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KARTA GWARANCYJNA 
 
PODGRZEWACZ OKC 250 NTR / HP 
PODGRZEWACZ OKC 300 NTR / HP 
 
 

Nr fabryczny podgrzewacza  ............................................................  
 
 
Data sprzedaży  ............................................................  

 
 
 
 
 

Pieczęć punktu sprzedaży  
(firmy instalacyjnej)  ............................................................  

 
 
 

Podpis sprzedawcy  ............................................................   
 
Przeznaczenie: 
Podgrzewacz OKC NTR / HP posiada jedną spiralną wężownicę i może służyć do podgrzewania wody użytkowej energią 
cieplną z pompy ciepła. 
 

Dane techniczne: 
 

Podgrzewacz 
OKC 250 
NTR / HP 

OKC 300 
NTR / HP 

Średnica zewnętrzna, mm 584 670 

Wysokość całkowita, mm 1541 1580 

Ciśnienie max. w zbiorniku  / 
w wężownicy, MPa 

 1 / 1 1 / 1 

Maksymalna temp. wody, °C 110 110 

Powierzchnia wymiennika, 
m2 

2,5 3,2 

Straty postojowe, W 87 85 

Waga, kg 119 138 

 



23.09.2015 

 

 
1 - Zawór odcinający; 2 - Zawór bezpieczeństwa + zawór zwrotny; 3 - Naczynie przeponowe (min.12 dm3); 4 - Zawór spustowy 

 
Rys. 1. Schemat podłączenia podgrzewacza OKC do instalacji wody użytkowej. 

 
Wytyczne do montażu, transportu, składowania i użytkowania: 

a. Podgrzewacz OKC należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej na palecie drewnianej. W czasie transportu 
należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu przed przemieszczaniem.   

b. Podgrzewacz OKC należy przechowywać w miejscu suchym, zadaszonym i nienarażonym na działanie opadów oraz 
warunków atmosferycznych. 

c. Orurowanie hydrauliczne podgrzewacza podłączyć według schematu podłączeniowego (rys.1). UWAGA: Brak zaworu 
bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia podanym na tabliczce znamionowej podgrzewacza, może doprowadzić do 
zniszczenia podgrzewacza i powoduje utratę gwarancji. Poprawne działanie zaworu bezpieczeństwa należy 
kontrolować raz w miesiącu. 

d. Raz na rok kontrolować stan anody ochronnej i w przypadku jej zużycia w stopniu większym niż ½ należy wymienić.  
Zużyta w większym stopniu anoda może być przyczyną nie uznania ewentualnej reklamacji.     

Warunki gwarancji: 

Gwarant firma HEWALEX udziela gwarancji na prawidłowe działanie podgrzewacza przez okres 5 lat od daty sprzedaży potwierdzonej 
dokumentem zakupu, lecz nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji. 

1. W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy producenta. 
2. Usterki ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji do gwaranta tj. firmy Hewalex Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Słowackiego 33, 

43-502 Czechowice-Dziedzice, Tel.: (032) 2141710, fax: (032) 2145004, będą usunięte w ustalonym przez strony terminie 
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty stwierdzenia przez producenta uszkodzenia podgrzewacza. 

3. Klientowi przysługuje prawo do wymiany podgrzewacza, jeżeli stwierdzona wada nie jest możliwa do usunięcia w drodze 
naprawy.  

4. Gwarancją nie są objęte:  
 wady i niesprawności powstałe w wyniku niewłaściwego zamontowania (rys.1), 
 wady i niesprawności powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (brak kontroli lub wymiany anody magnezowej raz  

w roku potwierdzonej dokumentem), 
 wady powstałe w wyniku napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, 
 wszelkie uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady (w przypadku zgłaszania reklamacji opakowanie kartonowe 

musi być w nienaruszonym stanie), 
 uszkodzenia powstałe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna. 

5. Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu. W przypadku reklamacji należy przedstawić zarówno dowód 
zakupu jak i odpowiednio wypełnioną kartę gwarancyjną.  

 

Akceptuję warunki gwarancji  ............................................  

Podpis Klienta 


