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Huz 5 comfort - do monta¿u pod punktem poboru wody
Hoz 5 comfort - do monta¿u nad punktem poboru wody

Ogrzewacze wody akumulacyjne - bezci�nieniowe

Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ hydrauliczny i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. Instrukcja obs³ugi
(dla U¿ytkownika i Instalatora)

1.1 Opis urz¹dzenia

Pojemno�ciowe bezci�nieniowe ogrzewa-
cze wody u¿ytkowej utrzymuj¹ tempera-
turê wody na sta³ym, nastawionym pozio-
mie.

1.2 Najwa¿niejsze wskazówki w
skrócie - rys. 1

Ø ¯¹dan¹ temperaturê ciep³ej wody u¿yt-
kowej wyp³ywaj¹cej z urz¹dzenia na-
le¿y nastawiæ pokrêt³em regulatora
temperatury (1).

Ø W trakcie ogrzewania wody �wieci siê
lampka kontrolna (2).

Ø Podczas ogrzewania wody z wylewki
armatury mo¿e kapaæ woda.

1.3 Obs³uga

Dobór temperatury
l = zimna. W pozycji tej ogrze-

wacz wody zabezpieczony
jest przed zamarzaniem. Nie
jest natomiast zabezpieczo-
na armatura, ani instalacja
wodna.

E (40OC) = zalecana pozycja ekono-
miczna. Minimalne tworze-
nie siê osadu wapiennego.

e (60OC) = temperatura ok. 60OC
85OC = maksymalna, nastawialna

temperatura
Przy doborze temperatury powy-
¿ej 45OC mo¿e natychmiast wy-
p³ywaæ gor¹ca woda. Istnieje
niebezpieczeñstwo poparzenia.
Ze tego wzglêdu  nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na dzieci!

Czas nagrzewania - rys. 2
Je¿eli zu¿yta zostanie ca³a pojemno�æ
zbiornika ponowne nagrzewanie przebie-
gaæ bêdzie zgodnie z wykresem.
Przyk³ad:
Nastawa temperatury: 65OC
Czas nagrzewania: ok. 9,5 min.

Ilo�æ wody podmieszanej - rys. 3
Ilo�æ wody podmieszanej zale¿na jest od
nastawy temperatury.
Przyk³ad: wybieramy wodê podmieszan¹
o temperaturze 40OC
Nastawa temperatury: 65OC
Temperatura zimnej wody doprowadzonej
do ogrzewacza: 15OC
Ilo�æ wody podmieszanej: ok. 10 litrów

1.4 Wa¿na wskazówka

Urz¹dzenia nie wolno poddawaæ
dzia³aniu ci�nienia. Nie nale¿y
zamykaæ wyp³ywu wody z arma-
tury, nie u¿ywaæ perlatora, ani
wê¿a z regulatorem strumienia.
Osad wapienny mo¿e spowodo-
waæ zamkniêcie odp³ywu przez
co urz¹dzenie znajdzie siê pod
ci�nienie.

Oznak¹ zakamienienia s¹ odg³osy wrze-
nia oraz zmniejszony strumieñ wody wy-
p³ywaj¹cej z urz¹dzenia. W takim przypad-
ku konieczne jest fachowe usuniêcie osa-
du z elementu grzejnego i armatury.
W celu wykluczenia prawdopodobieñstwa
nieumy�lnego odblokowania ogranicznika
temperatury bezpieczeñstwa w przypad-
ku wyst¹pienia usterki ogrzewacz nie
mo¿e byæ zasilany poprzez programator
czasowy.
Zdjêcia pokrêt³a regulatora temperatury
mo¿e dokonaæ jedynie Instalator lub Ser-
wisant.
Nale¿y przestrzegaæ wszystkich informa-
cji niniejszej instrukcji poniewa¿ zawiera-
j¹ one wa¿ne wskazówki dotycz¹ce bez-
pieczeñstwa, prawid³owej obs³ugi i konser-
wacji urz¹dzenia.

1.5 Czyszczenie i konserwacja

Prace konserwacyjne dotycz¹ce
np. sprawdzenia bezpieczeñstwa
elektrycznego mog¹ byæ wyko-
nane jedynie przez uprawnione-
go Instalatora lub Serwisanta !

Regularne przegl¹dy zwiêkszaj¹ bezpie-
czeñstwo eksploatacji urz¹dzenia. Wszel-
kie zaistnia³e usterki urz¹dzenia nale¿y
usuwaæ niezw³ocznie, niezale¿nie od co-
rocznych przegl¹dów.
Prawie ka¿da woda przy wysokich tem-
peraturach powoduje powstawanie kamie-
nia. Osadza siê on w urz¹dzeniu i ograni-
cza jego funkcjonowanie oraz ¿ywotno�æ.
W zwi¹zku z tym nale¿y dokonywaæ okre-
sowego odkamieniania grza³ki ogrzewa-
cza. Czêstotliwo�æ okre�li Instalator lub
Serwisant.
Do utrzymania w czysto�ci elementów
obudowy urz¹dzenia wystarczy wilgotna
�ciereczka, zamoczona w roztworze my-
d³a. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoru-
j¹cych lub rozpuszczaj¹cych �rodków
czyszcz¹cych!

1.6 Co robiæ, gdy ...?

... brak ciep³ej wody
Sprawdziæ ustawienie pokrêt³a regulatora
temperatury. Sprawdziæ bezpieczniki do-
mowej instalacji elektrycznej oraz wtycz-
kê przewodu zasilaj¹cego.

... s³yszalne s¹ odg³osy wrzenia w zbior-
niku
zleciæ odkamienienie urz¹dzenia Instala-
torowi lub Serwisantowi.
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2. Instrukcja  monta¿u
(dla Instalatora)

2.1 Opis i budowa urz¹dzenia - rys. 4

Bezci�nieniowe ogrzewacze wody u¿ytko-
wej do monta¿u pod punktem poboru wody
(Huz), lub nad punktem poboru wody (Hoz)
przeznaczone do zaopatrywania jednego
punktu poboru wody. Prawid³ow¹ pracê
urz¹dzenia gwarantuje jedynie zastosowa-
nie bezci�nieniowych armatur produkcji
AEG. Ogrzewacze "Huz 5 comfort  z ar-
matur¹" wyposa¿one s¹ w armaturê do
monta¿u pod punktem poboru wody, na-
tomiast ogrzewacze "Hoz comfort z arma-
tur¹" wyposa¿one s¹ w armaturê do mon-
ta¿u nad punktem poboru wody.
1 Pokrêt³o regulatora temperatury
2 Lampka kontrolna
3 Króciec doprowadzenia zimnej wody
4 Króciec odprowadzenia ciep³ej wody
5 Przewód zasilania elektrycznego
6 Listwa monta¿owa
7 Ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa (z funkcj¹ odblokowania)
8 Regulator temperatury

2.2 Dane techniczne
(nale¿y porównaæ z tabliczk¹ znamiono-
w¹)

Typ Huz 5  / Hoz 5
comfort

Pojemno�æ 5 l
Rodzaj konstrukcji bezci�nieniowa
Ciê¿ar 3,2 kg
Moc grzejna 2 kW
Napiêcie zasilania 230 V  50 Hz
Maks. przep³yw 5 l/min
Przewód zasilaj¹cy
z wtyczk¹ 600 mm
Zakres bezstopniowych
nastaw temperatury ok. 35OC do 85OC

trzacz. Stosowane mog¹ byæ wy³¹cz-
nie armatury bezci�nieniowe (armatu-
ry przelewowe). Niedopuszczalne jest
stosowanie perlatorów, ani wê¿y z re-
gulatorami strumienia. Nie nale¿y u¿y-
waæ g³owic prysznicowych przeznaczo-
nych do masa¿u wodnego.

Ø Do pod³¹czenia ogrzewacza niezbêdne
jest uziemione gniazdko sieciowe. Musi
by� ono dostêpne po zamontowaniu
ogrzewacza. Je¿eli ogrzewacz ma byæ
pod³¹czony na sta³e do sieci elektrycz-
nej, nale¿y bezwzglêdnie przewidzieæ
mo¿liwo�æ od³¹czenia na wszystkich
biegunach na odleg³o�æ co najmniej 3
mm przy pomocy bezpieczników lub
przeka�ników. Bezpo�rednie pod³¹cze-
nie sta³e jest niedopuszczalne.

2.4 Wa¿na wskazówka

Poddanie urz¹dzenia dzia³aniu
ci�nienia wody, mo¿e spowodo-
waæ powstanie nieszczelno�ci
zbiornika, a tym samym wyciek
wody z urz¹dzenia.

2.5 Miejsce monta¿u urz¹dzenia -
rys. 5

Ogrzewacz nale¿y montowaæ pionowo, w
pomieszczeniach nie zagro¿onych tempe-
raturami ujemnymi, króæcami do góry
(Huz) lub do do³u (Hoz), jak najbli¿ej punk-
tu poboru wody.

2.6 Monta¿ urz¹dzenia - rys. 6

Ø Zamontowaæ listwê monta¿ow¹. Mo-
del Huz 5 comfort jest przystosowany
wy³¹cznie do monta¿u pod punktem
poboru wody. Model Hoz 5 comfort jest
przystosowany wy³¹cznie do monta¿u
nad punktem poboru wody.

Ø Zawiesiæ urz¹dzenie.
Ø Zamontowaæ pod³¹czenie wody. Usta-

wiæ maks. przep³yw 5 l/min (patrz opis
armatury). Oznaczenia kolorów króæ-
ców ogrzewacza oraz armatury musz¹
byæ zgodne  tzn.
niebieski z prawej strony  = pod³¹cze-
nie zimnej wody dop³ywaj¹cej
czerwony z lewej strony = pod³¹czenie
ciep³ej wody wyp³ywaj¹cej
Zamiana króæców uniemo¿liwi dzia³a-
nie ogrzewacza.

2.7 Pierwsze uruchomienie - rys. 7
(mo¿e byæ wykonane jedynie przez Insta-
latora lub Serwisanta)

1 Odkrêciæ zawór armatury ciep³ej wody
lub w przypadku armatury jedno
uchwytowej ustawiæ d�wigniê w pozy-
cji "ciep³ej" i odczekaæ, a¿ wyp³ywaj¹-
ca woda pozbawiona bêdzie pêcherzy-
ków powietrza.

2 Pod³¹czyæ wtyczkê do gniazdka i na-
stawiæ temperaturê. Sprawdziæ dzia³a-
nie ogrzewacza.

2.3 Przepisy i zalecenia

Ø Monta¿ (system wodny i instalacja
elektryczna), pierwsze uruchomienie
oraz konserwacja i naprawy mog¹ byæ
wykonane jedynie przez uprawnione-
go Instalatora lub Serwisanta, zgod-
nie z niniejsz¹ instrukcj¹.

Ø Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia i bez-
pieczna eksploatacja zapewnione s¹
tylko w przypadku stosowania orygi-
nalnych czê�ci zamiennych przezna-
czonych dla tego urz¹dzenia.

Ø Nale¿y zapoznaæ siê z tabliczk¹ zna-
mionow¹.

Ø Przestrzegaæ przepisów i zaleceñ lo-
kalnego Zak³adu Energetycznego i
Zak³adu Wodoci¹gowego.

Ø Wylewka armatury ma funkcjê napo-
wietrzania. W zwi¹zku z tym nie wol-
no zamykaæ króæca wyp³ywu wody, ani
wylewki. Maksymalna dopuszczalna
d³ugo�æ rur ³¹cz¹cych armaturê z
ogrzewaczem wynosi 1 m. Je¿eli zo-
stanie przekroczona, nale¿y w rurce
przelewowej zastosowaæ napowie-

Niebezpieczeñstwo pracy bez
wody! Zamiana kolejno�ci czyn-
no�ci przy uruchamianiu spowo-
duje zadzia³anie ogranicznika
temperatury bezpieczeñstwa. W
takim przypadku nale¿y nape³niæ
ogrzewacz wod¹ i od³¹czyæ na
krótko urz¹dzenie od sieci elek-
trycznej.

Przekazanie urz¹dzenia U¿ytkownikowi
Wyja�niæ U¿ytkownikowi zasadê dzia³ania
i bezpiecznej eksploatacji ogrzewacza.
Zwróciæ uwagê na mo¿liwe zagro¿enia
(niebezpieczeñstwo poparzenia w przy-
padku nastawienia zbyt wysokiej tempe-
ratury c.w.u.).
Szczególnie obja�niæ zjawisko kapania
wody z armatury podczas ogrzewania
wody. Przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê ob-
s³ugi do starannego przechowania. Wszel-
kie informacje zawarte w niniejszej instruk-
cji musz¹ byæ skrupulatnie przestrzegane,
gdy¿ zawieraj¹ wskazówki dotycz¹ce bez-
pieczeñstwa, instalacji, obs³ugi i konser-
wacji urz¹dzenia.

2.8 Wskazówki serwisowe

Przed rozpoczêciem wszelkich
prac ogrzewacz nale¿y od³¹czyæ
na wszystkich biegunach od sie-
ci elektrycznej

Otwarcie ogrzewacza
Ø zdj¹æ pokrêt³o regulatora temperatury

(1) i odkrêciæ wkrêty (2) i poluzowaæ
wkrêty zabezpieczaj¹ce (3) - rys. 8

Ø pochyliæ i zdj¹æ obudowê ogrzewacza
- rys. 9

Ø schemat elektryczny - rys. 10
W przypadku wymiany przewodu zasila-
nia elektrycznego, nale¿y zastosowaæ ory-
ginalny przewód dostêpny jako czê�æ za-
mienna, alternatywnie dostêpny w handlu
przewód o identycznych polach przekro-
ju, z uziemieniem.
Prawid³owa pozycja czujnika regulatora w
rurce ochronnej:
przy wymianie lub demonta¿u regulatora,
czujnik umie�ciæ w rurce ochronnej (rys.
11) i umie�ciæ pod wtyczk¹ uziemienia.

Odkamienienie
Wymontowaæ grza³kê. Czê�æ kamienia
usun¹æ poprzez delikatne pukanie. Grza³-
kê zanurzyæ do ko³nierza w �rodku odka-
mieniaj¹cym.

Sprawdzenie przewodu ochronnego
Wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹ i pokrêt³o
regulatora temperatury. Kontrolê nale¿y
wykonaæ na wkrêcie mocowania regula-
tora i styku elektrycznego przewodu zasi-
laj¹cego.

2.9 Usuwanie usterek przez Serwi-
santa

W przypadku powtarzaj¹cych siê za³¹czeñ
ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa
nale¿y skontrolowaæ i ewentualnie wymie-
niæ regulator temperatury wraz z ogranicz-
nikiem.
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3. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu  Serwisowego  wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz na-
prawy i konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ
wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego
Instalatora  lub Serwisanta, pod rygorem
utraty gwarancji.

4. Ochrona �rodowiska na-
turalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony �rodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-

konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
ta�my napinaj¹ce z polipropylenu (PP)

Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styro-
por u¿ywane jako pianka izolacyjna
sk³adaj¹ siê w 98% z powietrza i w 2%
z polistyrolu (PS)

Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.

Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniej-
sz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.


