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Przed instalacją ogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcj ę! 
Szanowny kliencie,  
Spółdzielcze Zakłady Dražice-strojírna Sp. z o.o. dziękują Ci za decyzję korzystania z produktu naszej marki. 
 
Producent zastrzega sobie prawo do technicznej zmiany produktu. 
Produkt przeznaczony jest do stałego kontaktu z pitną wodą. 
 
 
Spis treści instrukcji 
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Rodzaj otoczenia: 
            Zalecamy używać produktu we wnętrzach o temperaturze powietrza +2 do 45 °C i wilgotności względnej 
powietrza maks. 80%. 
 
1. OPIS  FUNKCJI 
 

Ogrzewacz jest przeznaczony do tzw. akumulacyjnego ogrzewania wody użytkowej przy użyciu energii 
elektrycznej albo też cieplnej za pośrednictwem wymiennika (tylko w przypadku wykonania kombinowanego). 
Wodę ogrzewa  grzałka elektryczna (albo wymiennik ciepła) w emaliowanym odizolowanym cieplnie zbiorniku 
w czasie określonym przez dostawcę energii elektrycznej. Grzałka jest w trakcie ogrzewania kontrolowana przez 
termostat, na którym można płynnie ustawić wymaganą temperaturę (w rozpięciu 5 do 80°C). Po osiągnięciu 
ustawionej temperatury ogrzewanie zostaje automatycznie przerwane.  Do zużycia jest później wykorzystywana 
woda nagromadzona w zbiorniku. W zbiorniku panuje nieustannie ciśnienie z rozrządu wodociągowego. W 
przypadku otworzonego wentyla ciepłej wody baterii mieszającej woda wycieka z ogrzewacza wypychana przez 
ciśnienie zimnej wody z rozrządu wodociągowego.  Ciepła woda wycieka przez górną część a wciekająca woda 
pozostaje w dolnej części ogrzewacza. Zasada ciśnienia umożliwia pobór wody w dowolnym miejscu od ogrzewacza 
(rys. 1 ). 
 
2. INFORMACJE DLA U ŻYTKOWNIKA 
 

 Zużycie ciepłej wody 
 

Zużycie ciepłej wody w gospodarstwie domowym jest zależne od ilości osób, ilości wyposażenia sanitarnego, 
długości, średnicy i izolacji instalacji wodociągowej w mieszkaniu lub domu oraz od indywidualnych przyzwyczajeń 
użytkowników. 
Najtańszym sposobem ogrzewania wody jest jej ogrzewanie w czasie obniżonej taryfy energii elektrycznej. Proszę 
stwierdzić, w jakich odstępach czasowych dostawca energii oferuje Państwu obniżoną taryfę i na tej podstawie 
proszę wybrać adekwatną objętość i pobór mocy ogrzewacza, aby zapas ciepłej wody pokrył zużycie Państwa domu. 
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Oszczędzanie energii 
 

Zbiornik ciepłej wody użytkowej jest izolowany przy użyciu jakościowej poliuretanowej pianki bez freonów. 
Temperaturę na termostacie należy nastawić tylko na takim poziomie, który jest koniecznie potrzebny dla 
codziennego funkcjonowania gospodarstwa domowego. W ten sposób obniżą Państwo zużycie energii elektrycznej, 
ilość wapiennych osadów na ścianach zbiornika oraz na wnęce grzałki elektrycznej. 
 
 Zużycie energii elektrycznej w trybie oczekiwania 
 

Także w przypadku, że ze zbiornika nie jest pobierana ogrzana woda, dochodzi do pewnej niewielkiej straty ciepła. 
Strata ta jest mierzona przez 24 godziny przy temperaturze 65°C w ogrzewaczu i 20°C w jego otoczeniu. Obliczona 
wartość podawana jest w kWh/24h i oznacza ilość energii potrzebną do utrzymania ustawionej temperatury. 
 

Karta informacyjna zgodnie z obwieszcz. 442/2004 Dz.U. i aneksu nr 7 

 
 

3. OPIS TECHNICZNY 
 

             Zbiornik ogrzewacza jest wyprodukowany ze stalowej blachy i testowany przy użyciu nadciśnienia 0,9 MPa. 
Wnętrze naczynia jest emaliowane. Wnętrze zbiornika jest emaliowane. Do dolnego dna zbiornika przyspawany jest 
kołnierz, do którego przyśrubowane jest wieko kołnierza. Między wieko kołnierza a kołnierz włożony jest pierścień 
uszczelniający.  
  W wieku kołnierza są wnęki do umieszczenia grzałki oraz czujników termostatu regulacyjnego i 
zabezpieczającego. Na gwincie M8 zamontowany jest pręt anodowy. Zbiornik wody jest izolowany przy użyciu 
twardej pianki poliuretanowej. Instalacja elektryczna jest umieszczona pod plastikową zdejmowaną pokrywą. 
Temperaturę wody można ustawić przy pomocy termostatu.  
  W przypadku ogrzewaczy kombinowanych w zbiorniku ciśnieniowym został przyspawany wymiennik 
ciepła. Wymiennik ten jest przeznaczony tylko dla obiegu grzewczego. 
 

4.       CZYNNOŚĆ ROBOCZA 
 

a) ogrzewanie wody użytkowej przez energię elektryczną 
          Po podłączeniu ogrzewacza do sieci elektrycznej grzałka ogrzewa  wodę. Wyłączanie i włączanie grzałki 
reguluje termostat. Po osiągnięciu ustawionej temperatury termostat odłączy prąd elektryczny, przez co przerwie 
ogrzewanie wody. Dioda kontrolna sygnalizuje działającą grzałkę (świeci), wyłączoną grzałkę ( dioda kontrolna 
zgaśnie). W przypadku długotrwałej eksploatacji bez wykorzystania ogrzanej zawartości trzeba ustawić termostat w 
pozycji 5°C do 12°C ( przekręcić guzik termostatu na znaczek „płatek śniegu“ ) aby zapobiec zamarzaniu albo 
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do ogrzewacza.            
            W przypadku ogrzewaczy kombinowanych należy koniecznie zamknąć w trakcie ogrzewania energią 
elektryczną zawór zamykający, co zapobiega ogrzewaniu wody w systemie ogrzewania. 
 

b) ogrzewanie wody użytkowej przez wymiennik 
 

               Zawory zamykające u wymiennika muszą być otwarte, co zapewnia przepływ wody grzewczej z 
przewodów cieplnych systemu grzewczego. Zaleca się wmontować razem zaworem zamykającym na wpuście do 
wymiennika także zawór odpowietrzający, którym według potrzeby – przede wszystkim na początku sezonu 
grzewczego – można odpowietrzyć wymiennik (rys.2). Czas ogrzewania przez wymiennik jest zależny od 
temperatury i przepływu wody w wodociągowym układzie grzewczym. Kombinowany ogrzewacz produkowany jest 
w wykonaniu uniwersalnym – według potrzeby podłączenia zaworów zamykających do wkładki grzewczej po 
prawej lub po lewej ( rys.2 ). 
 

OKCV 100 ; OKCEV 100 C 8.8 100 3 6 0.88
OKCV 125 ; OKCEV 125 C 8.7 125 3.8 7.5 1.09
OKCV 160 ; OKCEV 160 C 8.7 152 5 9.5 1.33
OKCV 180 ; OKCEV 180 C 7.7 180 5 10.6 1.39
OKCV 200 ; OKCEV 200 B 7 200 5.5 12 1.4

czas 
ogrzewania 
obj. (godz.)

zużycie el.  na 
ogrzew. zawart.  z 
15oC na 65oC v 

kWh

straty c iepła   
kWh/24h

Typy ogrzewaczy klasa 
energetyczna  

straty ciepła  
Wh/24h/ l

obję tość 
znamionowa (l)
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5. OBSŁUGA 
 

Urządzenia obsługujące ogrzewaczy o objętości 50 do 160L są umieszczone pod przezroczystą pokrywą panelu 
sterowania.    
 
         guzik termostatu                 dioda kontrolna - włączenie obwodu elektrycznego      odchylana przeźroczysta pokrywa 
 

 
 

Urządzenia obsługujące ogrzewaczy o objętości  180 i 200L  
          guzik termostatu  dioda kontrolna - włączenie obwodu elektrycznego             plastikowa pokrywa instal. elektr. 
 

 
Ustawienie temperatury 
 

Temperaturę wody ustawia się poprzez obracanie guzika termostatu. Należy ustawić wymagany symbol naprzeciw? 
stałego punktu na panelu sterowania. 

                                                                
 
Ostrzeżenie :  przekręcenie guzika termostatu do oporu w lewo nie oznacza trwałego wyłączenia grzałki. 
W trakcie eksploatacji ogrzewacza bez blokowania dziennej stawki nie zalecamy ustawiać temperatury powyżej 65°C. 
Proszę wybrać maksymalnie symbol „60“ . 
 
Ograniczenie zasięgu regulacji; zablokowanie ustawienia.  (dotyczy tylko objętości 50 do 160L) 
 

Z różnych powodów bezpieczeństwa (przypadkowe poparzenie, zapobieganie manipulacji przez dzieci lub osoby 
nieuprawnione) można ograniczyć zakres regulacji albo zablokować ustawienia termostatu. 
Omezení regulace - wyciągnąć i zdjąć guzik termostatu (za pierwszym razem będzie to wymagało użycia siły), na 

odwrocie guzika znajdą Państwo dwa walcowate kołeczki φ2,15mm 
                                - wyjąć jeden kołeczek i wsunąć do odpowiedniego otworu wybranej temperatury maksymalnej. 

 - wsadzić guzik z powrotem (do oporu) 

    
 
 

dolna granica zakresu temp 
(około 5°C) 
 
stały punkt na panelu 
sterowania 
 
temp. „przeciw zamarzaniu“ 
(około 12°C) 
 

górna granica zakresu temp 
(ok. 76 do 80°C) 
 
 
 
 
optymalna“ temperatura  
(około 60°C) 
 

 Ograniczenie regulacji Zablokowanie ustawień 
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Zablokowanie ustawień – ustawić wybraną temperaturę 
wyciągnąć i zdjąć guzik termostatu bez zmieniania ustawień, na odwrocie guzika znajdą 
Państwo dwa kołeczki, należy oba wyjąć i wsadzić w otwory odpowiadające wybranej 
temperaturze tak, aby szczelina między kołeczkami była bez otworu i była ustawiona 
naprzeciw pozycji wybranej temperatury. 

 
 

6.        MONTAŻ NA ŚCIANIE  
 

  Przed montażem trzeba skontrolować nośność ściany i według gatunku muru wybrać odpowiedni materiał 
kotwiczący, ewentualnie wzmocnić ścianę. Ogrzewacz wody należy montować wyłącznie w pozycji pionowej tak, 
aby dolny brzeg ogrzewacza był umieszczony co najmniej 600 mm nad podłogą (rys. 4, 5). W przypadku ogrzewaczy 
kombinowanych przed powieszeniem na ścianie należy podłączyć do dopływu i odpływu wody grzewczej kolana, a 
poprzez ich obrócenie określić kierunek montażu – od prawej czy też od lewej strony (rys. 2  ).  
  Ze względu na różne rodzaje murów nośnych i szeroki asortyment materiału kotwiczącego dostępnego na 
rynku nie wyposażamy ogrzewacza w ten materiał. System kotwiczenia należy obrać indywidualnie, zgodnie z 
warunkami. Zalecamy zlecić montaż na ścianę i zakotwiczenie firmie specjalistycznej albo omówić kotwiczenie z 
fachowcem. 
 
 

7.         INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 

        Podłączenie ogrzewaczy do instalacji wodociągowej jest przedstawione na rys.1,2. W celu ewentualnego 
odłączenia ogrzewacza trzeba wmontować na dopływy i odpływy wody użytkowej nakrętki Js 3/4“. Ogrzewacz musi 
być wyposażony do eksploatacji w zawór zabezpieczający. Zawór zabezpieczający montowany jest na dopływ zimnej 
wody oznaczony niebieskim pierścieniem. Między ogrzewaczem a zaworem zabezpieczającym nie może się 
znajdować żadna armatura zamykająca.  
W trakcie montażu należy postępować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia zabezpieczającego.  
 Przed każdym uruchomieniem zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić jego kontrolę. Kontrolę 
przeprowadza się poprzez manualne odciągnięcie membrany od siodła. W przypadku właściwego działania 
urządzenia woda wycieknie przez rurę ściekową zaworu bezpieczeństwa. W trakcie normalnej eksploatacji należy 
dokonywać tej kontroli co najmniej raz na miesiąc oraz po każdym wstrzymaniu eksploatacji ogrzewacza na dłużej 
niż 5 dni. 
 Z zaworu bezpieczeństwa może kapać woda przez rurkę wyciekową, rurka musi być swobodnie otwarta do 
atmosfery, umieszczona pionowo w dół i musi być w otoczeniu, w którym nie występują temperatury poniżej zera. W 
przypadku, że w przewodach wlotowych (chociażby chwilowo) panuje ciśnienie wyższe niż 0,6  MPa  trzeba 
umieścić przed zaworem zabezpieczającym zawór redukcyjny. Ciepła woda użytkowa pobierana jest przez baterię 
mieszającą z rurki wyciekowej oznaczonej czerwonym pierścieniem. W przypadku dłuższych rozrządów ciepłej wody 
zaleca się odizolowanie rur w celu obniżenia strat ciepła. Wszystkie wyloty muszą być wyposażone w baterie 
mieszające, aby umożliwi ć ustawianie wymaganej temperatury. Ogrzewacze muszą być wyposażone w zawór 
wypustowy na dopływie zimnej wody użytkowej do ogrzewacza (rys. 2)  dla ewentualnego demontażu lub naprawy. 
       Instalacje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i ČSN. 
 
 

ZALECENIE 
 

  W celu właściwego ustawienia zaworu redukcyjnego zalecamy, aby ciśnienie w zbiorniku było o 20% 
niższe, niż ciśnienie otwarcia zaworu zabezpieczającego. 
  Zalecamy jak najkrótszy rozrząd ciepłej wody od ogrzewacza, co pomoże obniżyć straty ciepła. 
 
 
8. PODŁĄCZENIE KOMBINOWANEGO OGRZEWACZA DO SYSTEMU 

GRZEWCZEGO  (rys. 1, 2) 
 

Na dopływie i odpływie wody grzewczej jest zalecane zamontowanie zaworów zamykających (na 
wypadek potrzeby demontażu ogrzewacza). Zawory mają być jak najbliżej ogrzewacza w celu 
wykluczenia większych strat ciepła. 
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9.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
  

Schemat podłączenia elektrycznego jest dołączony do ogrzewacza na pokrywie instalacji elektrycznej (patrz też 
rys. 6). 
Podłączenia, naprawy oraz kontrole instalacji elektrycznej może przeprowadzać tylko zakład upoważniony do 
tego typu działania. 
Fachowe podłączenie musi zostać potwierdzone w karcie gwarancji. 
Ogrzewacz podłącza się do sieci elektrycznej 230 V/50 Hz przy pomocy mocnego, elastycznego kabla, w którym 
wmontowany jest wyłącznik odłączający wszystkie bieguny sieci oraz ochronnik. 
W przypadku instalacji w łazienkach, pralniach, umywalniach i prysznicach należy postępować wg ČSN 33 2000-
7-701. 
Stopień ochrony części elektrycznych ogrzewacza jest IP 44. 
Należy przestrzegać stopnia ochrony przeciwko porażeniu prądem elektrycznym wg ČSN 33 2000 - 4- 41. 
 
 

10.    URUCHOMIENIE OGRZEWACZA  
  

Po podłączeniu ogrzewacza do instalacji wodociągowej, rurociągu cieplnego, sieci elektrycznej i po przetestowaniu 
zaworu zabezpieczającego ( wg instrukcji dołączonej do zaworu ), można uruchomić ogrzewacz. 
 

Procedura :  
a) skontrolować instalację wodociągową i elektryczną, w przypadku kombinowanych ogrzewaczy instalację 

do cieplnego rurociągu grzewczego. Skontrolować właściwe umieszczenie czujników termostatu 
eksploatacyjnego i ochronnego. Czujniki muszą być zasunięte we wnękach do oporu, w stałej kolejności – 
najpierw termostat eksploatacyjny, następnie zabezpieczający. 

b) otworzyć zawór ciepłej wody baterii mieszającej 
c) otworzyć zawór rury dopływowej zimnej wody do ogrzewacza 
d) gdy tylko woda zacznie wyciekać przez zawór ciepłej wody, wypełnianie ogrzewacza zostało zakończone i 

wentyl należy zamknąć 
e) jeżeli pojawi się nieszczelność (wieka kołnierza), zalecamy dokręcenie śruby wieka kołnierza 
f) przyśrubować pokrywę instalacji elektrycznej 
g) w przypadku eksploatowania ogrzewania wody użytkowej przy użyciu energii elektrycznej włączyć prąd 

elektryczny ( w przypadku ogrzewaczy kombinowanych musi być zamknięty zawór na dopływie wody 
grzewczej do wkładki grzewczej ) 

h) w przypadku eksploatowania ogrzewania wody użytkowej przy użyciu energii z cieplnego rurociągu 
grzewczego wyłączyć prąd elektryczny i otworzyć zawory na dopływie i odpływie wody grzewczej, 
ewentualnie odpowietrzyć wymiennik 

i) przy rozpoczęciu eksploatacji przepłukiwać ogrzewacz aż do zniknięcia zmętnienia. 
 
 
11.      CZYSZCZENIE OGRZEWACZA I WYMIANA PR ĘTA ANODOWEGO 

 

W wyniku powtarzanego ogrzewania wody na ścianach zbiornika a przede wszystkim na wieku kołnierza będzie 
osiadał kamień. 
To osadzanie się jest zależne od twardości wody, od jej temperatury oraz od ilości zużytej ciepłej wody. 
Zalecamy przeprowadzić kontrol ę po dwóch latach eksploatacji i ewentualnie wyczyścić zbiornik od 
kamienia, skontrolować i ewentualnie wymienić pręt anodowy. Żywotność anody jest teoretycznie obliczona na 
dwa lata eksploatacji, zmienia się jednak w zależności od twardości składu chemicznego wody w miejscu używania. 
Na podstawie tego przeglądu można określić termin dalszej wymiany pręta anodowego. Wyczyszczenie i wymianę 
pręta anodowego należy zlecić firmie, która wykonuje usługi serwisowe. W trakcie wypuszczania wody 
z ogrzewacza musi być otworzony zawór baterii mieszającej dla ciepłej wody, aby w zbiorniku ogrzewacza nie 
powstało podciśnienie, które powstrzyma wyciekanie wody. 
 
 
12.     WAŻNE OSTRZEŻENIA  
 

- Bez potwierdzenia specjalistycznej firmy o dokonaniu instalacji elektrycznej karta gwarancyjna nie jest 
ważna. 

- Regularnie kontrolować anodę Mg i regularnie dokonywać jej wymiany. 
- Muszą Państwo zażądać u lokalnego dostawcy energii elektrycznej zgody na podłączenie ogrzewacza. 
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- Mi ędzy ogrzewaczem a zaworem zabezpieczającym nie może być wmontowana żadna armatura 
zamykająca. 

- W przypadku pojawienia się w rozrządzie wodociągowym nadciśnienia przekraczającego 0,6 MPa trzeba 
zamontować przed zaworem zabezpieczającym także zawór redukcyjny. 

- Wszystkie wyjścia ciepłej wody muszą być wyposażone w baterie mieszające. 
- Przed pierwszym napuszczeniem wody do ogrzewacza należy skontrolować, czy są dociągnięte nakrętki 

kołnierzowego połączenia zbiornika. 
- Jakakolwiek manipulacja z termostatem oprócz ustawiania temperatury przy pomocy guzika sterującego jest 

zabroniona. 
- Jakąkolwiek manipulację z instalacją el., ustawienie oraz wymianę elementów regulacyjnych może 

przeprowadzać wyłącznie firma serwisowa. 
- Nie jest dopuszczalne odstawianie bezpiecznika cieplnego! Bezpiecznik cieplny przerywa w przypadku 

awarii termostatu dopływ prądu el. do grzałki, jeżeli temperatura wody w ogrzewaczu przekroczy  90°C. 
- W wyjątkowych przypadkach może dojść do tego, że bezpiecznik cieplny wyłączy system także przy 

przegrzaniu wody w wyniku przegrzania kotła cieplnego rurociągu grzewczego (w przypadku ogrzewacza 
kombinowanego ). 

- Zalecamy eksploatować ogrzewacz na jeden rodzaj energii. 
 
 
Likwidacja materiałów opakowaniowych 
 

Za opakowanie, w którym został dostarczony ogrzewacz, zapłacona została  
opłata serwisowa za zapewnienie odbioru zwrotnego i wykorzystanie materiału  
opakowaniowego.  
Opłata serwisowa została zapłacona zgodnie z ustawą nr 477/2001 Dz.U.  w brzmieniu  
późniejszych przepisów  firmie EKO-KOM S.A. 
Numer klienta firmy to F06020274. 
Opakowania z ogrzewacza wody należy odłożyć w miejscu wyznaczonym przez gminę  
do składowania odpadów. 
 
 
Likwidacja wysłu żonego ogrzewacza wody 
Ogrzewacz wycofany z eksploatacji i nie nadający się do dalszego użycia należy zdemontować po zakończeniu 
eksploatacji i przetransportować do punktu recyklingu odpadów lub skontaktować się z producentem.  
 
 
 13.  PRZEPISY POŻAROWE DLA INSTALACJI I KORZYSTANIA Z OGRZEWACZA 
  

  Ostrzegamy, że ogrzewacza nie wolno podłączać do sieci elektrycznej, jeżeli w jego pobliżu pracuje się 
z  cieczami łatwopalnymi (benzyna, wywabiacz plam), gazami itp. 
 
 
14.  PRZEPISY INSTALACJI 
 

Przepisy i dyrektywy, które należy dotrzymać w trakcie montażu ogrzewacza  
 

a) do systemu grzewczego 
ČSN 06 0310  – Centralne ogrzewanie, projektowanie i montaż 
ČSN 06 0830  -  Urządzanie zabezpieczające dla centralnego ogrzewania i ogrzewania CWU 
 

b) do sieci elektrycznej 
ČSN 33 2180 – Podłączanie przyrządów elektrycznych i odbiorników 
ČSN 33 2000-4-41 -  Urządzenia elektrotechniczne 
ČSN 33 2000-7-71 -  Pomieszczenia z wanną 
EN 297 – Regulatory, kontrolery temperatury 
 

c) do układu ogrzewania CWU 
ČSN 06 0320 – Ogrzewanie wody użytkowej  
ČSN 06 0830 – Urządzanie zabezpieczające dla centralnego ogrzewania i ogrzewania CWU 
ČSN 73 6660 – Wodociągi wewnętrzne 
ČSN 07 7401 – Woda i para dla cieplnych urządzeń energetycznych o nadciśnieniu roboczym pary do 8 MPa 
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ČSN  06 1010 – Pojemnościowe ogrzewacze wody z ogrzewaniem wodnym i parowym oraz ogrzewacze 
kombinowane z ogrzewaniem elektrycznym. Wymagania techniczne, testowanie. 

ČSN  73 6655 - Rozprowadzenie cyrkulacji 
ČSN EN 12897 – Zasilanie wodą – Pośrednio ogrzewane zamknięte ogrzewacze zbiornikowe 
 
 

15. NAJCZĘSTSZE USTERKI FUNKCJI I ICH PRZYCZYNY 
 

dioda kontrolna 
świeci się 

na termostacie nastawiono zbyt niską temperaturę, 
awaria grzejnika 

Woda jest zimna 
dioda kontrolna nie 
świeci się 

brak zasilania; awaria termostatu;  
wyłączony termostat zabezpieczający – 
prawdopodobnie z powodu usterki termostatu 
eksploatacyjnego 

Woda jest mało ciepła 
dioda kontrolna 
świeci się 

awaria jednej spirali w grzałce (składa się z 2) 

Temperatura wody nie odpowiada 
ustawionej wartości 

 usterka termostatu 

Z zaworu zabezpieczającego stale 
kapie woda 

dioda kontrolna nie 
świeci się 

wysokie ciśnienie wejściowe, usterka zaworu 
zabezpieczającego    

 

Prosimy nie próbować samodzielnie naprawić usterki. Należy zwrócić się do zakładu usług specjalistycznych lub 
serwisowych. Specjaliście często nie trzeba wiele, aby usunął usterkę. Przy zamawianiu naprawy prosimy o podanie 
oznaczenia typowego oraz numeru produkcyjnego, które znajdą Państwo na tabliczce znamionowej Państwa 
ogrzewacza wody. 
 
 
16.       AKCESORIA PRODUKTU 
 
Do produktu dołączony jest zawór zabezpieczający, wskaźnik temperatury, elementy do zawieszenia ogrzewacza na 
ścianie, tzw. konsole (zgięte, wzmocnione rurki) – patrz Rys.4,5. Te części są zapakowane i umieszczone w górnej 
części opakowania ogrzewacza.  
Dla własnego dobra należy skontrolować kompletność. 

Do ogrzewacza można oddzielnie dokupić także inne elementy mocujące – zawieszenia  (rys. 3). Chodzi o 
zestaw dwóch zawieszeń i śrub do ich przymocowania do ogrzewacza, śruba uziemiająca. Numer do zamówienia 
tego zestawu - 102000700.  
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Typ OKCV 125 OKCV 160 OKCV 180 OKCV 200
OKCEV 100 OKCEV 125 OKCEV 160 OKCEV 180 OKCEV 200

Objętość l 100 125 152 180 200
Maks.nadciśnienie robocze w zbiorniku MPa
Maks.nadciśnienie robocze w wymienniku* MPa -
Podłączenie elektryczne V
Pobór W
Ochrona elektryczna
Maks.temperatura CWU °C
Zalecana temperatura CWU °C
Wysokość ogrzewacza mm 881 1046 1235 1200 1300
Średnica ogrzewacza mm 524 524 524 584 584
Maks. masa ogrzewacza bez wody kg 50 68 / 58 77 / 67 85 / 72 91 / 78
Czas ogrzewania en.el. z 10°C na 60°C hod 3 3.8 5 5 5.5
Straty cieplne/kategoria wydajn. ciepln. kWh/24h 0,88/C 1,09/C 1,39/C 1,39/C 1,4/B
Typ OKCV 125 OKCV 160 OKCV 180 OKCV 200

Powierzchnia ciepłotwórcza wymiennika m2 - 0.7 0.7 0.75 0.75
Znamion. moc cieplna przy temp. wody 
grzew. 80°C oraz przepływie 720 l/h W - 16800 16800 1800 0 18000
Czas ogrzew. przez wym. z 10°C na 60°C min - 26 35 38 43
Znamion. moc cieplna przy temp. wody 
grzew. 80°C oraz przepływie 310 l/h W - 10260 10260 1100 0 11000
Czas ogrzew. przez wym. z 10°C na 60°C min - 43 53 63 72
*Ogrzew acze serii OKCE nie mają w ymiennika ciepła.

IP 44
80
60

2200

0.6

1 PE-N 230V/50Hz
2000

0.4
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Rys. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2       Rys. 3 

Montaż zawieszeń i indykatora temperatury na ogrzewacz 
- można dokupić jako dodatek. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O – Zawór odpowietrzający 
U – Zawór zamykający 
P – Zawór zabezpieczający z klapką zwrotną 
M – Manometr 
Z – Zawór próbny 
V – Zawór wypustowy 
 
 
Podłączenie do dopływu zimnej wody musi spełniać wymogi ČSN 060830 
  

Rys. 1 
OGRZEWACZ WODY ZBIORNIKOWY KOMBINOWANY 

ROZRZĄD CIEPŁEJ WODY  

Ciepła woda 
Zimna woda 
Obieg grzewczy 
Obieg powrotny 

Wsunąć indykator w otwór w wieku ogrzewacza zgodnie z kierunkiem strzałki! 
 (Indykator stanowi element ogrzewacza i jest umieszczony w górnej części opakowania) 

Ząbkowana podkładka – φ13 

Śruba uziemiająca 
M8(M10) x 20 

Dolne zawieszenie 

4 x podkładka φ13 

Górne zawieszenie 

Ogrzewacz w pozycji wysyłkowej 

Śruby mocujące M12x30 

Kocioł 

 

Ogrzewacz 
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Rys. 4 
 
OKCV 125, OKCV 160 
OKCEV 100, OKCEV 125, OKCEV 160 
 
 

Typ OKCV 125 OKCV 160
A 1046 1235
B 600 700
C 908 1008
D 513 617
E 184 230

Typ OKCEV 100 OKCEV 125 OKCEV 160
A 881 1046 1235
B 450 600 700
C 758 908 1008
D - - -
E 185 184 230

Typ OKCEV nie ma w ymiennika ciepła

 ochraniacz 



Rys. 5 
 
OKCV 180, OKCV 200 
OKCEV 180, OKCEV 200 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rys.6 
 
 
 

Dalsze 
kontakty: 

sprzedaż serwis, reklamacje konstrukcja 

Tel. 
 

326 370 990 
 

326 370 939 
326 370 955 

326 370 923 
326 370 942 

FAX 326 370 980   

e-mail prodej@dzd.cz reklamace@dzd.cz  

 
 

 
 
 
 

6735352 
   marzec 2008 

PRZEPISY INSTALACYJNE 
 
Przepisy i zalecenia, których należy przestrzegać przy montażu ogrzewacza 
 

Typ OKCV 180 OKCV 200 Typ OKCEV 180 OKCEV 200
A 1200 1300 A 1200 1300
B 855 870 B 855 870
C 81 81 C 81 81
D 571 671 D - -
E 240 240 E 240 240

Typ OKCEV nie ma w ymiennika ciepła

 ochraniacz 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO Z TERMOSTATEM 
KR 11.DR I BEZPIECZNIKIEM CIEPLNYM KNTP 8823 

BEZPIECZNIK CIEPLNY 

TABLICZKA 
ZACISKOWA 

R – ogrzewacz 
L - jarzeniówka 
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d) dot. instalacji grzewczej 
ČSN 06 0310  – Centralne ogrzewanie, projektowanie i montaż 
ČSN 06 0830  -  Urządzenia zabezpieczające do centralnego ogrzewania i ogrzewania CWU 

e) dot. sieci elektrycznej 
ČSN 33 2180 – Podłączanie urządzeń elektrycznych i odbiorników 
ČSN 33 2000-4-41 -  Urządzenia elektrotechniczne 
ČSN 33 2000-7-71 -  Pomieszczenia z wanną 
EN 297 – Regulatory, czujniki temperatury 

f) dot. układów do ogrzewania CWU 
ČSN 06 0320 – Ogrzewanie wody użytkowej 
ČSN 06 0830 – Urządzenia zabezpieczające do centralnego ogrzewania i ogrzewania CWU 
ČSN 73 6660 – Wewnętrzne instalacje wodne 
ČSN 07 7401 – Woda i para do ciepłowniczych urządzeń energetycznych o ciśnieniu roboczym pary do 
8MPa  
ČSN 06 1010 – Zbiornikowe ogrzewacze wody z ogrzewaniem wodnym i parowym     
                           kombinowane z elektrycznym ogrzewaniem. Wymogi techniczne, testowanie. 
ČSN  73 6655 -  Instalacje cyrkulacyjne. 
ČSN EN 12897 – Zaopatrzenie w wodę – Ogrzewane pośrednio zamknięte zbiornikowe ogrzewacze  

 
 
 
Likwidacja materiału opakunkowego 
 

          Za opakowanie, w którym został dostarczony ogrzewacz, zapłacona  
została opłata serwisowa za zapewnienie odbioru zwrotnego i wykorzystanie 
 materiału opakunkowego. Opłata serwisowa została zapłacona zgodnie  
z ustawą nr 477/2001 Dz.U. w brzmieniu  
późniejszych przepisów  firmie EKO-KOM S.A. 
Numer klienta firmy to F06020274. 
Opakowania z ogrzewacza wody należy odłożyć  
w miejscu wyznaczonym przez gminę  
do składowania odpadów. 
 
 
 
Likwidacja zużytego ogrzewacza wody 
 

          Odstawiony i nie nadający się do użytku ogrzewacz po zakończeniu eksploatacji należy zdemontować i 
przetransportować do punktu skupu odpadów lub do miejsca odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

 
 
 
 
 

6735368 
 
 
 

marzec 2008 
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17.      Warunki gwarancji i odpowiedzialno ści za wady wyrobu. 

Producent udziela gwarancji na szczelność podgrzewaczy zasobnikowych DRAŻICE: 

• 24 miesiące od daty montażu lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży, 

• 5 lat w przypadku wykonywania corocznych przeglądów, wymiany anody magnezowej i czyszczenia 
zasobnika. 

 

Gwarancja producenta będzie uznana tylko wtedy, gdy: 

 
• podgrzewacz wyposażony zostanie w przeponowe naczynie wzbiorcze o objętości min. 10% 

pojemności zasobnika podgrzewacza oraz w zawór bezpieczeństwa 6bar. 

• będą przeprowadzane coroczne przeglądy serwisowe podgrzewacza przez uprawnionego instalatora. 

• podgrzewacz nie będzie uszkodzony z powodu niefachowej instalacji lub naprawy. 

• użytkownik przedłoży wypełnioną kartę gwarancyjną oraz rejestr przeprowadzonych napraw 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz corocznych przeglądów. Rejestr musi być podpisany przez 

instalatora wykonującego przegląd. 

 

Informację o zauważonych wadach fabrycznych urządzenia należy przekazać w formie pisemnej lub 

telefonicznie zaraz po ich wykryciu. 

 

Zgłoszenia usterki dokonuje firma wykonująca montaż lub użytkownik podgrzewacza na adres: 

 

VCS Sp. z o.o. 

Ul. Zjednoczenia6 

43-250 Pawłowice 

tel/fax: 32 47 43 900 

e-mail: Serwis@klimosz.pl 

 

Nie stosowanie się do podanych w niniejszej Instrukcji eksploatacji i instalacji zasad spowoduje 

wygaśnięcie umowy gwarancyjnej. 
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Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta. 
 

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych, p ozagwarancyjnych  
i  corocznych kontrolach podgrzewacza zasobnikowego  DRAŻICE 

 

Przeprowadzona czynność 
Podpis, data, pieczątka 

autoryzowanego 
serwisu 
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Przeznaczone dla serwisu. 
 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 6 
43-250 Pawłowice 
tel. 32 47 43 900 
www.klimosz.pl 

VCS Sp. z o.o 
Ul. Zjednoczenia 6 
43-250 Pawłowice 
tel./fax 32 47 43 900 
e-mail: serwis@klimosz.pl 

Dražice s.r.o. 
Dražice 69 
294 71 Benátky nad Jizerou  
 

 
 
 
 

Dane techniczne 
 
TYP: 
 
Symbol produktu: 
 
 
Nr produkcyjny: 
 
 
Data produkcji: 
 
 
Pełne dane o produkcie są na tabliczce 
znamionowej. 

Produkt został poddany kontroli technicznej 
w następującym zakresie: pomiaru izolacji 
elektrycznej z wykorzystaniem napięcie 
próbnego 500V; oporu przewodów 
natężeniem próbnym 10A dla napięcia 0-
12V; Badania przyłożonym napięciem 
1300V. Sprawdzenie funkcji  z 
jednoczesnym pomiarem mocy czynnej i 
przepływu prądu; próbę ciśnieniową 
urządzenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karta gwarancyjna 
Pieczęć i dokładny adres sprzedawcy/ 
 
 
 
 
 
Data sprzedaży: 
Zakład instalacyjny wykonujący montaż 
hydrauliczny urządzenia (pieczęć i dokładny 
adres)  
 
 
 
 
 
 
Data montażu: 
Zakład instalacyjny wykonujący montaż 
elektryczny urządzenia (pieczęć i dokładny 
adres)  
 
 
 
 
 
 
Data montażu
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