza
korozje
wewnętrznych
elementów
podgrzewacza.

Instalacje w górach
Przy instalacjach na wysokości do 600 m nad poziomem
morza podgrzewacz nie wymaga żadnych modyfikacji.
Powyżej 600 m należy zmniejszyć moc palnika zgodnie z
zaleceniami lokalnych gazowni. Przy instalacjach na
wysokości powyżej 1000 m podgrzewacz musi być
wyposażony w specjalny wentylator typu "H".

Rys. 9 Schemat ideowy
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Rys. 9A Schemat połaczeń

8

Pierwszego uruchomienia podgrzewacza powinien
dokonać uprawniony instalator. W pobliżu
podgrzewacza nie mogą znajdować się materiały
lotne i łatwopalne.

c. Sprawdzić, czy zawór odcinający gazu jest zamknięty.
Jeżeli nie, należy go zamknąć i odczekać 5 min. w celu
dokładnego przewietrzenia komory spalania.
d. Napełnić podgrzewacz wodą. Upewnić się czy zawór
spustowy (rys.2 poz.12) jest zamknięty. Otworzyć zawór
wody na linii zasilania podgrzewacza. Otwierać powoli
krany gorącej wody w celu odprowadzenia powietrza.
Zamknąć krany kiedy woda zacznie wypływać ciągłym
strumieniem.

Przygotowanie do uruchomienia
a. Sprawdzić czy oznaczenie gazu na tabliczce
znamionowej jest zgodne z rodzajem gazu, dostarczanym
do podgrzewacza. Jeżeli nie, należy wezwać autoryzowany
serwis.
b. Sprawdzić szczelność i stan armatury.

e. Otworzyć zawór odcinający gaz.

UWAGA! Pilot zapala się automatycznie. Nie należy
zapalać pilota przy pomocy zapałek.

Uruchomienie
1. Wyłączyć zasilanie z sieci elektrycznej.
2. Pokrętło nastawu stanu pracy podgrzewacza (rys.10)
obrócić do położenia "OFF" (wyłączony).
3. Odczekać ok. 5 min. Jeśli czuć gaz, należy zamknąć
zawór odcinający na przewodzie gazowym (poz.3 rys.2).
Nie wolno zapalać żadnego urządzenia, włączać
wyłącznika elektrycznego, używać telefonu w tym budynku.
Natychmiast zawiadomić pogotowie gazowe.
4. Zdjąć pokrywe termostatu i izolację (rys. 11)
5. Przy pomocy małego śrubokrętu nastawić żądaną
temperaturę. Włożyć izolację i zamontować pokrywę
termostatu.
6. Obrócić pokrętło nastawu stanu pracy podgrzewacza
(rys.10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do położenia "ON" (włączony).
7. Włączyć zasilanie z sieci elektrycznej. Upewnić się, że
wyłącznik wewnątrz zespołu kontroli jest w pozycji "ON"
(włączony). Powinno być słychać iskrzenie zapalnika
iskrowego. W ciągu 90 sekund powinien zapalić się palnik
dyżurny.
8. Jeżeli podgrzewacz nie działa, należy sprawdzić
bezpiecznik termostatu (rys. 11). Aby załączyć automatyczny
bezpiecznik, należy wyłączyć sieć I wcisnąć guzik
"RESET ", znajdujący się pod pokrywą termostatu.
9. Jeżeli podgrzewacz nie działa po wykonaniu powyższych
czynności, należy wezwać autoryzowany serwis.

Rys. 10 Pokrętło nastawu stanu

Wyłączenie
1. Wyłączyć zasilanie z sieci (poz. 21 rys. 1)
2. Pokrętło nastawu stanu pracy podgrzewacza

Rys. 11 Termostat
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Ustawienie temperatury wody
Temperatura wody w podgrzewaczu może być regulowana
przez ustawienie śruby na termostacie (rys.11), która
fabrycznie jest nastawiona na najniższą temperaturę. Na
początek zaleca się ustawienie temperatury na 54ş C. Przy
ustawieniu temperatury wody należy uwzględnić
niebezpieczeństwo poparzenia i oszczędność energii. Im
niższa temperatura, tym mniejsze niebezpieczeństwo
poparzenia i większa oszczędność energii.

UWAGA! Rodziny z małymi dziećmi lub inwalidami
powinny ustawić temperaturę wody na zakres około
49o C lub poniżej, celem uniknięcia poparzeń.

Płomień palnika
Po uruchomieniu i w czasie corocznych przeglądów należy
sprawdzić równomierność płomienia palnika.

Bezpiecznik temperatury wody
Podgrzewacz jest wyposażony w termostat do
automatycznej regulacji temperatury i w bezpiecznik
termiczny. Jeśli z jakiegoś powodu temperatura wody
wzrośnie powyżej dopuszczalnego poziomu, bezpiecznik
odcina dopływ prądu do zaworu gazu i podgrzewacz
przestaje działać. Należy wyłączyć podgrzewacz z sieci
elektrycznej i sprawdzić powód zadziałania bezpiecznika
przez autoryzowany serwis.
Aby załączyć bezpiecznik, należy przy wyłączonej sieci
zdjąć pokrywę termostatu, wcisnąć guzik RESET.

Rys. 12. Prawidłowy wygląd płomienia palnika
Wyłączenie awaryjne
W wypadku przegrzania, przerwy w zasilaniu gazem, należy
wyłączyć podgrzewacz przy pomocy wyącznika sieciowego.
W przypadku awarii należy rownież zamknąć gazowy zawór
odcinający, przekręcić pokrętło nastawu stanu pracy
podrzewacza (rys.11) do poz. "OFF" (wyłączony). Przed
uruchomieniem, podgrzewacz, musi być sprawdzony przez
autoryzowany serwis jeśli podgrzewacz był zalany przez
wodę, narażony na pożar, lub uległ awarii.

UWAGA! Jeżeli podgrzewacz wody nie był
użytkowany przez dłuższy okres czasu (co najmniej 2
tygodnie), w systemie wody gorącej może wytworzyć
się gaz hydrogenowy.

Wyłączenie na dłuższy okres czasu
Jeżeli podgrzewacz wody jest nie używany przez dłuższy
czas, to w celu oszczędności energii gaz może zostać
wyłączony. Jeżeli podgrzewacz i rury mogą być narażone
na działanie niskich temperatur, powinny zostać
opróżnione z wody. Po dłuższym okresie wyłączenia
działanie podgrzewacza powinno być skontrolowane przez
autoryzowany serwis. Należy zapewnić, aby podgrzewacz i
jego instalacja przed uruchomieniem zostały ponownie
napełnione wodą.

Gaz hydrogenowy jest łatwo palny. W celu rozproszenia
nagromadzonego
postępowanie:

gazu

zaleca

się

następujące

-otworzyć kran ciepłej wody w najdalej (najwyżej)
położonym punkcie poboru ciepłej wody
-jeżeli wodór znajduje się w układzie, słyszalny będzie
charakterystyczny dźwięk, taki jak przy wypływie powietrza
podczas odpowietrzania instalacji
-podczas w/w czynności nie wolno palić, oraz używać
otwartego ognia blisko kranu
-wypływ wody z kurka pełnym strumieniem świadczy o
zakończeniu procesu odgazowywania instalacji
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Opróżnienie podgrzewacza z wody
a. zamknąć zawór dopływu gazu (poz.3 rys.2)
b. zamknąć dopływ wody zimnej

c. otworzyć kran ciepłej wody lub podnieść dźwignię na
zaworze nadmiarowym w celu umożliwienia dopływu
powietrza do zbiornika
d. otworzyć zawór spustowy (poz.12 rys.2)

UWAGA! Spuszczana woda może być gorąca.

sterująco-zabezpieczających, a w szczególności
wymiany dyszy i regulacji pracy palników (czynności te
mogą
wykonywać
wyłącznie
przedstawiciele
autoryzowanego serwisu)

a. Podgrzewacz może być zasilany wyłącznie gazem, do
którego spalania został przeznaczony.
b. Nie dopuszcza się instalowania podgrzewacza oraz
dokonywania jego napraw i konserwacji przez osoby do
tego nieuprawione, dokonywania jakichkolwiek przeróbek
podgrzewacza i urządzeń

c. Zaleca się coroczny przegląd podgrzewacza przez
autoryzowany serwis techniczny

NAPRAWY I KONSERWACJA
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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.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.

Zanieczyszczony gaz (szczególnie propan z butli) może być przyczyną gromadzenia się sadzy w kanale
spalinowym (płomieniówka rys. 1) i na palniku. Nie usunięta sadza może powodować wydostawanie się spalin z
komory spalania do pomieszczenia, co grozi zatruciem, oraz zniszczeniem zaworu regulacyjnozabezpieczającego.

W przypadku napełniania podgrzewacza zimną wodą w kanale spalinowym może kondensować się para wodna.
Skraplanie może też wystąpić przy dużym poborze ciepłej wody. Ustaje po osiągnięciu nastawionej wartości
temperatury wody.

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