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DANE TECHNICZNE
Typ

GRBT

Moc znamionowa

3x2000W

Napiêcie
230V/400V~

Masa netto
2,25kg

INSTRUKCJA OBS£UGI MODU£U GRZEJNEGO
1. Przeznaczenie.
a. Modu³ grzejny przeznaczony jest wy³¹cznie do ogrzewania wody w pojemnoœciowych ogrzewaczach wody.
b. Modu³ grzejny przeznaczony jest do pracy pod napiêciem 230/400V~.
c. Element grzejny mo¿e pracowaæ w urz¹dzeniach chronionych anod¹ magnezow¹.
2. Instalacja.
Instalacji modu³u grzejnego winien dokonywaæ wy³¹cznie wykwalifikowany instalator posiadaj¹cy wa¿ne
uprawnienia SEP przy zachowaniu zasad ochrony przeciwpora¿eniowej. Producent nie odpowiada za uszkodzenie
modu³u grzejnego powsta³e w wyniku nieprawid³owego zainstalowania.
a. Opró¿niæ podgrzewacz z wody.
b. Odkrêciæ zaœlepkê otworu, w której bêdzie wkrêcony modu³ grzejny.
c. Zakrêciæ modu³ grzejny.
d. Nape³niæ podgrzewacz wod¹.
e. Aby unikn¹æ korozji kryzy, po zamontowaniu grza³ki i zalaniu wod¹ ogrzewacza, nale¿y odpowietrzyæ mufkê,
tzn. delikatnie poluzowaæ grza³kê, aby z mufki, w której jest zamontowana zesz³o powietrze.
f. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czenia gwintowanego i w razie potrzeby dokrêciæ modu³ grzejny.
g. Modu³ grzejny pod³¹czaæ do uk³adu zasilaj¹cego zapewniaj¹cego podstawow¹ ochronê
przeciwpora¿eniow¹.
3. Eksploatacja.
a. Modu³ grzejny posiada wbudowany bezpiecznik temperatury, który zabezpiecza ca³y modu³ przed przepaleniem przy
wzroœcie temperatury powy¿ej 105oC. W przypadku zadzia³ania bezpiecznika temperatury nale¿y wy³¹czyæ
modu³ spod napiêcia i ustaliæ przyczynê zadzia³ania bezpiecznika.
Na tabliczce znamionowej obok pokrêt³a regulatora znajduje siê otwór poprzez który œrubokrêtem nale¿y wcisn¹æ
przycisk bezpiecznika temperatury. Nastêpnie w³¹czyæ modu³ pod napiêcie i sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania.
o
o
b. Modu³ grzejny GRBT posiada wbudowany termostat o zakresie temperatury 20 C - 80 C. Dla zachowania jego
maksymalnej ¿ywotnoœci termostat nale¿y nastawiaæ w œrednich wartoœciach jego zakresu.
4. Nieprawid³owe u¿ytkowanie.
a. Modu³u grzejnego nie wolno stosowaæ w zbiornikach ze stali nierdzewnej i w zbiornikach z aktywn¹ anod¹ tytanow¹.
b. Nie nale¿y w³¹czaæ zasilania dopóki modu³ grzejny nie jest zanurzony w wodzie.
c. Nie nale¿y czyœciæ modu³u grzejnego ostrymi œrodkami czyszcz¹cymi.
d. Modu³u grzejnego nie wolno naprawiaæ we w³asnym zakresie.
e. Nie wolno zanurzaæ modu³u grzejnego w cieczy innej, ni¿ ta do której zosta³ zaprojektowany.
f. Modu³ grzejny nie mo¿e pracowaæ w powietrzu.
g. Modu³u grzejnego GRBT nie montowaæ w urz¹dzeniach z innym Ÿród³em ciep³a przekraczaj¹cym maksymaln¹
temperaturê pracy termostatu tj. 80oC.
h. W przypadku korzystania z innego Ÿród³a ciep³a (np. piec wêglowy)po sezonie grzewczym sprawdziæ poprawnoœæ
dzia³ania modu³u grzejnego. Przy nieprawid³owym dzia³aniu wykonaæ czynnoœci opisane w pkt. 3a.
5. Recykling.
Widniej¹cy symbol oznacza, ¿e zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych nie mo¿na umieszczaæ wraz z
innymi odpadami. Produkty te nale¿y oddaæ do wyznaczonego punktu przyjmowania odpadów, gdzie zostan¹
bezp³atnie przetworzone. Utylizacja zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych pomaga chroniæ œrodowisko
naturalne i zapobiega negatywnemu wp³ywowi na ludzkie zdrowie.
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