
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZOWY PODGRZEWACZ WODY 

JSD12 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 



 

 

 
 

1. Informację dotyczące bezpieczeństwa 

Instrukcja instalacji jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia, a także dla autoryzowanych instalatorów 

instalacji gazowych, wodnych, grzewczych oraz elektro-instalatorów. 

• Przed montażem i obsługą urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję. 

• Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu. 

• Postępuj zgodnie z zawartymi w instrukcji wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

• Przestrzegaj lokalnych regulacji prawnych i dyrektyw technicznych. 

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 

 POSTĘPOWANIE W RAZIE STWIERDZENIA ZAPACHU GAZU 

Ulatnianie się gazu grozi wybuchem. W przypadku stwierdzenia zapachu gazu w pomieszczeniu: 

• Nie dopuszczać do powstawania płomienia, żaru, iskier ani innego źródła mogącego wywołać 

eksplozję. 

• Zamknąć dopływ gazu na głównym zaworze lub na liczniku gazu. 

• Otworzyć okna i drzwi. 

• W razie potrzeby ostrzec mieszkańców i opuścić budynek. 

• W razie potrzeby wezwać straż pożarną, policję i pogotowie gazowe. 

ZACZADZENIE SPALINAMI 

• Zadbać o to, aby nie uszkodzić rur spalinowych i uszczelek. 

• Nie eksploatuj urządzenia z działającymi jednoczenie w tym samym pomieszczeniu 

urządzeniami do odciągu powietrza (np. okapy kuchenne). 

 ULATNIANIE SIĘ SPALIN PRZY NIEPEŁNYM SPALANIU 

Zagrożenie życia w przypadku ulatniania się spalin. W razie stwierdzenia zapachu spalin należy: 

• Zamknąć dopływ paliwa. 

• Przewietrzyć pomieszczenie. 

• W razie potrzeby ostrzec mieszkańców i opuścić budynek. 

• Niezwłocznie usunąć usterkę przez zgłoszenie problemu do specjalisty instalatora. 

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przygotowania c.w.u. do użytku domowego lub do 

odpowiednich celów i może być użytkowane jedynie chwilowo. Każdy inny rodzaj zastosowania 

uważa się za niezgodny z przeznaczeniem. Szkody powstałe w wyniku takiego użytkowania są 

wyłączone z odpowiedzialności producenta. 

 



 

 

 
 

MONTAŻ, URUCHOMIENIE I KONSERWACJA 

• Sprawdź, czy zasilanie gazem odpowiada specyfikacji podanej na podgrzewaczu. 

• Upewnij się, że ciśnienie wody i gazu są prawidłowe. 

• Nie instaluj podgrzewacza w środowisku łatwopalnym, kwaśnym, zagrożonym wybuchem. 

• Po wykonaniu czynności montażowych lub naprawczych należy sprawdzić szczelność 

gazową. 

• Spełnić obowiązujące wymagania dotyczące wentylacji w pomieszczeniu gdzie działa  

urządzenie. 

• Nie kładź tkanin ani ręczników na szczycie gazowego podgrzewacza wody. 

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z TLENKIEM WĘGLA 

Tlenek węgla to trujący gaz powstały w wyniku niepełnego spalania paliw kopalnianych, m.in. gazu. 

Jest bezbarwny, bezwonny i zagraża życiu. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy: 

• Regularnie zlecać przeprowadzenie przeglądu i konserwacji instalacji gazowej uprawnionej 

do tego firmie. 

• Zaleca się używania czujników tlenku węgla (CO). 

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ (UŻYTEK DOMOWY) 

Aby uniknąć zagrożeń powodowanych przez urządzenia elektryczne, należy przestrzegać 

następujących przepisów normy EN 60335-1 

 

 

 

 

Montażu oraz konserwacji urządzenia może dokonywać wyłącznie osoba do tego 

uprawnienia. Samodzielny montaż i ingerencja w urządzenie jest zabroniona. 

 

„Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby niemające odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane pod kątem 

bezpiecznego użycia urządzenia oraz znają wynikające z tego niebezpieczeństwa. Urządzenie 

nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez 

użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.“ 

 

„Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilania sieciowego musi być wymieniony przez 

producenta, serwis techniczny lub wykwalifikowanego specjalistę.“ 



 

 

 
 

2. Budowa urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Specyfikacja techniczna 

Parametry Podgrzewacz 12L/min. Podgrzewacz 18L/min. 

Moc: 24kW 36kW 

Napięcie 1.5V 1.5V 

Przepływ wody 12 L/min. 18 L/min. 

Materiał wykonania Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  

Waga 10 kg 10 kg 

Wymiary 35 x 15 x 59 cm 35 x 15 x 63 cm 

Średnica rury na spaliny 105 mm 105 mm 

Źródło zasilania 
LPG (propan-butan) lub (NG)gaz ziemny 

W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PODGRZEWACZA 

 Sposób montażu Na ścianę 

Ciśnienie gazu 2000 Pa (NG) lub 2800 Pa (LPG) 

Ciśnienie wody Min. 0,02 MPa. Max 0,8 MPa Min. 0,02 MPa. Max 0,8 MPa 

Ciśnienie początkowe 0,025 MPa 0,025 MPa 



 

 

 
 

4. Instalacja urządzenia 

Podgrzewacz musi być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego i autoryzowanego 

specjalistę. 

4.1 Lokalizacja 

Zawsze wskazane jest instalowanie gazowego podgrzewacza wody poza łazienką. Jeśli 

podgrzewacz ma być zainstalowany w łazience, należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Urządzenie wymaga obfitego dopływu świeżego powietrza, aby pracować wydajnie. Wloty 

powietrza w pobliżu podgrzewacza nie powinny być nigdy zasłaniane ani blokowane. 

W miejscu instalacji urządzenia powinno się znajdować co najmniej jedno okno lub drzwi, które 

otwierają się bezpośrednio na zewnątrz budynku lub zapewniają dostateczną wentylację w inny 

sposób. 

Wziernik podgrzewacza powinien znajdować się od 1,4 do 1,5 metra nad ziemią. Należy zachować 

minimalną odległość 30 cm między górą podgrzewacza a sufitem, aby umożliwić łatwe usuwanie 

spalin z pomieszczenia. 

4.2 Montaż 

• Wywierć dwa otwory na ścianie i wkręć w nie wkręty, następnie zamontuj na nich 

podgrzewacz. Upewnij się, że rury przyłączeniowe gazu i wody są dokładnie oczyszczone (w 

środku i na zewnątrz) 

• Podłącz przewód gazowy i przyłącza wody. 

• Włóż  dwie baterie suche  o napięciu 1,5V do  komory  na baterie,  pamiętając  o  

odpowiednim ustawieniu biegunów. 

• Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że nie ma wycieku gazu z przyłącza. 

 

5. Obsługa urządzenia 

Odkręć kran. Gdy woda zacznie płynąć, iskra zapali główne palniki. Jeśli palniki nie zapalają się, 

zakręć kran i powtórz operację. Przyczyną może być zbyt duża ilość powietrza w przewodzie 

gazowym. 

Pokrętło regulacji gazu: 

Obróć pokrętło gazu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć dopływ gazu 

i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć dopływ gazu do głównych  

palników. 

Pokrętło regulacji przepływu wody: 

Aby uzyskać więcej ciepłej wody, zmniejsz natężenie przepływu, obracając pokrętło zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. Jeśli przekręcisz pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, prędkość przepływu wody wzrośnie, a temperatura wody zmniejszy się. 

Temperaturę wody można regulować, obracając pokrętło regulacji gazu i/lub pokrętło 

regulacji przepływu  wody. 

Aby wyłączyć gazowy podgrzewacz wody, zakręć kran. 

 



 

 

 
 

Pokrętło zima-Lato: 

Dostosuj Liczbę używanych palników za pomocą urządzenia przełączającego zima-Lato, Latem 

możesz wyłączyć 14 rzędów palników, aby zaoszczędzić do 40% energii. 

6. Zapobieganie zamarzaniu 

Zimą, jeśli temperatura wody spadnie poniżej 4°C, całkowicie spuść wodę z podgrzewacza przez 

zawór spustowy, aby uniknąć uszkodzeń z powodu jej zamarznięcia. Jeśli podgrzewacz wody nie 

będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się: 

• spuścić wodę z zaworu spustowego podgrzewacza, 

• wyjąć baterie z komory. 

Należy unikać dotykania okienka wziernika podczas pracy urządzenia. Regularnie sprawdzaj rurkę 

gazową  pod kątem starzenia się, pęknięć itp., ponieważ mogą one doprowadzić do wycieku  

gazu. Zaleca się wymianę gumowego przewodu gazowego co sześć miesięcy. 

7. Konserwacja 

Podgrzewacz należy corocznie sprawdzać pod kątem bezpiecznej eksploatacji, bez względu na 

częstotliwość użytkowania. Odnosi się to głównie do właściwego spalania gazu przez palniki. 

Konserwacja powinna być przeprowadzana  wyłącznie przez wykwalifikowanego autoryzowanego 

specjalistę. 

Jeśli podgrzewacz jest zainstalowany w obszarze, na którym występuje twarda woda, po pewnym 

czasie może wystąpić spadek temperatury ciepłej wody lub zmniejszenie prędkości przepływu 

gorącej wody. Dzieje się tak z powodu osadzania się kamienia. 

Ponieważ tworzenie i osadzanie się kamienia jest proporcjonalne do temperatury wody wylotowej, 

w celu zmniejszenia ilości osadzanego kamienia zaleca się użycie pokrętła regulacji wody i gazu w 

celu uzyskania pożądanej temperatury wody zamiast mieszania zimnej wody z gorącą. 

Kamień może być usuwany tylko przez wykwalifikowanego serwisanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

8. Rozwiązywanie problemów 

PROBLEM PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE 

Nie działa zapłon urządzenia. Zamknięty przewód z gazem 

lub zimną wodą. Wyczerpały 

się baterie. 

Otworzyć przewód z gazem 

lub zimną wodą. Wymienić 

baterie. 

Płomień gaśnie w trakcie 

pracy urządzenia. 

Powietrze w przewodzie 

gazowym. Brak gazu. Niskie 

ciśnienie wody (<0,3 bar). 

Ponownie uruchom 

urządzenie. Wymień butlę 

LPG lub poinformuj dostawcę 

gazu ziemnego o problemie. 

Sprawdź i podnieś ciśnienie. 

Dziwny kształt i zapach 

płomienia. 

Filtr wlotowy wody jest 

zapchany. 

Wyczyść filtr. 

Żółty kolor płomienia, duża 

emisja dymu. 

Przewód gazowy nie jest w 

pełni otwarty. Zbyt niskie 

ciśnienie gazu. 

Otworzyć przewód całkowicie. 

Wezwać serwisanta. 

Dziwny odgłos zapłonu. Zatkane palniki. Oddaj urządzenie do serwisu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 
 

 


