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Model: RICHMOND
Z ZAMKNIĘT YM WYDMUCHEM SPALIN
Typ: PL50DV

Producent: RHEEM MANUFACTURING COMPANY
Montgomery, Alabama

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.

Importer: MEGAS, Warszawa, Poland
Tel 614-60-68, Fax 670-37-52

Tabela nr. 1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

*) Obliczona przy zastosowaniu "heat traps" i "jacket"
**) Dotyczy gazu GZ-50 w/g PN-87/C96001, dopuszczalne wahania ciśnienia +0,5kPa, -0,4kPa.
***) Wyliczona dla wartości opałowej gazu 35608 kJ/nm3 i mocy nominalnej podgrzewacza
Typy na gas propan oznaczone są dodatkowo literą "P"

1

WSTĘP

SPIS TREŚCI
Charakterystyka techniczna 1
Wstęp 2
Budowa podgrzewacza 2
Instalowanie 3
Podłączenie do obiegu ciepłej wody 4
Uruchomienie i odsługa 9
Naprawy i konserwacja 11
Uwagi dla użytkownika 12
Wykrywanie usterek 12

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. Podgrzewacz PL50DV
posiada zamknięty obieg spalin, dzięki czemu jest
stosowany w pomieszczeniach zamkniętych, bez dostępu
do przewodu kominowego.

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

Zawór regulacyjno-zabezpieczający odcina dopływ gazu
do urządzenia w przypadku:
- zgaśnięcia palnika dyżurnego
-zaniku ciśnienia gazu w sieci
-uszkodzenia termoelementu
-przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody

Podgrzewacz RICHMOND składa się ze zbiornika
ciśnieniowego, zaworu regulacyjno-zabezpieczającego,
zespołu palników, kanałów cyrkulacji spalin, oraz obudowy
z izolacją termiczną. Automatyczny zawór regulacyjnozabezpieczający utrzymuje stałą temperaturę wody w
zbiorniku.
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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.

W instalacji bez obiegu nie instalować połączenia od
punktu G do punktu D rurą 1/2 cala.

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. zawór regulacyjno-zabezpieczający (termostat)
9. przewód odpływowy z zaworu nadmiarowego
10. zasilanie zimną wodą
11. wylot spalin
12. zawór spustowy
13. zawór zwrotny
14. trójnik
15. zawór nadmiarowy (bezpieczeństwa)
16. zawór wody
17. pokrywa komory spalania

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! 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.

Ponadto:
Nie należy instalować wylotu spalin nad przejściami,
drzwiami, oknami, lub pod tarasami.

Lokalizacja wylotu
Przy lokalizacji wylotu spalin przez ścianę budynku należy
zachować odpowiednie minimalne odleglości jak
pokazano na rys. 4:
-30 cm powyżej poziomu gruntu
-30 cm od okien, drzwi, wlotów lub wylotów powietrza
-50 cm od poddaszy i okapów
-3 m od, i 1 m powyżej innych wentylatorów lub nawiewów
powietrza
-50 cm od wewnetrznego rogu budynku, który może

Rys. 4. Lokalizacja wylotu spalin
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INSTALACJA OBIEGU SPALIN

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.

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

Wyciąć otwór w ścianie budynku o średnicy około 15 cm,
położony 171 cm powyżej podłogi.

Rys. A Lokalizacja otworu wentylacyjnego

Ustawić podgrzewacz w docelowym miejscu instalowania.
Upewnić się, że zachowane są minimalne odległości od
ścian i innych obiektów.

Rys. B Ustawienie podgrzewacza
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Zainstalować wewntętrzne, 3 calowe, stalowe kolanko.
Osadzić mocno w otwór w podgrzewaczu. Obrócić w
stronę wylotu. Uszczelnić silikonem w punktach
oznaczonych *.

Rys. C Montaż kolanka wewnętrznego

Kolanka należy ustawić w poziomie. Dla ułatwienia
można założyć odcinek prostej rury. Wywiercić dwa
otwory 3 mm przez kolanko i kołnierz podgrzewacza z
przodu i z tyłu. Przykręcić kolanka blachowkrętami w
punktach 8. Wsunąć płytkę mocującą, która będzie
montowana na końcu.

Rys. E Montaż kolanka

Wysunąć 3 calową rurę F1 do maksymalnej długości
(ok. 50 cm ). Wsunąć rurę przez otwór w ścianie F2.
Drugi koniec nasunąć na 3 calowe kolanko. Złącza
uszczelnić silikonem F3, F$.

Rys. F Montaż rury wewnętrznej
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Założyć podstawę wylotu spalin na 5 calową rurę
zewnętrzną. Wywiercić G1 dwa otwory 3 mm przez ścianke
rury i kołnierz podstawy wylotu, położone po przeciwnych
stronach rury. Przkręcić przy pomocy blachowkrętów G2.
Wyciągnąć rurę do maksymalnej długości około 50 cm.

Rys. G Montaż rury zewnętrznej

Wsunąć 5 calową rurę od zewnątrz budynku przez otwór w
ścianie. Nasunąć na 5 calowe kolanko zewnętrzne.
Dosunąć podstawę wylotu H1 do ściany od zewnątrz
budynku.

Rys. H Instalacja rury zewnętrznej

Nałożyć wylot spalin J1 na 3 calową rurę wystającą przez
ścianę budynku. Dosunąć wylot spalin do ściany,
osadzając go w podstawie wylotu. Zamocować wylot przy
pomocy czterech śrub, J2 odpowiednich dla rodzaju ściany
zewnetrznej. Rura wylotowa powinna być pozioma. Małe
odchylenia od poziomu są dopuszczalne. Uszczelnić
silikonem wszystkie połączenia na zewnątrz budynku .

Rys. I Montaż wylotu spalin

Płytkę mocującą K wewnątrz budynku dosunąć do ściany i
zamontować odpowiednimi śrubami. Upewnić się że 5
calowa rura jest całkowicie nasunięta na 5 calowe
kolanko. Wywiercić dwa otwory 3 mm przez ścianke rury i
kolanko, położone po przeciwnych stronach rury.
Przykręcić przy pomocy blachowkrętów. Uszczelnić
silikonem wszystkie połączenia na 5 calowej rurze.

Rys. J Montaż wylotu spalin
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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.

Uruchomienie
1. Pokrętło nastawu stanu pracy podgrzewacza obrócić do
położenia "OFF" (wyłączony).
2. Obrócić pokrętło nastawy temperatury w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie
najniższe.
3. Odczekać ok. 5 min. Zdjąć zewnętrzną pokrywę komory
spalania i otworzyć drzwiczki wewnętrzne. Sprawdzić, czy
nie czuć gazu w obszarze komory spalania. 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.

Termopara

4. Przekręcić pokrętło nastawu pracy podgrzewacza w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do
położenia "pilot" (palnik dyżurny).
5. Wcisnąć do oporu przycisk startowy (czerwony guzik, i
jednocześnie zapalić płomień pilota przez wciśnięcie
guzika i skrownika.
7. Po zapaleniu palnika dyżurnego utrzymać wciśnięty

UWAGA!
1. Jeżeli przycisk startowy (czerwony guzik, poz.3
rys.1) nie wyskoczy, kiedy zostanie zwolniony nacisk
ręki, należy wstrzymać działanie i natychmiast
zawiadomić autoryzowany serwis.
2. Jeżeli palnik dyżurny nie zapali się mimo
przeprowadzenia kilku prób, obrócić pokrętło
nastawu stanu pracy podgrzewacza do poz. "OFF"
(wyłączony) i wezwać autoryzowany serwis.

przycisk startowy przez ok. 60 sekund.
8. Zwolnić przycisk startowy (patrz uwagi!)
9. Jeżeli palnik dyżurny zgaśnie, należy obrócić pokrętło
nastawu pracy podgrzewacza zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do położenia "OFF" (wyłączony).
Odczekać ok. 5 min. i powtórzyć czynności od pkt. 2 do pkt.
8 (patrz uwagi!).
10. Zamontować pokrywy (wewnętrzną i zewnętrzną)
komory spalania podgrzewacza.
11. Obrócić pokrętło nastawu stanu pracy podgrzewacza
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do
położenia "ON" (włączony).

Wyłączenie
1. Obrócić pokrętło nastawy temperatury w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie
najniższe.
2. Pokrętło nastawu stanu pracy podgrzewacza obrócić do
położenia "OFF" (wyłączony).

12. Obrócić pokrętło nastawu zakresu temperatury w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu
ustawienia żądanej temperatury wody.
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Ustawienie temperatury wody
Temperatura wody w podgrzewaczu może być regulowana
przez ustawienie pokrętła (poz.1 rys.4), które fabrycznie jest
nastawione na najniższą temperaturę. Na początek zaleca
się ustawienie temperatury na 54 o C. Szeroki znak
odniesienia przy napisie "warm" (ciepła) na obrzeżu tarczy
przedstawia temperaturę wody około 49o C (patrz rys.3).
Drugi szeroki znak odniesienia z lewej strony przedstawia
temperaturę wody około 54o C. Każdy znak odniesienia
powyżej lub poniżej tych punków wskazuje zmianę
temperatury o około 10o C. Przy ustawieniu temperatury
wody należy uwzględnić niebezpieczeństwo poparzenia i
oszczędność energii. Im niższa temperatura, tym mniejsze
niebezpieczeństwo poparzenia i większa oszczędność
energii.

Niebezpieczeństwo poparzeń w zależności
od temperatury wody i czasu jej działania

1. pokrętło nastawu temperatury wody
2. pokrętło nastawu stanu pracy podgrzewacza
3. przycisk startowy
4. wskaźnik odniesienia nastawu stanu pracy
5. wskaźnik odniesienia nastawu temperatury wody

Rys.4. Zawór regulacyjno-zabezpieczający (termostat)
Wyłączenie awaryjne
W przypadku awarii należy zamknąć gazowy zawór
odcinający, przekręcić pokrętło nastawu stanu pracy
podrzewacza do poz. "OFF" (wyłączony). Przed ponownym
uruchomieniem, oraz w przypadku zalania przez wodę, lub
pożaru, podgrzewacz musi być sprawdzony przez
autoryzowany serwis.
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.
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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

Rys. 12. Prawidłowy wygląd płomienia palnika
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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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