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INFORMACJE OGÓLNE

UWAGI
Dokumentacja stanowi integralną część urządzenia. Musi być przekazana użytkownikowi i 
przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instalowania, przeglądu, serwisowania i ewentualnych napraw urządzenia, może dokonywać 
wyłącznie autoryzowany serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędnym zainstalowaniem 
oraz stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach 
psychofizycznych, z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostali przeszkoleni przez 
producenta lub wykwalifikowany personel.

 Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych urządzenia 
bez powiadomienia.

 W różnych krajach dostępne elementy i zespoły armatury mogą się różnić między 
sobą.

 Instalacja winna być zgodna z instrukcjami podanymi w niniejszej broszurze oraz 
normami i przepisami dotyczącymi produkcji ciepłej wody.

 

PAKOWANIE
Kompletne urządzenie dostarczane jest w opakowaniu kartonowym.

Zawartość opakowania
• Wymiennik zasobnikowy ciepłej wody.
• Wielojęzyczna instrukcja techniczna.
- Uchwyty do montażu ściennego oraz rurkę wgłębną.
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INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE
Następujące symbole zostały użyte w tej instrukcji:

ZALECENIA

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do 
instalowania i użytkowania urządzenia.

 Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia bez pisemnej zgody producenta są 
zabronione.

 Urządzenie może być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Instalacja winna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji oraz 
aktualnymi normami i przepisami dotyczącymi produkcji ciepłej wody.

 Zainstalowanie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją grozi porażeniem i/lub 
zanieczyszczeniem środowiska.

 Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie 
corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.

 W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z pracą urządzenia, prosimy o 
kontakt z autoryzowanem serwisem.

 Uszkodzone części należy wymienić wyłącznie na oryginalne, dostarczone przez 
producenta. 

 Najważniejsze informacje dla 
zapewnienia prawidłowej pracy 
urządzenia.  
 

 Najważniejsze informacje dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi i ochrony środowiska.

 Uwaga!
  
 Ryzyko poparzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia wynikające z niezastosowania się 
do treści zawartych w niniejszej instrukcji.
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PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do 
produkcji ciepłej wody. Zapewnia komfort 
podgrzewania i przechowywania ciepłej 
wody.

Urządzenie jest przeznaczone do zainstalo-
wania wyłącznie w obiegu zamkniętym wody 
grzewczej.

Produkcja ciepłej wody odbywa się za 
pomocą wody grzewczej krążącej w obiegu 
zamkniętym.

Wymiennik wyposażony jest w grzałkę elek-
tryczną o mocy 2200 W.

Legenda
1. Wlot zimnej wody
2. Wylot ciepłej wody
3. Ręczny odpowietrznik
4. Wlot wody grzewczej
5. Wylot wody grzewczej
6. 30 mm izolacja poliuretanowa 
 (bez CFC)
7. Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej 
8. Zasobnik c.w. ze stali nierdzewnej
9. Pokrywa ze sztywnego polipropylenu
10. Polipropylenowy płaszcz zewnętrzny 
11. Tuleja pomiarowa ze stali nierdzewnej
12. Grzałka elektryczna

OPIS URZĄDZENIA
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Charakterystyka ogólna*
Comfort E

100 130 160 210 240

Pojemność całkowita L 105 130 161 203 242

Pojemność obiegu grzewczego L 30 55 62 77 78

Znamionowa moc cieplna kW 18 19 25 28 37

Ciśnienie pracy (obieg c.w.) bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Ciśnienie pracy (obieg c.o.) bar 3 3 3 3 3

Maks. ciśnienie próbne bar 10 10 10 10 10

Przepływ czynnika grzewczego L/s 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Postojowe straty cieplne kWh/24h 2,73 2,73 2,92 3,82 3,87

Początkowy czas podgrzania minuty 9 : 10 9 : 10 8 : 50 8 : 50 8 : 50

Maks. temperatura °C 90 90 90 90 90

Powierzchnia grzewcza m2 1.03 1.03 1.26 1.54 1.94

System grzewczy : 85°C T° wody zasilającej : 10°C

Ciśnienie zasilania
- maks. 6 bar bez wymaganego reduktora ciśnienia.

Jakość wody
• Chlorki jako Cl-  < 150 mg/L
• 6 ≤ pH ≤ 8
• Jeśli twardość wody jest > 20°f (200f = 4 mval/litr), woda winna być zmiękczona.

(*) Standard EN 12897 : 2006
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INSTALOWANIE

LOKALIZACJA

Urządzenie do ciepłej wody winno być zainstalowane w miejscu chronionym przed warunkami 
atmosferycznymi.
Należy wybrać miejsce gwarantujące minimalne straty ciepła oraz opory przepływu w instalacji 
ciepłej wody.

 Lokalizacja urządzenia winna zapewniać dostatecznie dużo miejsca dla włożenia / 
wymiany rury wgłębnej oraz dystrybutora otworkowego.

  Wymienniki c.w. Comfort E muszą być zamontowane grzałką elektryczną do dołu  
(króćcami ciepłej/zimnej wody do dołu).
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INSTALOWANIE

WYMIARY
Comfort E

100 130 160 210 240

A mm 845 1005 1205 1475 1720

B mm 580 740 940 1210 1455

C mm 215 215 215 215 210

D Ø 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4

Masa (pusty) kg 37 40 47 58 65

SCHEMAT OKABLOWANIA
Napięcie pracy : 230 V ~ 50 Hz

Legenda
 1. Wtyczka zasilania
 2. Termostat regulacyjny [60-90°C]
 3. Ogranicznik maksymalnej temperatury z 

ręcznym odblokowaniem [103°C max.]
 4. Przełącznik lato/zima
 5. Przekaźnik priorytetu ciepłej wody
 6. Grzałka elektryczna
 7. Pompa ładująca [opcja]
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INSTALOWANIE

PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

  Instalowanie zespołu 
bezpieczeństwa jest 
obligatoryjne. Sprawdź 
ewentualnie wycieki z urządzenia 
i zespołu bezpieczeństwa.

 W niektórych krajach niektóre 
rodzaje sprzętu muszą posiadać 
homologację. 

 Dla uniknięcia ryzyka korozji, 
króciec wody urządzenia należy 
uziemić.

  Ciepła woda może być gorąca! 
ACV zaleca zastosowanie 
zaworu termostatycznego z 
maksymalną nastawą 60°C.

Zalecenia
• Zasilanie urządzenia zimną wodą winno 

być zaopatrzone w zawór odcinający, 
zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa 7 
bar i stosowne naczynie przeponowe.

• Jeżeli spodziewane ciśnienie wody jest 
wyższe od 6 bar, należy zainstalować 
reduktor ciśnienia (2) znajdujący się w 
zespole bezpieczeństwa.

• Dla łatwego połączenia z instalacją, 
zaleca się zastosowanie śrubunków. 
Idealne byłyby śrubunki dielektryczne, 
zabezpieczające przed korozją przy 
połączeniach różnych metali.

• Wymagane jest zainstalowanie naczynia 
przeponowego, które eliminuje wycieki 
wody z zaworu bezpieczeństwa i uderze-
nia hydrauliczne.

• Pojemność przeponowych naczyń 
wzbiorczych::

 5 Litrów dla modeli : 100 / 130
 8 Litrów dla modeli : 160 / 210
 12 Litrów dla modeli : 240

 Kierować się instrukcjami 
producenta naczynia 
przeponowego i podanymi 
szczegółami.

Zestaw podłączeniowy (kod : 10800102)
A. Termostatyczny zawór mieszający
B. Wylot ciepłej wody po zmieszaniu
C. Zasilanie wodą zimną
D. Podłączenie spustu
E. Podłączenie przeponowego naczynia 

wzbiorczego
S. Grupa bezpieczeństwa
TH. Króciec wylotu c.w. z urządzenia
TC. Króciec wlot zimnej wody do 

urządzenia

A

B
E

S

DC

TCTH
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INSTALOWANIE

PoDłąCZENIA WoDy GRZEWCZEJ
1. Zawór odcinający
2. Pompa ładująca
3. Zawór zwrotny
4. Zawór odcinający  
5. Zawór napełniania obiegu grzewczego
6. Zawór spustowy
7. Ręczny odpowietrznik

PoDłąCZENIA Do INStALACJI 
CIEPłEJ WoDy

1. Zawór odcinający wlotu zimnej 
wody

2. Reduktor ciśnienia
3. Zawór zwrotny
4. Zawór odcinający
5. Przeponowe naczynie wzbiorcze
6. Manometr
7. Zawór bezpieczeństwa
8. Spust
9. Pobór ciepłej wody
10. Uziemienie

4
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INSTALOWANIE

SCHEMAt PoDłąCZEŃ PRZy PRACy WyMIENNIKA tyLKo Z GRZAłKą ELEKtRyCZNą
Legenda
 1. Zawór odcinający wlotu zimnej wody
 2. Reduktor ciśnienia
 3. Zawór zwrotny
 4. Zawór odcinający
 5. Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.
 6. Manometr c.w.
 7. Zawór bezpieczeństwa c.w.

 8. Spust
 9. Wylot ciepłej wody
 10. Uziemienie
 11. Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o.
 12. Manometr  c.o.
 13. Zawór bezpieczeństwa c.o.
 14. Ręczny odpowietrznik

ZAŚLEPIĆ TO 
PODŁĄCZENIE

Nie uruchamiać wymiennika jeśli obieg grzewczy nie jest prawidłowo  
napełniony i odpowietrzony

31 42
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OBSŁUGA

NAPEŁNIANIE ZASOBNIKA C.W.

 Przed oddaniem urządzenia do funkcjonowania sprawdź szczelność instalacji oraz 
sposób jej wykonania co zapobiegnie ryzyku uszkodzenia.

 Jeżeli konieczna jest próba szczelności zasobnika, może ona byc wykonana tylko 
wodą pod ciśnieniem nie większym niż 7 bar.

 Zasobnik ciepłej wody należy zawsze napełnić jako pierwszy - przed napełnieniem 
obiegu wody grzewczej. 

• Odpowierzyć instalację c.w. przez 
usytuowany najwyżej punkt poboru (9).

• Napełnić zasobnik c.w. przez otwarcie 
zaworów (1) i (4).

• Punkt poboru c.w. (9) zamknąć dopiero po 
ustabilizowaniu się wypływu wody - całko-
wite odpowietrzenie. 

• Skontrolować szczelność połączeń w insta-
lacji.

NAPEŁNIANIE OBIEGU WODY GRZEWCZEJ

 Nie korzystać i nie mieszać z 
samochodowym płynem 
niezamarzającym. W przypadku 
przebicia grozi to śmiercią lub 
uszkodzeniem zdrowia 
użytkowników.

• Sprawdzić czy zawór spustowy (6) jest 
zamknięty. 

• Otworzyć zawory odcinające (1) i (4) obiegu 
grzewczego.

• Poluzować pokrywę odpowietrznika 
usytuowanego w pokrywie górnej.

• W dalszym postępowaniu przy napełnianiu 
obiegu wody grzewczej uwzględnić 
wskazówki podane w instrukcji kotła.

• Otworzyć zawory (7) dla napełnienia 
instalacji. Drugi otwierać powoli.

• Po odpowietrzeniu się urządzenia, zamknąć odpowietrznik a następnie zamknąć zawory (5).
• Jeżeli zastosowanie płynu niezamarzającego jest konieczne, to musi być to substancja 

akceptowana przez Państwowy Zakład Higieny. W takim przypadku proponuje się 
zastosowanie glikolu propylenowego. Zastosowany płyn niezamarzający musi być neutralny 
dla materiałów, z których wykonany jest wymiennik. 
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OBSŁUGA

CZYNNOśCI PRZED URUCHOMIENIEM

• Sprawdzić poprawność funkcjonowania i odpływ do kanalizacji zaworów bezpieczeństwa 
(woda grzewcza/woda zimna)

• Sprawdzić napełnienie zasobnika ciepłej wody oraz całego obiegu grzewczego
• Sprawdzić poprawność odpowietrzenia obydwu obiegów (c.w. i grzewczego)
• Sprawdzić szczelność odpowietrznika w górnej części urządzenia.
• Sprawdzić szczelność rurociągów i poprawność podłączeń. Nieszczelności usunąć.
• Włączyć urządzenie.

Zalecenia

 Usunięcie ryzyka rozwoju bakterii Legionella pneumophila wymaga utrzymywania 
minimalnej temperatury w zasobniku ciepłej wody oraz w sieci dystrybucji ciepłej 
wody nie niższej niż 600C.

 Ciepła woda do prania i zmywania może powodować poważne oparzenia. Aby  
uniknąć poparzeń nie wolno zostawiać bez nadzoru dzieci, osób starszych i 
niepełnosprawnych zarówno w kąpieli w wannie lub pod prysznicem.

 Nigdy nie pozwalać małym dzieciom na kąpiel bez nadzoru.

 Utrzymywać temperaturę ciepłej wody zgodnie z przepisami.

 Małe, powtarzające się pobory ciepłej wody podtrzymują stratyfikację temperatury 
w wymienniku. Utrzymywanie wyższych temperatur to większe wydajności ciepłej 
wody.

 termostatyczny zawór mieszający zapewnia brak ekstremalnych temperatur ciepłej 
wody na wypływie z punktu poboru.
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KONSERWACJA

OKRESOWA KONTROLA UżYTKOWNIKA
• Sprawdź ciśnienie na manometrze wody grzewczej. Winno wynosić 0,5 - 1,5 bar.

• Sprawdzić wizualnie szczelność połączeń instalacji i urządzeń.

• Okresowo odpowietrzać wymiennik przez odpowietrznik ręczny znajdujący się w górnej 
części urządzenia.

• Sprawdzać funkcjonowanie zaworów bezpieczeństwa przez uchylenie ich pokręteł lub 
dźwingi (na ich wypływach powinna pojawić się woda).

• Zgłaszać zauważone nieprawidłowości do serwisu technicznego.

COROCZNA KONTROLA
Czynności wykonuje kwalifikowany personel:

• Sprawdzenie poprawności działania odpowietrznika.

• Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji grzewczej oraz przestrzeni grzewczej wymiennika. 

• Po odpowietrzeniu możliwe jest konieczne dopełnienie instalacji wodą.

• Sprawdzenie ciśnienia według manometru zainstalowanego przy kotle.

• Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa na wodzie zimnej i grzewczej przez ręczne 
uchylenie dźwigni lub pokrętła tych zaworów. Sprawdzić czy na odpływie tych zaworów 
pojawi się woda.

 Dla uniknięcia poparzenia wodą zrzucaną okresowo z zaworów bezpieczeństwa, 
spust z tych zaworów powinien być odprowadzony bezpośrednio do kratki 
ściekowej.

• Przeprowadzić konserwację pomp (cyrkulacyjnej c.w., obiegowej wody grzewczej) zgodnie z 
ich instrukcjami.

• Sprawdzić szczelność zaworów i złączy (oględziny zewnętrzne).

• Sprawdzić manometrem ciśnienie w przestrzeni gazowej naczyń przeponowych.

WYMIANA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ 
• Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania energią elektryczną

• Opróżnij wymiennik z przestrzeni grzewczej - uważaj, woda może być gorąca.

 Uwaga!
 Ryzyko poparzenia przy opróżnianiu.
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KONSERWACJA

ZAWÓR SPUSTOWY
Zalecenia

 opróżnić urządzenie z wody gdy wystąpi ryzyko jej zamrznięcia zmarznięcia.

 Jeżeli przestrzeń grzewczą napełniono płynem niezamarzającym, opróżnić tylko 
zasobnik ciepłej wody.

 Przed opróżnieniem zasobnika ciepłej wody należy wcześniej obniżyć cinienie wody 
grzewczej w urządzeniu do ciśnienia nie większego niż 1 bar. 

OPRóżNIANIE PRZESTRZENI gRZEWCZEj
Dla opróżnienia urządzenia z wody grzewczej należy:

• Pozamykać zawory odcinające (A) i (B) obiegu grzewczego.

• Podłączyć wylot spustu (C) wężem do kratki ściekowej kanalizacji.

• Otworzyć zawór (C) ze spustem wody grzewczej.

• Otworzyć odpowietrznik (D) dla przyspieszenia opróżniania.

• Po opróżnieniu zamknąć odpowietrznik (D) oraz zawór spustowy.

C

B

D

A
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KONSERWACJA

OPRóżNIANIE ZASOBNIkA CIEPŁEj WODY
Dla opróżnienia zasobnika ciepłej wody należy: 

• Zamknąć zawory odcinające (1).

• Połączyć wylot spustu (2) wężem do kratki ściekowej kanalizacji.

• Otworzyć zawór spustowy (2) i opróżnić zasobnik.

• Otworzyć napowietrzenie (3) dla przyspieszenia opróżniania zasobnika.

• Po opróżnieniu z wody należy pozamykać zawory (2) i odpowietrznik (3).

1

3

2
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