Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody
Instrukcja montażu i użytkowania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem
montażu oraz eksploatacji urządzenia. Prosimy także zachować niniejszą
instrukcję.
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Szanowny Kliencie!
Gratulujemy nabycia tego nowoczesnego, niezawodnego i wysokoefektywnego elektrycznego
ogrzewacza wody!
Prosimy dokładnie przestrzegać postanowień niniejszej instrukcji dla bezpiecznego,
efektywnego
i trwałego wykorzystania, w szczególności przepisów, dotyczących
bezpieczeństwa. Przestrzegając wszystkich poniższych wskazówek i zaleceń, będą Państwo
mogli korzystać z urządzenia przez długie lata.
Producent nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy nie przestrzegane są zalecenia
niniejszej instrukcji.
Dokonując zakupu, prosimy zwrócić uwagę czy opakowanie jest kompletne tzn. czy zawiera
mocowania oraz elementy do podłączenia ogrzewacza.
Nabywca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prawidłowego mocowania i poprawne
podłączenie do zasilania elektrycznego i wodociągu.
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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze, także osoby o
ograniczeniach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ci, którym brakuje
doświadczenia lub wiedzy, jeżeli oni znajdują się pod nadzorem albo przeszli szkolenie
w zakresie bezpiecznego wykorzystania urządzenia i są świadomi ewentualnego ryzyka.
Dzieci nie powinni bawić się z urządzeniem.
 Prosimy sprawdzić urządzenie przed rozpoczęciem eksploatacji pod względem
ewentualnych uszkodzeń.
 Prosimy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod względem ewentualnych
uszkodzeń. W razie ujawnienia uszkodzeń prosimy niezwłocznie odłączyć urządzenie od
zasilania elektrycznego i zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
 Należy unikać bezpośredniego kontaktu otwartych miejsc urządzenia z wodą, między
innymi połączeń elektrycznych.
 Jeżeli kabel przewód zasilający został uszkodzony, należy go wymienić w
autoryzowanym serwisie na przewód o podobnych parametrach.
 Naprawę innych uszkodzeń urządzenia należy wykonywać w autoryzowanym serwisie.
Prosimy nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenie. Pozwoli to na uniknięcie
ryzyka porażenia przez prąd lub ewentualnych uszkodzeń przez wodę.
 Prosimy wybrać właściwe miejsce na montaż urządzenia. Należy unikać negatywnego
wpływu środowiska, takiego jak, na przykład, wysoka wilgotność powietrza lub
ewentualne rozbryzgiwanie wody. W wybranym miejscu montażu prosimy zwrócić
uwagę m.in. na nośność ścian i brak ryzyka zamrażania wody. Jeżeli pomieszczenie, w
którym zostanie zainstalowane urządzenie, nie będzie ogrzewane przez dłuższy czas (na
przykład w razie dłuższej nieobecności), to z ogrzewacza należy usunąć wodę. W razie
istnienia dodatkowych wymagań, dotyczących miejsca zainstalowania a także wykonania
podłączenia elektrycznego oraz hydraulicznego, należy również ich przestrzegać.
 Nie dopuszcza się montażu urządzenia na zewnątrz budynku.
 Montaż urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście, urządzenie
należy podłączyć wyłącznie do obwodów elektrycznych, wyposażonych w przewód
uziemienia.
 Prosimy przed uruchomieniem ogrzewacza upewnić się, że został on wypełniony wodą.
 Należy regularnie sprawdzać zwór bezpieczeństwa, żeby zapewnić poprawne działanie
urządzenia. Zawór bezpieczeństwa nie powinien zostać zablokowany.
 Proszę nie korzystać z przedłużaczy i rozdzielaczy elektrycznych
 Maksymalna temperatura na wlocie do ogrzewacza nie powinna przekraczać
85 °С.
 Proszę zwrócić uwagę na wymagania z oznaczeniem «UWAGA» w pozostałych
rozdziałach instrukcji.

2. ZASTOSOWANIE
Elektryczny ogrzewacz wody marki GT jest przeznaczony i skonstruowany do ogrzewania
wody w warunkach domowych.

3. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Montaż i prace w zakresie podłączenia powinny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
Miejsce instalacji powinno odpowiadać następującym warunkom:


temperatura otoczenia – od + 5 °C do + 45 °C
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wilgotność powietrza – poniżej 80%
ciśnienie powietrza – od 78 do 106 kPa

Należy także unikać agresywnych warunków środowiska, takich jak brud lub kurz.
Aby zminimalizować straty ciepła należy zainstalować ogrzewacz maksymalnie blisko ujęcia
ciepłej wody. W innym przypadku zaleca się zaizolowanie rury doprowadzającej ciepłą wodę do
ujęcia. Urządzenie należy zainstalować na ścianie o odpowiedniej wytrzymałości. Dla ułatwienia
dostępu do elektrycznego połączenia należy zaplanować dość swobodnej przestrzeni.
Mocowania powinny wytrzymać 3-krotny ciężar urządzenia, wypełnionego wodą. Instalator
powinien zadbać o to, żeby wybrać właściwe mocowania. Kołki mocujące nie są na
wyposażeniu ogrzewacza.
W razie podłączenia ogrzewacza wody w położeniu poziomym doprowadzenie zimnej wody
(niebieski pierścień) należy umieścić na dole i otwór wylotowy na wodę gorącą również należy
umieścić na dole (czerwony pierścień), patrz Rysunek 1.
Podłączenie urządzenia do instalacji wodnej:
Przed przystąpieniem do podłączenia ogrzewacza do instalacji wodnej, należy się upewnić, że w
rurach i punktach podłączenia nie ma żadnych przedmiotów obcych. W miejscu doprowadzenia
zimnej wody jest instalowany zawór spustowy (niebieski pierścień) i zawór bezpieczeństwa.
Aby uniknąć uszkodzenia gwintów, nie należy dokładać nadmiernego wysiłku dokręcając
połączenia gwintowane. Nominalna średnica zaworu wynosi 15 mm, zaś gwint zewnętrzny – ½
cala. Ogrzewacz zawiera zawór bezpieczeństwa w komplecie.
Uwaga: Na otworze wylotowym zaworu bezpieczeństwa możliwy jest przeciek wody. Otwór ten
powinien być skierowany w dół i zawsze musi być otwarty – nie należy go zaślepiać (Rysunek
1). Z zaworu bezpieczeństwa należy regularnie usuwać osad, sprawdzając czy nie jest on
zablokowany.
UWAGA: Między zaworem bezpieczeństwa i króćcem zimnej wody zakazuje się instalowania
żadnych zamknięć (klap, zaworów kulowych itp.)
Na doprowadzeniu zimnej wody należy zainstalować filtr wodny. Jeżeli lokalne ciśnienie wody
przekracza 0,5 MPa, należy zainstalować zawór redukcyjny, zmniejszający ciśnienie.
Zawór redukcyjny i filtr wodny nie są objęte kompletem dostawy. Filtr przedłuża żywotność
urządzenia.
Jeżeli korzystają Państwo z zaworu bezpieczeństwa, nie będącego w komplecie z ogrzewaczem,
gwarancja producenta nie obowiązuje.
UWAGA: Maksymalna temperatura na wlocie wymiennika ciepła nie powinna przekraczać
85 °С.

Podłączenie do instalacji wodnej:
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Zimna woda

Zewnętrzne
źródło ciepła
(kolektor
słoneczny, kocioł
C.O.)

Ciepła woda

Czerwony
pierścień

Niebieski
pierścień
Czerwony pierścień

DoprowaDoprowa
Zawór
dzenie dzenie doprowadzenia
gorącej zimnejpowietrza w razie
wody wodywycofania wody ze
zbiornika

Niebieski pierścień

Zawór spustowy

Zawór zamykajcy

Zawór zamykający
W
dół

Rura do miejsca doprowadzenia
wody
Zawór redukcyjny

Rura spustowa

Filtr wodny

Rysunek 1
Podłączenie urządzenia do instalacji wodnej
Modele przeznaczone do instalacji pionowej: KLASIK STANDARD, KLASIK PLUS,
GOLDHEAT, COMBI.
Modele przeznaczone do instalacji pionowej lub poziomej: KLASIK UNIVERSAL,
UNIVERSAL GOLDHEAT
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Podłączenie elektryczne:
Króciec ogrzewacza wody

Pokrętło regulacji termostatu

Bezpiecznik
sieciowy

Lampka
wskazująca

Rysunek 2
Modele, przeznaczone do podłączenia do sieci elektrycznej: KLASIK STANDARD, KLASIK
PLUS, GOLDHEAT, COMBI UNIVERSAL, KLASIK UNIVERSAL GOLDHEAT
UWAGA: Przed podłączeniem ogrzewacza do instalacji elektrycznej, prosimy upewnić się że
spełnia ona poniższe warunki:
napięcie sieci 220/230 W
częstotliwość sieci 50 Hz
Przewód zasilania elektrycznego podłącza się bezpośrednio do zacisków termostatu (Rysunek 2).
Przekrój poprzeczny przewodu powinien wynosić co najmniej 3  1,5 mm2
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4. KONSTRUKCJA URZĄDZENIA/OPIS DZIAŁANIA

Rysunek 3:
Modele KLASIK STANDARD NT-S 50, KLASIK STANDARD NT-S 80, KLASIK
STANDARD NT-S 100
1 Zbiornik wewnętrzny
2 Izolacja cieplna
3 Wskaźnik temperatury
4 Zawór bezpieczeństwa
5 Stalowy króciec
6 Rura doprowadzenia zimnej wody, wyposażona w system ANTIMIKS
7 Element grzejny (TEN)
8 Anoda magnezowa
9 Rura wylotowa gorącej wody
10 Wspornik
11 Pierścień uszczelniający
12 Termostat
13 Lampka wskazująca
14 Połączenie gwintowane
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Rysunek 4
Modele KLASIK PLUS NT-SP 35, KLASIK PLUS NT-SP 50, KLASIK PLUS NT-SP 80,
KLASIK PLUS NT-SP 100, GOLDHEAT NT-GH 50, GOLDHEAT NT-GH 80, GOLDHEAT
NT-GH 100

Rysunek 5
Modele KLASIK UNIVERSAL NT-U 80, KLASIK UNIVERSAL NT-U 100, UNIVERSAL
GOLDHEAT NT-UG 80, UNIVERSAL GOLDHEAT NT-UG 100
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Rysunek 6

Modele COMBI NT-CB 80, COMBI NT-CB 100
Budowa ogrzewacza wody
1 Zbiornik wewnętrzny
2 Obudowa
3 Izolacja cieplna
4 Górna pokrywa
5 Dolna pokrywa
6 Zawór bezpieczeństwa
7 Pokrętło regulacji termostatu
8 Wspornik
9 Rura wylotowa wody gorącej
10 Element grzejny (TEN)
11 Anoda magnezowa
12 Rura doprowadzenia zimnej wody z systemem ANTIMIKS
13 Pierścień uszczelniający
14 Stalowy króciec
15 Połączenie gwintowane
16 Pierścień uszczelniający
17 Termostat
18 Lampka wskazująca
19 Wskaźnik temperatury
20 Wymiennik ciepła
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Opis działania:
Elektryczny ogrzewacz wody marki GT służy do ogrzewania oraz utrzymywania określonej
temperatury wody zgromadzonej w jego wnętrzu. Zastosowany w ogrzewaczu termostat pozwala
na ustawienie zadanej temperatury wody (oprócz serii KLASIK STANDARD) oraz jej
utrzymanie na stałym poziomie.
Unikalny system ANTIMIKS zapobiega wymieszaniu się warstw zimnej i już podgrzanej wody.
Dzięki temu współczynnik wydajności gorącej wody się zwiększa, wyłączając przez to nagłe
zmiany temperatury.
Zbiornik ogrzewacza wody zostały wyprodukowany z stali o wysokiej jakości, oraz emaliowany
co stanowi najlepsze jego zabezpieczenie przed korozją. Emalia użyta do emaliowania zbiornika
zawiera tytan co powoduje, że jest ona elastyczna – odporna na zmieniające się warunki
wewnątrz związane z napełnianiem zbiornika zimną wodą a następnie ogrzewaniu jej. Zapewnia
to także ochronę zbiornika w warunkach bardzo twardej wody, co pozwala na długo zachować
właściwości ekologiczne i higieniczne. Szczelna izolacja cieplna, wykonana z pianki
poliuretanowej, zapewnia niskie straty ciepła.
Termostat kontroluje zadaną temperaturę, zaś zintegrowany bezpiecznik temperaturowy
zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem w przypadku uszkodzenia termostatu. Pokrywy
wyprodukowane są z materiałów polimerowych o wysokiej trwałości, zapewniających łatwe
oczyszczanie.
Zawór bezpieczeństwa otwiera się, jeżeli ciśnienie w urządzeniu jest zbyt duże, poprzez to
zmniejszając ciśnienie w ogrzewaczu wody. Anoda magnezowa zapewnia dodatkowe
zabezpieczenie przed korozją. Połączenie elektryczne, termostat i anoda magnezowa są
zainstalowane na stalowym króćcu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do konstrukcji wyrobu bez
wcześniejszego poinformowania.

5. ROZPOCZĘCIE EKSPLOATACJI
UWAGA: Rozpoczynając eksploatację i użytkowanie ogrzewacza wody należy przestrzegać
zasad bezpieczeństwa, opisanych w p. 1.
Należy napełnić urządzenie zimną wodą, poprzez otwarcie zaworu doprowadzenia zimnej wody.
W celu usunięcia powietrza należy także otworzyć zawór gorącej wody. Zawór gorącej wody
należy zamknąć niezwłocznie kiedy zacznie wypływać z niego woda. Podczas pierwszego
uruchomienia – w wyniku nagrzewania się wody w ogrzewaczu, możliwy jest niewielki wyciek
wody z króćca wylotowego zaworu bezpieczeństwa. Podczas eksploatacji urządzenia, możliwym
jest niewielkie nagrzewanie się króćca zasilania zimnej wody.
Po pierwszym nagrzaniu wody w ogrzewaczy należy otworzyć zawór zamontowany na króćcu
wyloty wody gorące z ogrzewacza.
Aby rozpocząć ogrzewanie wody należy przestawić pokrętło regulacji termostatu z pozycji
„O” na pozycję „I”. W czasie nagrzewania wody świeci lampka kontrolna. Aby zwiększać
temperaturę wody należy przekręcić pokrętło regulacyjne termostatu zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Aby zmniejszać temperaturę należy przekręcić
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pokrętło w odwrotnym kierunku. W modelach KLASIK STANDARD, które nie posiadają
zewnętrznej regulacji temperatury, możliwe jest nastawienie temperatury bezpośrednio
przy termostacie. W tym celu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zdjąć
pokrywę ochronną. Aby zwiększyć temperaturę należy przekręcić pokrętło regulacji
termostatu w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, i przeciwną
stronę aby zmniejszyć temperaturę. Zostało oznaczone symbolami „+” i „-„.

6. PRZEGLĄD MODELI

Nazwa modelu

Pojemność
w litrach

1.

KLASIK STANDARD NTS 50

2.

KLASIK STANDARD NTS 80

80

3.

KLASIK STANDARD NTS 100

100

4.

COMBI NT-CB 80

80

5.

COMBI NT-CB 100

Opis

Rysunek

50

100

6.

KLASIK plus NT-SP 35

35

7.

KLASIK plus NT-SP 50

50

8.

KLASIK plus NT-SP 80

80

9.

KLASIK plus NT-SP 100

100

10.

GOLDHEAT NT-GH 50

50

11.

GOLDHEAT NT-GH 80

80

12.

GOLDHEAT NT-GH 100

100

13.

KLASIK Universal NT-U 80

80

14.

KLASIK Universal NT-U
100

100

Elektryczny ogrzewacz wody do
instalacji pionowej
7

Elektryczny ogrzewacz wody do
instalacji pionowej z wężownicą

8

Elektryczny ogrzewacz wody do
instalacji pionowej
9

Elektryczny ogrzewacz wody do
instalacji pionowej z pozłacanym
elementem grzejnym

Uniwersalny ogrzewacz wody
(montaż pionowy lub poziomy)

Universal Goldheat
15.

80
NT-UG 80

Uniwersalny ogrzewacz wody z
pozłacanym elementem grzejnym

9

9
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Universal Goldheat
16.

100
NT-UG 100

7. WYMIARY

Rysunek 7: Wymiary montażowe modeli KLASIK STANDARD NT-S 50, KLASIK
STANDARD NT-S 80, KLASIK STANDARD NT-S 100

Pojemność w litrach

Wysokość w mm

Szerokość w mm

50

567

158

80

748

340

100

929

520
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Rysunek 7: Wymiary montażowe modeli COMBI NT-CB 80, COMBI NT-CB 100
Pojemność w litrach

Wysokość w mm

Szerokość w mm

80

761

340

100

942

520

Rysunek 9: Wymiary montażowe:
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 montaż pionowy KLASIK PLUS NT-SP 35, KLASIK PLUS NT-SP 50, KLASIK
PLUS NT-SP 80, KLASIK PLUS NT- SP 100, GOLDHEAT NT-GH 50, GOLDHEAT
NT-GH 80, GOLDHEAT NT-GH 100;
 montaż pionowy KLASIK UNIVERSAL NT-U 80, KLASIK UNIVERSAL NT-U 100,
lub poziomy UNIVERSAL GOLDHEAT NT-UG 80, UNIVERSAL GOLDHEAT NTUG 100

8. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Model

Pojemność w litrach

KLASIK
STANDARD

50

80

100

KLASIK PLUS,
GOLDHEAT

35

50

80

Nominalne ciśnienie
MPa
Moc elektryczna w kW

80

2,0

2,0

100

2,0

220 / 230
160

206

258

75

108

170

215

170

I

Zabezpieczenia
ogrzewacza wody przed
korozją

Emaliowany ogrzewacz wody/anoda magnezowa

Typ ochrony

IP24

Maksymalna temperatura
nagrzewania wody w °С

77

Powierzchnia
wymiennika ciepła w²

80

2,0

2,0

Klasa ochrony

Masa w kg

100

COMBI

0,6

Napięcie w V
Czas nagrzewania od
15 °С do 65 °С, minut

100

KLASIK
UNIVERSAL,
UNIVERSAL
GOLDHEAT

17

21

26

12

17

21

26

−

21

215

170

215

26

24

29
0,25

9. KONSERWACJA I NAPRAWY
Prosimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, opisanych w p. 1. Prosimy nie próbować
dokonywać konserwacji i napraw we własnym zakresie. Należy zlecić to autoryzowanemu
serwisowi, złamującemu się obsługą techniczną i naprawą. Przynajmniej jeden raz w roku zaleca
się wykonać konserwację urządzenia w celu przedłużenia jego żywotności. Coroczna
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konserwacja powinna obejmować: sprawdzenie połączeń elektrycznych, termostatu, elementu
grzejnego, a także wymianę anody magnesowej.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Ogrzewacz wody należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Należy przestrzegać tych
samych warunków otoczenia, które są przewidziane dla ogrzewacza zamontowanego.
Transport ogrzewacza wody należy wykonywać w oryginalnym opakowaniu, żeby uniknąć
uszkodzeń.

11. DODATKOWE ZALECENIA
W czasie eksploatacji ogrzewacza wody od czasu do czasu na otworze wylotowym zaworu
bezpieczeństwa mogą powstawać skropliny. Jest to normalny objaw, który nie świadczy o
powstaniu usterki. Aby odprowadzić skropliny prosimy wyprowadzić wylot zaworu
bezpieczeństwa do kanalizacji. Należy upewnić się, że wylot zaworu bezpieczeństwa nie jest
zablokowany i że woda może odpływać swobodnie w razie zadziałania zaworu.
Wszystkie wyprodukowane ogrzewacze wody przechodzą szczegółową kontrolę jakości w tym:
szczelności, działania elementów grzejnych oraz termostatu. Dlatego obecność w urządzeni
resztkowej ilości wody nie jest świadectwem usterki.

12. EWENTUALNE USTERKI ORAZ SPOSOBY NA ICH USUWANIA
Usterka

Przyczyna

Sposób naprawienia

1. Woda nagrzewa się, ale nie
pali się lampka kontrolna

Uszkodzona lampkę
kontrolna

Proszę zwrócić się do serwisu
w celu naprawy

Zadziałał ogranicznik
bezpieczeństwa
zapobiegający przegrzaniu.

2. Woda nie nagrzewa się i nie
pali się lampka kontrolna

5. Przeciek wody z urządzenia.

Nacisnąć przycisk Reset na
ograniczniku nagrzewania
(Rysunek ?).

Termostat znajduje się w
położeniu „WYŁĄCZ“.

Obrócić pokrętło regulacyjne
termostatu w położenie
włączenia „I”

Brak napięcia, zadziałał
bezpiecznik po stronie sieci.

Sprawdzić bezpiecznik. W
razie ponownego zadziałania
bezpiecznika zwrócić się do
serwisu.

Uszkodzono izolację.

Niezwłocznie odłączyć
bezpiecznik sieciowy
urządzenia od źródła zasilania,
zwrócić się do serwisu.
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6. Zmniejszyła się ilość gorącej
wody. Ciśnienie zimnej wody
pozostaje bez zmian.

Sprawdzić zawór
bezpieczeństwa pod
względem obecności
przedmiotów obcych..

Oczyścić zwór.

7. Wydłużył się czas
nagrzewania wody.

Na elemencie grzejnym
powstały osady wapienne.

Zwrócić si do serwisu.

13. KOMPLET DOSTAWY





Ogrzewacz wody, 1 szt.
Zawór bezpieczeństwa, 1 szt.
Instrukcja eksploatacji/karta gwarancyjna, 1 szt.
Opakowanie, 1 szt.

14. GWARANCJA


Okres obowiązywania gwarancji wynosi 2 lata (KLASIK STNDARD) oraz 3 lata
(KLASIK PLUS, UNIWERSAL) od chwili zakupu na szczelność ogrzewacza oraz 2 lata
na elementy elektryczne i termostat.



Warunkiem utrzymania 3-letniej gwarancji dla modeli KLASIK PLUS oraz
UNIVERSAL jest wymiana anody magnezowej w zbiorniku po 24 miesiącach od daty
zakupu.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, wymianę towaru lub zwrot kosztów zakupu.
Wymiana towaru jest możliwa wyłącznie w razie zwrotu urządzenia w oryginalnym
opakowaniu. (Prosimy zachować oryginalne opakowanie!)




Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach, zaś koszty konserwacji/naprawy są
pokrywane przez nabywcę.











Nieprzestrzeganie instrukcji w zakresie instalacji i podłączenia.
Niewłaściwe przechowywanie oraz niewłaściwy transport.
Uszkodzenie urządzenia na skutek zamrażania wody.
Wpływ agresywnych substancji.
Niewłaściwe warunki otoczenia.
Modyfikacje/przeróbki wyrobu.
Niewłaściwe wykorzystanie.
Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykorzystanie nieoryginalnych części zamiennych.
Usunięcie tabliczki znamionowej.

15. UTYLIZACJA
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Po zakończeniu eksploatacji urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami ekologicznymi. Zakazuje się utylizacji urządzenia razem z odpadami gospodarstwa
domowego. W razie powstania dodatkowych pytań proszę zwrócić się do lokalnej firmy
zajmującej się utylizacją odpadów.

16. IMPORTER\GWARANT
Nova Tec Polska Sp. z o.o.
Ul. Słowiańska 1/9/103
93-101 Łódź
Polska
SERWIS:
tel.: +48 606 346 811
e-mail: serwis@nova-tec.pl

