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Podziêkowania
Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kominka wodnego Aquafire marki
.
Jesteœmy przekonani, ¿e dokonali Pañstwo s³usznego i œwiadomego wyboru.
Tym bardziej mi³o nam, ¿e spoœród niema³ej iloœci wyrobów konkurencyjnych marek wybraliœcie Pañstwo w³aœnie
nasz¹.
Jesteœmy pewni, ¿e wraz z up³ywem lat przekonanie o s³usznoœci decyzji pog³êbi siê. Tym bardziej, ¿e mamy bardzo
mocne podstawy s¹dziæ, ¿e nasz wyrób jest lepszy od innych, gdy¿:
! Produkcja kominka wodnego Aquafire jest zrobotyzowana.
! Podzespo³y s³u¿¹ce produkcji kominka wodnego Aquafire podlegaj¹ œcis³ej kontroli przed przekazaniem do
monta¿u.
! Ka¿dy egzemplarz kominka wodnego Aquafire jest œciœle kontrolowany w zak³adzie produkcji..
! Potwierdzeniem bezpieczeñstwa u¿ytkowania i wysokiej jakoœci produktu jest oznaczenie ka¿dego kominka
wodnego
Aquafire europejskim znakiem .
Jeszcze raz dziêkujemy i ¿yczymy du¿o zadowolenia z pracy wy¿ej wymienionego urz¹dzenia.

Informacje ogólne
Przed przyst¹pieniem do monta¿u, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji kominka wodnego Aquafire prosimy zapoznaæ siê
bezwzglêdnie z ca³¹ niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.
Instrukcja Obs³ugi kominka wodnego zawiera informacje konieczne do poprawnego monta¿u, uruchomienia, a tak¿e prawid³owej
i bezpiecznej obs³ugi oraz konserwacji kominka wodnego. Jednak¿e ze wzglêdu na terytorialne ró¿nice prawne ka¿dorazowo
nale¿y stosowaæ siê do lokalnych przepisów budowlanych. Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji jest warunkiem
trwa³ej i bezawaryjnej pracy kominka wodnego, a tak¿e podstaw¹ do zg³aszania ewentualnych roszczeñ wynikaj¹cych z gwarancji.
Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji oraz karty gwarancyjnej kominka wodnego.
Kominek wodny Aquafire przeznaczony jest do pracy samodzielnej jak i wspó³pracy z kot³ami gazowymi i olejowymi marki Ulrich
oraz kot³ami gazowymi i olejowymi dowolnego innego producenta.
Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji mog¹ byæ zmienione, w wyniku ci¹g³ego rozwoju produktu, bez powiadomienia.
Tym symbolem oznaczone s¹ informacje i wskazówki nt. bezpieczeñstwa u¿ytkowania, instalacji i napraw urz¹dzenia.

Deklaracja Producenta
Producent oœwiadcza, ¿e urz¹dzenie jest wyprodukowane zgodnie z dyrektyw¹ ciœnieniow¹ Unii Europejskiej 97/23/WE.
Producent oœwiadcza, ¿e urz¹dzenie jest wyprodukowane zgodnie z norm¹ europejsk¹ PN-EN 13229.

Zakres dostawy, opakowanie i transport
W sk³ad danej odmiany kominka wodnego Aquafire w cenie podstawowej wchodz¹:
WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE

AF ... O

AF ... Z

1. Kompletny, fabrycznie zmontowany kominek wodny z p³aszczem wodnym,
lamelowym wymiennikiem, króæcami pod³¹czeniowymi i nó¿kami do postawienia
2. Korpus wykonany ze stali niskowêglowej przystosowany do pracy w uk³adach otwartych,
o dopuszczalnym ciœnieniu 1,0 bar
3. Korpus wykonany ze stali niskowêglowej przystosowany do pracy w uk³adach zamkniêtych,
o dopuszczalnym ciœnieniu 2,5 bar

-

4. Miedziana wê¿ownica sch³adzaj¹ca
5. Przepustnica powietrza z pomieszczenia, przepustnica spalin typu by-pass,
regulowana g³ówna przepustnica spalin, czopuch
6. ¯eliwna p³yta paleniska, ¿eliwny ruszt, popielnik
7. Drzwiczki z mechanizmem dociskowym i blokuj¹cym i szyb¹ ze specjalnego szk³a odpornego
na temperaturê
8. Zaœlepiony króciec powietrza do pod³¹czenia przepustnicy powietrza zewnêtrznego

Symbol

oznacza, ¿e dany element znajduje siê w zakresie podstawowej dostawy (w cenie).

Pozosta³e elementy, jeœli zachodzi taka potrzeba, nale¿y dokupiæ osobno z naszej oferty lub u Dealera albo Instalatora. Patrz
rozdzia³: Elementy dodatkowe.
Pomocne w okreœleniu ewentualnego rozszerzenia zamówienia mog¹ okazaæ siê schematy hydrauliczne zawarte w niniejszej
Instrukcji Obs³ugi.
Kominek wodny jest dostarczany w stanie zmontowanym, przytwierdzony do palety oraz dodatkowo owiniêty plastikow¹ foli¹.
Kominek wodny nale¿y transportowaæ w pozycji pionowej.

Uwaga: zdjêcia i rysunki podane w niniejszej publikacji maj¹ charakter pogl¹dowy. Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ
wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w parametrach swych urz¹dzeñ.
Kominek wodny wersji AF ... O nale¿y bezwzglêdnie montowaæ w uk³adach otwartych zabezpieczonych otwartych
naczyniem wzbiorczym.
Wg Dz.U. Nr 56 z dnia 12 marca 2009 dopuszcza siê pracê kominka wodnego w uk³adzie zamkniêtym zabezpieczonym
przeponowym (zamkniêtym) naczyniem wzbiorczym i urz¹dzeniem do odprowadzania nadmiaru ciep³a. Kominek wodny
wersji AF … Z jest ju¿ fabrycznie wyposa¿ony w urz¹dzenie do odprowadzania nadmiaru ciep³a - miedzian¹ wê¿ownicê
sch³adzaj¹c¹ zamontowan¹ w korpusie kominka, a jego konstrukcja pozwala na pracê w ciœnieniu do 2,5 bar. W zwi¹zku z
tym kominek wodny wersji AF … Z mo¿e pracowaæ w instalacji zamkniêtej. Sposób pod³¹czenia wê¿ownicy sch³adzaj¹cej
do uk³adu: patrz schematy hydrauliczne w niniejszej Instrukcji Obs³ugi.
Kominek wodny mo¿e pracowaæ tylko nape³niony wod¹.

Zastosowanie kominków wodnych Aquafire
Kominki wodne Aquafire to urz¹dzenia przystosowane do pracy w pompowych instalacjach grzewczych oraz w instalacjach ciep³ej
wody u¿ytkowej. Kominki te w instalacjach c.o. mog¹ pracowaæ:
· w uk³adach otwartych, zabezpieczonych otwartym naczyniem wzbiorczym wg PN-B-02413.
·w uk³adach zamkniêtych (ciœnieniowych) zabezpieczonych przeponowym (zamkniêtym) naczyniem wzbiorczym i urz¹dzeniem
do odprowadzania nadmiaru ciep³a, wg Dz.U. Nr 56 z dnia 12 marca 2009 (kominki w wersji AF ... Z),
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·w uk³adach zamkniêtych (ciœnieniowych) przez oddzielenie instalacji kominka wodnego (otwartej) od ciœnieniowej (zamkniêtej)

za pomoc¹ p³ytowego wymiennika ciep³a.

Dobór kominka wodnego Aquafire do konkretnego obiektu
Niniejsza dokumentacja nie jest instrukcj¹ doboru wielkoœci kominka wodnego Aquafire do konkretnych potrzeb. Kominki typu
Aquafire przeznaczone s¹ m.in. do samodzielnej pracy jak i do wspó³pracy z kot³ami gazowym i olejowy marki Ulrich i innych
producentów. Niemniej mog¹ oczywiœcie funkcjonowaæ w innych konfiguracjach, dlatego prosimy zawsze przed zakupem
urz¹dzenia konsultowaæ siê u swojego Instalatora lub Dealera.

Paliwo do kominków wodnych Aquafire
Kominek wodny Aquafire przystosowany jest do spalania w nim drewna i wyrobów drewnopochodnych.
Podstawowym paliwem powinny byæ polana drzew liœciastych o zwartej strukturze i du¿ej twardoœci, takich odmian jak: d¹b, buk,
grab, jesion, akacja oraz bardziej miêkkie jak brzoza, topola, olcha, itp.
Bardzo istotnym czynnikiem jest wartoœæ opa³owa drewna, która to z kolei uzale¿niona jest od zawartoœci wilgoci. Wartoœæ opa³owa
ca³kowicie suchej biomasy drzewnej wynosi oko³o 18 MJ/kg. Przy wilgotnoœci na poziomie 20% wartoœæ opa³owa wynosi 12,5
MJ/kg, przy wilgotnoœci 50% ju¿ 7,5 MJ/kg, natomiast przy wilgotnoœci 60% tylko 5,5 MJ/kg.
Zastosowanie opa³u o du¿ej wilgotnoœci powoduje wiêksze jego zu¿ycie, wynikaj¹ce ze straty energii zu¿ywanej na odparowanie
wody w nim zawartej, a ponadto wystêpowanie zjawiska kondensacji pary wodnej na œciankach kominka wodnego i powstawanie
du¿ych iloœci sadzy szklistej, powoduj¹cej zarastanie komory spalania i przewodów kominowych co w efekcie obni¿a sprawnoœæ
urz¹dzenia i utrudnia odprowadzanie spalin.
Doskona³y efekt cieplny uzyskuje siê spalaj¹c w kominku Aquafire brykiety z trocin. Ich niska wilgotnoœæ i zawartoœæ popio³u oraz
wysoka wartoœæ opa³owa powoduj¹, ¿e s¹ doskona³¹ alternatyw¹ dla polan drzew liœciastych. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ wysoka
wartoœæ opa³owa tego paliwa (~20 MJ/kg) powoduje powstawanie w wyniku spalania du¿ych iloœci energii, co poci¹ga za sob¹
ograniczenia w iloœci jednorazowo za³adowanych do komory spalania kominka brykietów.
Jako paliwo uzupe³niaj¹ce mo¿na stosowaæ polana drzew iglastych. Jednak nale¿y wtedy pamiêtaæ, ¿e za¿ywiczone drewno
powoduje intensywniejsze obrastanie kana³ów spalinowych, co poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ ich czêstszego czyszczenia.Wielkoœæ
polan powinna umo¿liwiaæ ich swobodny za³adunek do komory spalania kominka.
Najlepsze efekty uzyskuje siê spalaj¹c polana o d³ugoœci oko³o 40÷50 cm i œrednicy 10 do 20 cm.

Zasada dzia³ania kominków wodnych Aquafire
Zasada dzia³ania polega na spalaniu drewna w palenisku kominka i przekazaniu powsta³ej w ten sposób energii cieplnej przez œcianki
korpusu i lamele wymiennika do wody w czêœci wodnej kominka. Nastêpnie ciep³o jest rozprowadzane przez wodê do instalacji grzewczej
i/lub instalacji ciep³ej wody. Pewna czêœæ ciep³a oddawana jest przez œcianki kominka do pomieszczenia, w którym siê on znajduje.
Praca w uk³adzie otwartym (kominki w wersji AF … O)
Praca samodzielna kominka wodnego w uk³adzie otwartym
Kominek mo¿e stanowiæ samodzielne Ÿród³o ciep³a dla instalacji grzewczej w uk³adzie otwartym. Wówczas ca³a instalacja grzewcza
pracuje jako otwarta, zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym.
Praca samodzielna kominka wodnego w uk³adzie zamkniêtym
Kominek mo¿e stanowiæ samodzielne Ÿród³o ciep³a dla ciœnieniowej instalacji grzewczej w uk³adzie zamkniêtym. Wówczas ca³a
reszta instalacji grzewczej pracuje w uk³adzie zamkniêtym, zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym Jednak obwód
kominka wodnego (uk³ad otwarty) i obwód grzejny (uk³ad zamkniêty) rozdzielone s¹ wymiennikiem p³ytowym.
Praca kominka wodnego z uk³adem zamkniêtym z kot³em Ulrich lub kot³em innego producenta
Kominek wodny mo¿e stanowiæ uzupe³niaj¹ce Ÿród³o ciep³a dla instalacji grzewczej wyposa¿onej w inne Ÿród³o ciep³a. W takim
wypadku instalacja grzewcza pracuje jako zamkniêta, zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym. Podstawowym
Ÿród³em ciep³a jest np. kocio³ gazowy lub olejowy, a kominek wodny jako dodatkowe Ÿród³o ciep³a jest pod³¹czony równolegle do
instalacji grzewczej przez wymiennik p³ytowy.
Praca w uk³adzie otwartym (kominki w wersji AF … Z)
Praca samodzielna kominka wodnego w uk³adzie zamkniêtym
Kominek mo¿e stanowiæ samodzielne Ÿród³o ciep³a dla instalacji grzewczej w uk³adzie zamkniêtym. Wówczas ca³a instalacja
grzewcza jako zamkniêta musi byæ zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym i urz¹dzeniem do odprowadzania
nadmiaru ciep³a (poprzez wê¿ownicê sch³adzaj¹c¹ wbudowan¹ w korpus kominka).
Praca kominka wodnego w uk³adem zamkniêtym z kot³em Ulrich lub kot³em innego producenta
Kominek wodny mo¿e stanowiæ uzupe³niaj¹ce Ÿród³o ciep³a dla instalacji grzewczej wyposa¿onej w inne Ÿród³o ciep³a. W takim
wypadku instalacja grzewcza pracuje jako zamkniêta, zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym i urz¹dzeniem do
odprowadzania nadmiaru ciep³a (poprzez wê¿ownicê sch³adzaj¹c¹ wbudowan¹ w korpus kominka). Podstawowym Ÿród³em ciep³a
jest np. kocio³ gazowy lub olejowy, a kominek wodny jako dodatkowe Ÿród³o ciep³a jest pod³¹czony równolegle do instalacji
grzewczej.
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Przekrój kominka wodnego Aquafire
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1. Komora paleniskowa
2. Regulacja przepustnicy powietrza pierwotnego
3. ¯eliwne drzwiczki
4. ¯eliwny ruszt
5. Szuflada popielnika
6. Przepustnica powietrzna pierwotnego
7. Tylna œciana komory spalania
8. Strop kominka
9. Górna lamela wodna
10. Dolna lamela wodna
11. Kana³ dymowy
12. Przepustnica by-pass
13. Czopuch
14. Króæce wê¿ownicy sch³adzaj¹cej
15. Króciec sondy temperatury
16. Podstawa kominka
17. Otwieranie przepustnicy by-pass
18. G³ówna przepustnica spalin
19. Regulacja g³ównej przepustnicy spalin
20. ¯eliwna rama frontowa
21. Króæce zasilania c.o.
22. Króæce powrotu c.o.
23. Króciec sondy temperatury zaworu dopustowego
24. Króciec do monta¿u przepustnicy powietrza
25. Zaœlepka przepustnicy powietrza
26. Wê¿ownica sch³adzaj¹ca

Budowa kominka wodnego Aquafire
Korpus kominka wodnego
G³ówn¹ czêœci¹ kominka wodnego jest korpus wykonany ze stali niskowêglowej wy¿szej jakoœci DD11. Jej sk³ad chemiczny
i struktura zapewniaj¹ wysoka trwa³oœæ i odpornoœæ termiczn¹.
Zastosowanie podczas zautomatyzowanego procesu spawania atmosfery ochronnej gazu szlachetnego chroni spawy korpusu
przed korozj¹.
Korpus sk³ada siê z dna, odpowiednio ukszta³towanej (kszta³t zbli¿ony do litery C) œcianki pionowej oraz sklepienia (8). Spód
przestrzeni kominka tworz¹: ¿eliwny ruszt paleniska (4) oraz przestrzeñ popielnika wraz z drzwiczkami i wysuwan¹ kaset¹ (5).
Czeœæ przedni¹ kominka stanowi zespó³ frontowy, w sk³ad którego wchodzi p³yta monta¿owa, ramka frontowa (20) oraz drzwi
kominka z szyb¹ (3). W p³ycie monta¿owej zamontowana jest przepustnica powietrza pierwotnego (2). Drzwi kominka posiadaj¹
zamek oraz mechanizm dociskowy, uszczelniaj¹cy po³¹czenie drzwi z korpusem. Kominek wspiera siê na podstawie (16).
Korpus i pozosta³e elementy kominka pomalowane s¹ specjaln¹ farb¹ zabezpieczaj¹c¹ stalowe i ¿eliwne elementy przed korozj¹.
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Czêœæ wodna
Boczne œciany, tylna œciana i sklepienie korpusu kominka (8) stanowi¹ p³aszcz wodny - zbiornik wody o gruboœci 40 mm. W celu
zapewnienia najlepszej cyrkulacji wody podgrzanej w p³aszczu wodnym kominka, tyln¹ oraz boczne elementy czêœci wodnej
po³¹czono ze sklepieniem za pomoc¹ czterech rur DN 40.
Dodatkowo pod sklepieniem usytuowane s¹ dwie lamele wodne (9, 10) wymiennika (równie¿ o gruboœci 40 mm) zwiêkszaj¹ce
powierzchnie wymiany ciep³a pomiêdzy spalinami i czêœci¹ wodn¹ kominka.
Z czêœci wodnej wyprowadzone s¹ 2 pary króæców przy³¹czeniowych: zasilanie (21) i powrót wody z instalacji (22). Króæce te
umieszczone s¹ symetrycznie po obu stronach kominka. U góry kominka umieszczone s¹ równie¿ dwa króæce: do zamontowania
sondy temperaturowego zaworu bezpieczeñstwa (23) oraz gilzy czujnika temperatury od automatyki steruj¹cej (15). U góry kominka
umieszczone s¹ równie¿ króæce od wê¿ownicy sch³adzaj¹cej (14).
Kominki wodne Aquafire s¹ zawsze poddawane rygorystycznej próbie ciœnieniowej na ciœnienie 3 lub 5 bar (w zale¿noœci od wersji
kominka) tj. podwójna wartoœæ ciœnienia dopuszczalnego.
Czêœæ powietrzno-spalinowa
Kolejn¹ czêœci¹ kominka wodnego s¹ elementy zapewniaj¹ce w³aœciwy dop³yw i rozprowadzenie powietrza do spalania w kominku
wodnym i prawid³owe usuniêcie spalin z kominka.
Dop³yw powietrza do spalania mo¿e byæ zrealizowany poprzez przepustnicê (¿aluzjê) powietrza pierwotnego z pomieszczenia lub z
zewn¹trz, poprzez króciec bezpoœredniego wlotu powietrza (24) do komory spalania. Króciec ten (fabrycznie zaœlepiony)
umiejscowiony jest pod popielnikiem i jest dostêpny od wewn¹trz kominka. Mo¿na do niego zamontowaæ np. przepustnicê powietrza
zewnêtrznego sterowan¹ elektronicznie.
Przep³yw spalin w zale¿noœci od fazy procesu spalania rozwi¹zano w nastêpuj¹cy sposób:
• w czasie rozpalania spaliny omywaj¹ œciany komory paleniskowej (1) i poprzez g³ówny kana³ dymowy (11) oraz zamontowan¹ w
nim przepustnicê spalin typu by–pass (12) p³yn¹ do czopucha (13), a st¹d uchodz¹ do komina;
• podczas normalnej eksploatacji, po rozpaleniu i zamkniêciu przepustnicy spalin typu by–pass, spaliny omywaj¹ce œciany komory
paleniskowej (1) przep³ywaj¹ pomiêdzy lamelami wodnymi (9, 10) i p³yn¹ do g³ównego kana³u dymowego (11), a st¹d uchodz¹ do
czopucha (13) i dalej do komina.
Zamkniêcia przepustnicy spalin typu by–pass dokonujemy poprzez popchniêcie w kierunku do kominka dŸwigni (18) umieszczonej
w górnym, prawym rogu zespo³u frontowego.
Swobodny ci¹g kominowy zapewniaj¹cy prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzenia regulowany jest ¿aluzyjn¹ przepustnic¹ spalin (18)
umieszczon¹ pomiêdzy górn¹ lamel¹ wodn¹ (9) a pochylonym stropem kominka (8). Zmiany po³o¿enia ¿aluzyjnej przepustnicy
spalin (18), tj. zwiêkszenie b¹dŸ zmniejszenie swobodnego ci¹gu kominowego, realizowane s¹ poprzez ciêgno, które ustala
grzebieniowy zaczep (19). Przesuniêcie dŸwigni (19) do wnêtrza kominka zwiêksza ci¹g kominowy, zaœ w kierunku przeciwnym
zmniejsza jego wielkoœæ. W³aœciwe ustawienie pozycji tej przepustnicy bêdzie mia³o decyduj¹ce znaczenie dla uzyskania
najlepszych efektów cieplnych urz¹dzenia oraz komfortu u¿ytkowania.
Koñcówk¹ ciêgna (19) manipuluje siê za pomoc¹ pogrzebacza ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo poparzenia.

Instalacja
Przy instalacji kominka wodnego nale¿y kierowaæ siê lokalnie obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami. Poni¿sze uwagi maj¹ za
zadanie okreœliæ jedynie najwa¿niejsze wymagania, ze szczególnym naciskiem na specyficzne wymagania dla kominków wodnych
typu Aquafire.

Uwagi dotycz¹ce instalacji
Wszystkie pod³¹czenia, jaki i instalacja kominka wodnego oraz wykonanie próby i pierwsze uruchomienie kominka wodnego musz¹
byæ wykonane przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz œciœle wed³ug wskazówek
podanych w niniejszej instrukcji. Poza tym, nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych przepisów: ustaw, norm i in.:
 Dz.U. Nr 56 z 12.03.2009 r. (obowi¹zuj¹ce na chwilê wydania niniejszej Instrukcji Obs³ugi),
 PN-91/B-02413 i PN -89/B-10425,
 oraz innych aktualnych w³aœciwych norm krajowych i europejskich.
Postanowienia krajowe i lokalne powinny byæ spe³nione.
Przed rozpoczêciem monta¿u kominka wodnego sprawdziæ poprawnoœæ wykonania i odpowietrzenia instalacji grzewczej,
zwracaj¹c w szczególnoœci uwagê na elementy jej zabezpieczenia.
Po zakoñczeniu monta¿u instalator jest zobowi¹zany przeprowadziæ odbiór instalacji i wykonaæ próbê wodn¹ "na gor¹co",
potwierdziæ jej przeprowadzenie i pozytywny wynik wpisem w Karcie Gwarancyjnej.

Wybór miejsca lokalizacji kominka wodnego
Aby prawid³owo ustaliæ miejsce instalacji kominka wodnego nale¿y wzi¹æ pod uwagê noœnoœæ pod³o¿a, rodzaj obudowy, jaka bêdzie
do niego zastosowana oraz po³o¿enie wzglêdem komina. Po posadowieniu kominek wodny nale¿y wypoziomowaæ. Usytuowanie
powinno zapewniaæ dostêp do czyszczenia kominka wodnego i komina oraz mo¿liwoœæ monta¿u przepustnicy powietrza od do³u
kominka.
Powierzchnia monta¿owa kominka wodnego powinna byæ na powierzchni o wystarczaj¹cej noœnoœci. Je¿eli te wymagania nie s¹
spe³nione to nale¿y zastosowaæ œrodki zaradcze np.: wzmocnienie pod³o¿a lub roz³o¿enie ciê¿aru na wiêkszej powierzchni.

Transport kominka wodnego
Do celów transportu, korpus kominka wodnego mo¿na odci¹¿yæ w nastêpuj¹cy sposób:
 zdemontowaæ ¿eliwne elementy paleniska, popielnika oraz kasetê popielnika,
 zdemontowaæ drzwiczki oraz czopuch.
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W³aœciwy monta¿ kominka wodnego
Instalacja hydrauliczna



























W przypadku monta¿u kominka wodnego Aquafire AF … O nale¿y bezwzglêdnie zabezpieczyæ uk³ad kominka
wodnego otwartym naczyniem wzbiorczym. Pomiêdzy kominkiem wodnym a naczyniem wzbiorczym (czyli na rurze
RB) nie wolno montowaæ ¿adnej armatury zaporowej, regulacyjnej i innej. Niezastosowanie siê do tych zaleceñ grozi
nawet utrata zdrowia lub ¿ycia przez U¿ytkownika.
Kominki wodne Aquafire AF … Z mo¿na montowaæ w uk³adach zamkniêtych zabezpieczonych przeponowym
naczyniem wzbiorczym. Kominki maj¹ fabrycznie wbudowan¹ wê¿ownice sch³adzaj¹c¹.
Wê¿ownica sch³adzaj¹ca kominka wodnego Aquafire AF … Z musi pod pod³¹czona do instalacji zimnej wody poprzez
zawór dopustowy sterowany sond¹ temperatury zamontowan¹ w korpusie kominka.
Pod³¹czenie zaworu dopustowego do instalacji zimnej wody nale¿y wykonaæ bezpoœrednio, bez ¿adnych elementów
poœrednich (zaworów, filtrów, wodomierzy).
Pod³¹czenie zaworu dopustowego do wê¿ownicy sch³adzaj¹cej w kominku nale¿y wykonaæ bezpoœrednio, bez
¿adnych elementów poœrednich (zaworów, filtrów, wodomierzy).
Kominki wodnego Aquafire AF … Z musz¹ byæ zabezpieczone zaworem bezpieczeñstwa max. 2,5 bar.
W przypadku monta¿u kominka wodnego Aquafire AF … O, kominek wodny oraz instalacjê nale¿y nape³niæ przez
otwarte naczynie wzbiorcze.
Kominki wodne Aquafire AF ... O równie¿ fabrycznie wyposa¿one s¹ w wê¿ownicê sch³adzaj¹c¹, któr¹ mo¿na
pod³¹czyæ w sposób wy¿ej opisany.
W przypadku monta¿u kominka wodnego w uk³adzie otwartym œrednica rury wzbiorczej i rury bezpieczeñstwa nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 25 mm.
Rura bezpieczeñstwa RB musi byæ prosta, bez zaworów i kolanek.
Rura przelewowa RP zbiornika do kanalizacji musi byæ otwarta, bez zaworów.
Instalacji kominka wodnego powinna dokonaæ specjalistyczna firma lub instalator z odpowiednimi kwalifikacjami.
Podczas monta¿u hydraulicznego nale¿y kierowaæ siê wszelkimi zaleceniami monta¿owymi wg rysunków za³¹czonych do
niniejszej instrukcji. Istnieje wiele innych dozwolonych mo¿liwoœci, niemniej jednak nie nale¿y bez konsultacji z nami stosowaæ
innych schematów ni¿ zalecane, daj¹ce 100% pewnoœæ zadzia³ania.
Dla samego monta¿u kominka wodnego nie jest potrzebna autoryzacja naszej firmy, niemniej jednak kominek musi zostaæ
uruchomiony przez Autoryzowany Serwis, który w razie nieprawid³owoœci w monta¿u zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu,
poprawnemu funkcjonowaniu zgodnie z funkcj¹ lub w ra¿¹cy sposób ¿ywotnoœci kominka wodnego, odmówi oddania do
eksploatacji urz¹dzenia. W takim przypadku prosimy poddaæ siê zaleceniom Uruchamiaj¹cego, gdy¿ dzia³a w d³ugofalowym
interesie U¿ytkownika.
Instalacja kominka wodnego powinna zostaæ nape³niona i u¿ytkowana wod¹ o odpowiedniej jakoœci.
Przed ka¿d¹ pomp¹ montowaæ filtr siatkowy. Za ka¿d¹ pomp¹ montowaæ zawór zwrotny.
Armatura przy kominku wodnym (zawory, filtry itd.) powinna byæ ³atwo dostêpna, a wszystkie po³¹czenia ³atwo demontowalne
(np. przy u¿yciu œrubunków).
Instalacjê wykonaæ w taki sposób aby by³o mo¿liwe jej odpowietrzenie i odwodnienie.
W przypadku monta¿u kominka wodnego w obiekcie zagro¿onym zamarzaniem nale¿y instalacjê nape³niæ p³ynem
niezarzaj¹cym albo bezwzglêdnie przewidzieæ zawory spustowe, a wszelkie spusty sprowadziæ do spustu kanalizacyjnego.
W czasie monta¿u nale¿y unikaæ dostania siê do instalacji zanieczyszczeñ tj. piasku, opi³ków, nadmiaru past uszczelniaj¹cych.
Po instalacji kominka wodnego nale¿y instalacjê wodn¹ przep³ukaæ zgodnie ze sztuk¹ (ogromnie zmniejszy to potencjaln¹
awaryjnoœæ elementów instalacji). Nastêpnie nale¿y wykonaæ próbê hydrauliczn¹ "na gor¹co" instalacji.
Na tym etapie wszystkie zawory regulacyjne grzejników musz¹ byæ otwarte celem unikniêcia ich zapowietrzenia.
Zasilanie instalacji grzewczej (wylot z p³aszcza wodnego kominka) musi byæ pod³¹czone do króæca górnego a powrót z
instalacji (wlot do p³aszcza kot³a) do króæca dolnego.Pozosta³e wolne króæce mo¿na wykorzystaæ do pod³¹czenia armatury np.
zaworu bezpieczeñstwa, zaworów spustowych itp.
Wszystkie elementy instalacji (pompa, wymienniki, zawory itp.) nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnych miejscach celem
u³atwienia konserwacji oraz napraw. Nale¿y odizolowaæ je termicznie od ciep³a promieniuj¹cego z kominka.

Jakoœæ wody do kominka wodnego
Kominki wodne Aquafire nie stawiaj¹ ponadnormatywnych wymagañ co do jakoœci wody ponad wymagania norm krajowych
dotycz¹ce wody wodoci¹gowej (nale¿y wiêc przestrzegaæ norm krajowych).
Kominek nie mo¿e pracowaæ w uk³adach nie wype³nionych ca³kowicie wod¹ lub inn¹ ciecz¹ dopuszczon¹ do stosowania w
instalacjach c.o.
Do nape³niania kominka i instalacji c.o. mo¿na u¿ywaæ wody surowej, o ile jej twardoœæ nie przekracza 10on. Je¿eli woda surowa ma
wiêksz¹ twardoœæ musi byæ zmiêkczona œrodkami chemicznymi.
W przypadku, gdy woda wodoci¹gowa jest zanieczyszczona mechanicznie, nale¿y bezwzglêdnie zastosowaæ filtr osadnikowy,
umieszczony przed zaworem czerpalnym s³u¿¹cym do nape³niania instalacji c.o.
W uk³adach wodnych z kominkiem zaleca siê stosowanie inhibitorów korozji i œrodków wi¹¿¹cych tlen oraz œrodków ograniczaj¹cych
powstawanie kamienia kot³owego.
Je¿eli kominek bêdzie u¿ytkowany okresowo i mo¿e to spowodowaæ obni¿enie temperatury czynnika grzewczego poni¿ej 00C, nale¿y
nape³niæ instalacjê p³ynem niezamarzaj¹cym przeznaczonym do stosowania w uk³adach centralnego ogrzewania. Je¿eli nie ma
mo¿liwoœci nape³nienia kominka i instalacji p³ynem niezamarzaj¹cym, nale¿y w takiej sytuacji ka¿dorazowo opró¿niæ wk³ad z wody.
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Instalacja spalinowa i wentylacja nawiewna (tzw. "nawiew")
Uwagi ogólne
W celu zapewnienia prawid³owego i bezpiecznego spalania wa¿ne jest usuwanie spalin przez komin. Aby to zapewniæ musz¹ byæ
odpowiednie: œrednica i wysokoœæ komina. Równie wa¿ne jest ci¹g³e dostarczanie œwie¿ego (zewnêtrznego) powietrza do
kominka. Jeœli podczas palenia w kominku nie bêdzie zapewniony dop³yw powietrza zewnêtrznego to jest to zarówno szkodliwe dla
procesu spalania jak i niebezpieczne dla U¿ytkowników.
Zbyt ma³a iloœæ œwie¿ego powietrza powoduje z³e spalanie, a co najwa¿niejsze, mo¿e powodowaæ ryzyko zatrucia
wyp³ywaj¹cymi spalinami (przy spalaniu z niedoborem powietrza powstaje tlenek wêgla - czad). Inne skutki braku nawiewu
to: problemy z rozpaleniem a nastêpnie utrzymaniem ognia, okopcenie szyb, wyp³yw dymu do pomieszczenia.

Instalacja spalinowa




















Nale¿y zapewniæ naturalny ci¹g kominowy na poziomie 10-12 Pa.
Nale¿y wykonaæ przy³¹czenie kominka do przewodu kominowego korzystaj¹c wy³¹cznie z elementów o odpowiednich
parametrach w zakresie wytrzyma³oœci mechanicznej, szczelnoœci i wytrzyma³oœci na gazy o temperaturze co najmniej 500oC.
Odprowadzenie spalin z kominka wodnego zosta³o wykonane w przekroju okr¹g³ym, przygotowanym do zastosowania
przewodów ze stali kwasoodpornej. Jeœli nie ma mo¿liwoœci pionowego pod³¹czenia kominka do przewodu kominowego,
wa¿ne jest, by wykonaæ pod³¹czenie tak, aby k¹t nachylenia elementów ³¹cz¹cych z kominem nie przekroczy³ 45o od pionu.
Przy³¹czenie do starych przewodów kominowych, lub o du¿ej œrednicy, zaleca siê wykonaæ z odpowiednio dopasowanych i
izolowanych rur ze stali kwasoodpornej.
W przypadku zewnêtrznych przewodów kominowych nale¿y u¿ywaæ izolowanych elementów o podwójnych œciankach.
Rurê spalinow¹ nale¿y prowadziæ po jak najkrótszej drodze, przy mo¿liwie najmniejszej liczbie za³amañ i ³uków.
Zabrania siê redukowania œrednicy czopucha i przewodu kominowego na ca³ej jego d³ugoœci.
Bezpoœrednio po wyjœciu z czopucha zaleca siê zastosowanie prostej rury o d³ugoœci min. 30 cm.
Ka¿dy kominek musi mieæ w³asny przewód kominowy.
Niedopuszczalne jest pod³¹czanie kominka do kominów, do których s¹ ju¿ pod³¹czone inne urz¹dzenia grzewcze.
Uszczelniæ przy³¹czenie przewodu kominowego do otworu odprowadzania spalin odpowiednim materia³em, odpornym na
dzia³anie wysokich temperatur.
Wykonaæ wyprowadzenie komina w odpowiedniej wysokoœci w zale¿noœci od poziomu dachu.
Zakoñczenie przewodu kominowego nie mo¿e utrudniaæ swobodnego wyp³ywu spalin
W pomieszczeniu musi byæ instalacja wentylacji ogólnej - kratka wywiewna musi byæ zlokalizowana pod stropem.
W pomieszczeniu, w którym znajduje siê kominek wodny ani w ¿adnym s¹siednim pomieszczeniu, które s¹ razem
wentylowane nie mo¿e znajdowaæ siê mechaniczna wentylacja wywiewna.
Je¿eli U¿ytkownik bêdzie korzysta³ z kominka wodnego przy otwartych drzwiczkach albo kominek jest pod³¹czony do komina
o du¿ej œrednicy i/lub wysokoœci powy¿ej 5 m to zaleca siê zainstalowanie dodatkowego szybra na przewodzie kominowym
(dymowym). Dodatkowy szyber ma ograniczyæ zbyt du¿y ci¹g kominowy.
Zbyt du¿y ci¹g kominowy mo¿e spowodowaæ szybkie, niekontrolowane spalanie paliwa.
Zbyt ma³y ci¹g kominowy (spowodowany np. za ma³¹ œrednic¹ lub wysokoœci¹ komina) bêdzie powodowa³ z³e spalanie paliwa
w kominku. Mo¿e równie¿ skutkowaæ cofaniem siê spalin do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany kominek.
Przy monta¿u kominka i jego zabudowy nale¿y wzi¹æ pod uwagê koniecznoœæ zapewnienia dostêpu do czyszczenia kominka i
przewodu kominowego.

Instalacja nawiewna tzw. "nawiew"
Powietrze do spalania mo¿e byæ dostarczone:
- poœrednio - wylot kana³u doprowadzaj¹cego powietrze z dworu znajduje siê w œcianie zewnêtrznej pomieszczenia a kominek
pobiera powietrze z pomieszczenia przez regulowan¹ kratkê powietrza pierwotnego.
- bezpoœrednio - wylot kana³u doprowadzaj¹cego œwie¿e powietrze z dworu umiejscowiony jest za obudow¹ obok kominka.
- bezpoœrednio - przewód doprowadzaj¹cy powietrze z dworu wprowadzony jest specjalnym zasysem do kominka.
 Niezale¿nie od wyboru nawiewu powietrza (nawiew do pomieszczenia lub za obudow¹) kratka wlotu œwie¿ego powietrza
powinna znajdowaæ siê w dolnej czêœci pomieszczenia (œrodek nie wy¿ej ni¿ ok. 30 cm nad pod³og¹) a nie z góry.
 Niezale¿nie od sposobu dostarczania powietrza do kominka nale¿y unikaæ usytuowania otworu wlotowego po stronie
zawietrznej budynku, aby unikn¹æ zasysania powietrza z pomieszczenia lub obudowy na zewn¹trz przez kratkê wlotow¹
nawiewu œwie¿ego powietrza.
 Kana³ nawiewu powietrza zewnêtrznego mo¿e byæ prowadzony w posadzce a kratka wylotu zlicowana z pod³og¹ - nale¿y
wówczas uwa¿aæ aby kratki nie zniszczyæ i jej nie zatkaæ.
 Niezale¿nie od sposobu doprowadzenia powietrza zaleca siê wykonaæ kana³ nawiewu powietrza z szyberkiem. W przypadku
bezpoœredniego dostarczenia powietrza unika siê ryzyka zamarzniêcia wody w p³aszczu kominka wodnego w czasie kiedy nie
bêdzie palone w kominku, a w przypadku doprowadzenia powietrza poœrednio unika siê nadmiernego wych³odzenia
pomieszczenia w czasie mrozów.
 Przekrój wolnej powierzchni kana³u powietrznego powinien mieæ minimum przekrój 200 cm2. Przekrój kana³u powinien byæ
okr¹g³y, kwadratowy lub prostok¹tny o proporcjach maksymalnie 1:2.
 Kana³ nawiewny powinien byæ prowadzony najkrótsz¹ drog¹ z minimaln¹ liczb¹ za³amañ. Je¿eli nie jest to mo¿liwe, to przekrój
kana³u nale¿y odpowiednio zwiêkszyæ.
 W przypadku ci¹gów wentylacyjnych o d³ugoœci powy¿ej 3 metrów, lub krêtych zwiêkszyæ u¿ytkowy przekrój o 10 do 20%.
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Od zewnêtrznej strony kana³u wentylacyjnego nale¿y zamontowaæ kratkê, która jednak nie mo¿e zmniejszaæ u¿ytecznego
przekroju otworu. Kratka powinna byæ tak skonstruowana, aby nie mog³a siê zapchaæ.
Przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów budowlanych w zakresie wentylacji pomieszczenia, w którym znajduje siê
kominek wodny.

Monta¿ obudowy kominka wodnego i jego wentylacja
Wytyczne ogólne
 Poniewa¿ od prawid³owego wykonania obudowy kominka zale¿y bezpieczeñstwo u¿ytkowania jak i sprawnoœæ kominka wodnego
zaleca siê jej wykonanie powierzyæ kompetentnej firmie lub rzemieœlnikowi, co gwarantuje profesjonalne wykonawstwo.
 Instalacjê i monta¿ kominka i jego obudowy nale¿y bezwzglêdnie przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi krajowymi
i lokalnymi przepisami, w szczególnoœci przepisami bezpieczeñstwa.
 Obudowa w ¿adnym miejscu nie mo¿e dotykaæ kominka! Otwór w obudowie kominka nie mo¿e stykaæ siê z
kominkiem w ¿adnym miejscu tj.: z góry, z boków czy z do³u (tj. sklepieniem otworu, filarami czy pó³k¹).
 Odleg³oœæ obudowy od korpusu kominka naoko³o drzwiczek powinna wynosiæ minimum 5-10 mm. Ma to na celu zarówno
swobodn¹ dylatacjê stalowego korpusu kominka jak i konieczny nawiew powietrza do wolnej przestrzeni miêdzy obudow¹ a
korpusem kominka. Szczególnie wa¿ne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiêdzy zabudow¹ okapu a górn¹
czêœci¹ kominka (na wysokoœci górnej linii drzwiczek). W ten sposób nadmiar ciep³a bêdzie w ³atwy sposób uchodzi³ przez
kratkê, któr¹ nale¿y zainstalowaæ w górnej czêœci okapu.
 Nie wolno zatykaæ (uszczelniaæ) szczeliny miêdzy otworem w obudowie naoko³o drzwiczek kominka a korpusem kominka
¿adnymi masami czy uszczelnieniami (izolacj¹, silikonem, zapraw¹, itp.).
 Pomimo, ¿e korpus kominka jest bardzo wytrzyma³y mechanicznie to obudowa kominka nie mo¿e siê na nim opieraæ i musi
stanowiæ samodzieln¹ konstrukcjê wspieraj¹c¹ siê na przegrodach budowlanych a nie na korpusie kominka.
 Obudowa nie mo¿e utrudniaæ dostêpu i obs³ugi elementów wyposa¿enia kominka np. otwierania i zamykania drzwiczek .
 Przy planowanym monta¿u przepustnicy powietrza nale¿y pamiêtaæ o pozostawieniu oko³o 35 cm wolnej przestrzeni pomiêdzy
pod³o¿em a spodem kominka.
 Je¿eli czêœæ frontowa kominka pod drzwiczkami kominka jest zabudowana to nale¿y zostawiæ odstêp od obudowy (dolnej
listwy) do czo³a kratki nawiewnej. Odleg³oœæ powinna wynosiæ minimum ok. 2-3 cm. Ma to na celu swobodny dop³yw powietrza
pomiêdzy obudow¹ a kominkiem, co jest niezbêdne do prawid³owego spalania w kominku. Brak odstêpu mo¿e spowodowaæ
z³e spalanie i cofanie siê spalin z kominka do pomieszczenia.
 Rozmiar wolnej przestrzeni powietrznej miêdzy korpusem kominka a obudow¹ (po zaizolowaniu lub bez izolacji) powinien
wynosiæ z boków i ty³u minimum ok. 5-10 cm.
 W górze obudowy nale¿y obowi¹zkowo zamontowaæ kratkê wentylacyjn¹. Jej monta¿ jest niezbêdny do wentylacji przestrzeni
za obudow¹ czyli do w³aœciwego odprowadzania ciep³a. Brak kratki nawiewnej mo¿e powodowaæ przegrzewanie siê obudowy,
a tak¿e znaczne zwiêkszenie temperatury powietrza wydostaj¹cego siê z kratek wylotowych.
 W przypadku bezpoœredniego dostarczenia powietrza z zewn¹trz kana³em do korpusu kominka i przy zastosowaniu zasysu
powietrza z regulacj¹, nale¿y poza obudowê wyprowadziæ kabel od si³ownika przepustnicy powietrza do automatyki steruj¹cej.
Automatykê steruj¹c¹ nale¿y zamontowaæ od strony na wysokoœci umo¿liwiaj¹cej wygodne u¿ytkowanie.
 W przypadku nawiewu powietrza pod obudowê, gdy wylot skierowany jest bezpoœrednio na p³aszcz wodny kominka wodnego
zaleca siê zaizolowaæ p³aszcz wodny aby unikn¹æ zamarzniêcia wody w p³aszczu kominka w czasie mrozów. .
 Nie nale¿y doprowadzaæ powietrza z zanieczyszczonych pomieszczeñ jak gara¿, piwnica, od strony nieutwardzonej drogi,
gdy¿ w ten sposób zanieczyszczenia (kurz, zapachy i in.) dostaj¹ siê do pomieszczenia z kominkiem.
 Jeœli to mo¿liwe, wlot powietrza nale¿y umieœæ od strony pó³nocno-zachodniej domu, gdy¿ w naszych warunkach
klimatycznych z tego kierunku najczêœciej wieje wiatr. Umieszczenie wlotu od strony zawietrznej mo¿e w wietrzne dni
powodowaæ powstawanie podciœnienia w przewodzie doprowadzaj¹cym powietrze. Wówczas powietrze zamiast nap³ywaæ do
wnêtrza domu, bêdzie z niego wysysane na zewn¹trz.
 Wlot powietrza nale¿y umieœæ na zewn¹trz na wysokoœci co najmniej 50 cm nad poziomem terenu. W ten sposób uniknie siê
zasysania brudnego, zakurzonego powietrza oraz przypadkowego zatkania przez liœcie itp.
 Na wlocie powietrza zaleca siê zainstalowanie kratki wentylacyjnej lub siatki przeciwko owadom, ptakom i gryzoniom. Nale¿y
pamiêtaæ aby zachowany by³ przekrój netto powierzchni nawiewnej.
Materia³y
 Do wykonania obudowy kominka mog¹ byæ wybrane dowolne materia³y budowlane odporne na temperaturê do 500 0C:
kamieñ, ceg³a, pustaki, ognioodporna p³yta gipsowo-kartonowa oraz wiele innych.
 W przypadku zastosowania jako materia³u p³yt gipsowo-kartonowych (p³yt G-K) lub gipsowych nale¿y stosowaæ p³yty
ognioodporne.
 Wszystkie zastosowane materia³y musz¹ byæ niepalne, albo byæ odizolowane od gor¹cych powierzchni materia³ami niepalnymi.
 W przypadku zastosowania na obudowê drewna, lub innych materia³ów nie odpornych na wysok¹ temperaturê, musi ono byæ
odizolowane od strony korpusu kominka niepaln¹ izolacj¹ termiczn¹, która ochroni drewno przed dzia³aniem wysokich
temperatur, oraz byæ oddalone od kominka min o 2-3 cm co uniemo¿liwi akumulacjê ciep³a.
 Obudowa kominka w czasie normalnej pracy ulega pod wp³ywem temperatury rozszerzaniu dlatego elementy wykonane z
marmuru, kamienia czy ceramiki nale¿y montowaæ z zachowaniem niewielkich szczelin dylatacyjnych, aby unikn¹æ ich
uszkodzenia (pêkania).
 Kominek wyposa¿ony jest w drzwiczki z zamkniêciem. Jednak podczas nak³adania paliwa czy wybierania popio³u istnieje
ryzyko wysypania ¿aru i uszkodzenia powierzchni pod³ogi, a w szczególnym przypadku nawet niebezpieczeñstwo po¿aru.
Dlatego w przypadku pod³ogi wykonanej z palnego materia³u (np. parkietu) zaleca siê wy³o¿enie jej przed drzwiami kominka
materia³em niepalnym (np. kamieniem, terrakot¹, blach¹) na d³ugoœci ok. 1 m.
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Izolacja
 Najwy¿sza temperatura na powierzchni obudowy wystêpuje na czêœci przedniej nad drzwiczkami i na szczycie (poziomej
p³aszczyŸnie obudowy nad rusztem) dlatego nale¿y te miejsca zaizolowaæ i zwróciæ szczególn¹ uwagê na bliskoœæ z obudow¹ i
dok³adnoœæ wykonania izolacji w tych miejscach.
 Jako materia³ izolacyjny mo¿na przyj¹æ we³nê skaln¹ lub inny materia³ o odpowiedniej odpornoœci na temperaturê (do 500 0C).
 Gruboœæ izolacji powinna wynosiæ min ok. 3-4 cm.
 Czopuch mo¿e byæ zaizolowany (np. zaleca siê to przy bardzo ma³ej odleg³oœci czopucha od obudowy), jednak dla lepszej
sprawnoœci oddawania ciep³a do pomieszczenia zaleca siê pozostawienie go niezaizolowanego.
 W celu osi¹gniêcia wy¿szej sprawnoœci kominka i unikniêcia zamarzania zaleca siê zaizolowanie czêœci wodnej p³aszcza
wodnego.
 W przypadku wykorzystania otworu wlotu powietrza w œciankê kominka nale¿y zaizolowaæ przewód powietrzny.

Instalacja elektryczna





Wszystkie pod³¹czenia, jaki i instalacja kominka wodnego i weryfikacja prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia musz¹ byæ
wykonane przez wykwalifikowanego instalatora z uprawnieniami oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownika instalacjê elektryczn¹ nale¿y uziemiæ.
Na obwodzie elektrycznym instalacji nale¿y zamontowaæ g³ówny wy³¹cznik, natomiast pompa, zawór oraz metalowe
czêœci kominka wodnego musz¹ byæ uziemione.
Je¿eli w miejscu instalacji kominka wodnego zdarzaj¹ siê bardzo czêsto wy³¹czenia lub spadki napiêcia elektrycznego zaleca
siê zainstalowanie na pompie c.o. i centralce steruj¹cej uk³adu podtrzymania napiêcia UPS.

Uruchomienie
Osoba Uruchamiaj¹cego i uwagi ogólne







Pierwszego Uruchomienia kominka wodnego mo¿e dokonaæ tylko i wy³¹cznie Instalator lub Serwisant autoryzowany przez
nasz¹ firmê w zakresie pierwszych Uruchomieñ.
Poniewa¿ kominek wodny jest urz¹dzeniem prostym i fabrycznie sprawdzonym, pierwsze Uruchomienie zwykle polega na
ocenie poprawnoœci monta¿u i warunków pracy, tak aby kominek mia³ szansê poprawnie pracowaæ ku zadowoleniu U¿ytkownika.
Jeœli osob¹ montuj¹c¹ nie jest Uruchamiaj¹cy, zalecane jest aby instalator by³ obecny podczas Uruchomiania.
W uruchomieniu powinien uczestniczyæ U¿ytkownik, tak aby móg³ byæ praktycznie przeszkolony przez Uruchamiaj¹cego.
Uruchamiaj¹cy ma obowi¹zek odmówiæ oddania do eksploatacji kominek wodny w razie nieprawid³owoœci w monta¿u
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu, poprawnemu funkcjonowaniu zgodnie z funkcj¹ lub jego ¿ywotnoœci. Wówczas nale¿y
poddaæ siê zaleceniom Uruchamiaj¹cego, gdy¿ dzia³a w d³ugofalowym interesie U¿ytkownika.
Poprawne Uruchomienie powinno byæ potwierdzone w Karcie Gwarancyjnej U¿ytkownika w formie pisemnej.

Kiedy nie nale¿y przystêpowaæ do Uruchomienia
Nie nale¿y przystêpowaæ do uruchomienia gdy:
 Z jakichkolwiek powodów Uruchomienie mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu.
 Temperatura wewn¹trz budynku spadnie poni¿ej 5°C, a instalacja kominka nie jest nape³niona p³ynem niezamarzaj¹cym.

Co nale¿y skontrolowaæ przed Uruchomieniem
Przed dokonaniem pierwszego Uruchomienia nale¿y skontrolowaæ poprawnoœæ monta¿u instalacji hydraulicznej wg wytycznych
zawartych w niniejszej dokumentacji oraz pod k¹tem zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami ze szczególnym naciskiem na
elementy bezpieczeñstwa:
 poprawnoœæ monta¿u otwartego naczynia wzbiorczego - w przypadku instalacji kominka w uk³adzie otwartym,
 poprawnoœæ monta¿u zaworu upustowego, przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeñstwa i pod³¹czenia
wê¿ownicy sch³adzaj¹cej - w przypadku instalacji kominka w uk³adzie zamkniêtym,
 przed nape³nieniem kominka wodnego wod¹, skontrolowaæ czy stoi na p³askiej i równej powierzchni o noœnoœci wymaganej dla
przeniesienia ciê¿aru nape³nionego kominka wodnego,
 czy skutecznie nape³niono wod¹ i odpowietrzono instalacjê c.o.,
 czy skutecznie zapewniono w³aœciw¹ wentylacjê pomieszczenia w którym znajduje siê kominek wodny,
 czy skutecznie zapewniono nawiew powietrza z zewn¹trz oraz z pomieszczenia,
 czy skutecznie i bezpiecznie zapewniono wywiew spalin,
 czy w³aœciwie wykonano obudowê kominka wodnego.

W³aœciwe Uruchomienie (rozpalenie w kominku)
Nape³nianie wod¹
 Przed uruchomieniem i u¿ytkowaniem (rozpaleniem ognia) instalacja kominka wodnego (i sam kominek wodny) musi
byæ nape³niony wod¹. Praca kominka „na sucho” spowoduje jego zniszczenie i mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia
i zdrowia U¿ytkownika.
 W przypadku monta¿u kominka wodnego Aquafire AF … O, kominek wodny oraz instalacjê nale¿y nape³niæ przez
otwarte naczynie wzbiorcze.
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 Je¿eli kominek wodny bêdzie u¿ytkowany okresowo (np. tylko w sezonie letnim w domach letniskowych) i mo¿e to

spowodowaæ obni¿enie temperatury wody w instalacji poni¿ej 5OC, nale¿y nape³niæ instalacjê p³ynem niezamarzaj¹cym
przeznaczonym do stosowania w uk³adach centralnego ogrzewania. Je¿eli nie ma mo¿liwoœci nape³nienia instalacji kominka
wodnego i instalacji p³ynem niezamarzaj¹cym, nale¿y ka¿dorazowo po sezonie opró¿niæ kominek wodny i instalacjê z wody .
Rozpalenie w kominku
 Sprawdziæ, czy co najmniej jeden grzejnik w instalacji jest otwarty na sta³e.
 Pod³¹czyæ automatykê steruj¹c¹ i zaprogramowaæ j¹.
 W³¹czyæ do gniazdka elektrycznego z wtykiem ochronnym wtyczkê zasilania
elektrycznego urz¹dzeñ, np. pompy.
 Otworzyæ drzwiczki  i poprzez poci¹gniêcie do siebie dŸwigni umieszczonej w
górnym prawym rogu zespo³u frontowego otworzyæ przepustnicê typu by-pass
.
 Otworzyæ maksymalnie przepustnicê
powietrza pierwotnego poci¹gaj¹c
dŸwigniê do siebie .
 Wykonaæ wstêpn¹ regulacjê
przepustnicy spalin . Zmiana jej
po³o¿enia powoduje zwiêkszenie lub
zmniejszenie ci¹gu kominowego.
Nale¿y to wykonaæ za pomoc¹ ciêgna
umieszczonego wewn¹trz kominka.
Przesuniêcie dŸwigni do wnêtrza
kominka zwiêksza ci¹g kominowy, zaœ
w kierunku przeciwnym
zmniejsza jego wielkoœæ
.
W³aœciwe ustawienie pozycji
tej przepustnicy bêdzie mia³o
decyduj¹ce znaczenie dla
uzyskania najlepszych
efektów cieplnych urz¹dzenia
oraz komfortu u¿ytkowania.
 W³o¿yæ do paleniska wsad
drewna z³o¿onego ze
œrednich i ma³ych szczap i
rozpaliæ ogieñ.
 Odczekaæ kilka minut, a¿
ogieñ odpowiednio siê rozpali.
 Zamkn¹æ drzwiczki kominka.
 Zamkn¹æ przepustnicê typu by-pass.
 Wyregulowaæ spalanie za pomoc¹ zasuwy powietrza pierwotnego lub zasuwy na
zasysie powietrza z zewn¹trz .
 W przypadku bezpoœredniego dostarczania powietrza z zewn¹trz kana³em do
korpusu kominka, nale¿y zamkn¹æ otwory wlotowe powietrza pierwotnego u¿ywaj¹c
dr¹¿ka regulacji zasysu powietrza pierwotnego z pomieszczenia.
 W czasie pierwszych godzin eksploatacji kominka wodnego zaleca siê u¿ytkowaæ
kominek wodny przy niskim obci¹¿eniu, tj. 30-50% obci¹¿enia nominalnego.
 Pierwszemu rozpaleniu mo¿e towarzyszyæ zjawisko wykraplania siê wody na
wewnêtrznych œciankach komory spalania. Jest to zjawisko normalne, wynikaj¹ce z
efektu kondesacji pary wodnej zawartej w spalinach. Powinno ono ust¹piæ po
wygrzaniu siê komory spalania.
 Je¿eli podczas pracy kominka wodnego spaliny wydostaj¹ siê na zewn¹trz komory spalania, nale¿y dokonaæ korekty
ustawienia przepustnicy spalin i zwiêkszyæ ci¹g kominowy. Ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê w komorze spalania kominka
wodnego, koñcówk¹ ciêgna nale¿y manipulowaæ za pomoc¹ np. pogrzebacza.











U¿ytkowanie kominka wodnego
Przeznaczenie kominka wodnego
 Kominek wodny s³u¿y do celów rekreacyjnych oraz wytwarzania ciep³a do instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciep³ej wody

jako samodzielne lub wspomagaj¹ce Ÿród³o ciep³a.

Wa¿ne uwagi dotycz¹ce u¿ytkowania i zalecenia praktyczne
 Przed u¿ytkowaniem koniecznie nale¿y zapoznaæ siê z „Uwagami bezpieczeñstwa” zawartymi na koñcu niniejszej
Instrukcji Obs³ugi.
 Kominek wodny mo¿e byæ u¿ytkowany tylko zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w niniejszej Instrukcji Obs³ugi.
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Przed rozpoczêciem u¿ytkowania upewniæ siê, ¿e kominek i instalacja jest nape³niona wod¹.
Przed rozpaleniem nale¿y oczyœciæ palenisko z pozosta³oœci popio³u.
Jako paliwo kominka wodnego zaleca siê u¿ywaæ polan drzewa liœciastego d³ugoœci oko³o 50 cm i œrednicy 10-20 cm.
Paliæ nale¿y wy³¹cznie drewnem suchym, o wilgotnoœci poni¿ej 20%.
Polana drewna nale¿y uk³adaæ w komorze spalania równolegle do p³aszczyzny drzwiczek
kominka wodnego.
W celu uzyskania nominalnej mocy cieplnej kominka wodnego nale¿y za³adowaæ do
paleniska 5-6 polan drewna i otworzyæ ca³kowicie przepustnicê powietrza pierwotnego. W
przypadku zastosowania automatycznej przepustnicy powietrza automatyka steruj¹ca ustawi
w³aœciwy strumieñ nawiewanego powietrza.
W trakcie pracy kominka wodnego nale¿y dostosowaæ iloœæ powietrza pierwotnego do
spalania do aktualnej potrzeby i warunków. Mo¿na to wykonaæ w³aœciwie reguluj¹c
przepustnicê powietrza pierwotnego. W przypadku zastosowania automatycznej
przepustnicy powietrza automatyka steruj¹ca ustawi w³aœciwy strumieñ nawiewanego
powietrza.
W celu unikniêcia cofniêcia siê spalin do pomieszczenia podczas za³adunku paliwa
nale¿y:
- otworzyæ przepustnicê spalin typu by-pass poprzez poci¹gniêcie do siebie dŸwigni ,
- uchyliæ drzwi kominka wodnego,
- odczekaæ 5 sekund
- otworzyæ ca³kowicie drzwi kominka wodnego,
- za³adowaæ paliwo,
- zamkn¹æ ca³kowicie drzwi kominka wodnego ,
- zamkn¹æ przepustnicê spalin typu by-pass r.
Kominek wodny powinien pracowaæ z
zamkniêtymi drzwiami, z wyj¹tkiem za³adunku
paliwa.
Nale¿y zachowaæ szczególna ostro¿noœæ,
gdy¿ elementy zewnêtrzne kominka wodnego
mog¹ byæ gor¹ce.
Przy monta¿u kominka wodnego w miejscu
zagro¿onym zamarzniêciem nale¿y spuœciæ
wodê przed spodziewanymi mrozami.
W przypadku nie u¿ytkowania kominka wodnego
przez d³u¿szy okres, je¿eli automatyka kominka
jest wy³¹czona, nale¿y uruchomiæ pompê c.o. na oko³o 10 min. co 1-2 tygodnie aby nie uleg³a zastaniu.
Je¿eli automatyka steruj¹ca jest stale w³¹czona nie ma potrzeby tego robiæ, poniewa¿ posiada ona funkcjê
„Przeciwzablokowania”, która dzia³a samoczynnie.
Maksymalne ciœnienie robocze nie mo¿e przekraczaæ 1,0 lub 2,5 bara (w zale¿noœci od wersji kominka),
Gwarancja producenta kominka wodnego jest wa¿na wy³¹cznie w przypadku jego u¿ytkowania zgodnie z za³¹czon¹
do kominka wodnego instrukcj¹,
Przed ka¿dym rozpaleniem oczyœciæ palenisko z pozosta³oœci popio³u,





r

Konserwacja kominka wodnego
· Przynajmniej raz na rok powinna byæ przeprowadzona konserwacja kominka wodnego przez wyspecjalizowany serwis.
· W³aœciwe i w miarê potrzeb przeprowadzane konserwacje to przed³u¿enie ¿ywotnoœci kominka wodnego, a tak¿e warunkiem

utrzymania na niego gwarancji.

· Wszystkie prace zwi¹zane z konserwacj¹ nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu elektrycznym kominka wodnego

i wszystkich urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych z kominkiem wodnym w tym szczególnie: kot³a, pompy c.o. i innych.

· Podczas konserwacji nale¿y m.in. wykonaæ nastêpuj¹ce prace:

·
·
·
·
·
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- skontrolowaæ czy nie ma przecieków czy ubytków wody w instalacji hydraulicznej,
- sprawdziæ i ewentualnie oczyœciæ wymiennik p³ytowy z osadu i kamienia stosuj¹c odpowiednie preparaty chemiczne,
- oczyœciæ wnêtrze kominka i sprawdziæ poprawne dzia³anie elementów nawiewu powietrza i wylotu spalin.
Osady na wewnêtrznych œciankach kominka wodnego zmniejszaj¹ efektywnoœæ pracy kominka wodnego. W zwi¹zku z tym
nale¿y je okresowo czyœciæ, u¿ywaj¹c miêkkiej szczotki drucianej. W przypadku wystêpowania sadzy szklistej nale¿y j¹
usuwaæ za pomoc¹ szpachelki.
¯aroodporn¹ szybê w drzwiach kominka nale¿y czyœciæ u¿ywaj¹c do tego celu specjalnych œrodków czyszcz¹cych.
Nie wolno czyœcic szyby kominka podczas jego pracy. Szyba kominka musi byæ wystudzona.
Nale¿y dbaæ o czystoœæ elementów ruchomych i zwracaæ uwagê, aby cz¹stki popio³u lub drewna nie spowodowa³y ich
unieruchomienia.
Elementy mechanizmów otwierania przepustnicy powietrza pierwotnego, przepustnicy typu by-pass oraz zawiasy nale¿y
okresowo smarowaæ.

© Ulrich®
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DANE TECHNICZNE KOMINKÓW WODNYCH Aquafire:

Dane techniczne kominków wodnych mog¹ byæ zmienione w wyniku ci¹g³ego rozwoju produktu bez uprzedniego powiadomienia.
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E

WYMIARY KOMINKA WODNEGO [cm]

B

G

C

D

F

A
B
C
D
E
F
G

STANDARD PANORAMA
PRYZMA
13 17 22 13 17 22 13 17 22
72 72 72 72 72 72 72 72 72
10 10 10 10 10 10 10 10 10
55 55 55 55 55 55 55 55 55
93 99 105 93 99 105 93 99 105
26 26 26 26 26 26 26 26 26
120 135 131 120 135 131 120 135 131
46 56 66 52 62 72 50 60 70

A

A
T3

OZNACZENIA

T2

T4

T5

T1 - wlot wody do kominka wodnego
T2 - wylot wody z kominka wodnego
T3 - wylot spalin
T4 - króæce wê¿ownicy sch³adzaj¹cej
T5 - króciec do monta¿u sondy temperatury
T6 - króciec do monta¿u sondy temperatury
zaworu dopustowego
T7 - króciec do monta¿u przepustnicy powietrza

T6
T2

T3
T1
T1

T1

T1
T2
T5

T4

T2
T6

T7
©Ulrich
ver.
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Wymiary kominków wodnych Aquafire.

Dane techniczne kominków wodnych mog¹ byæ zmienione w wyniku ci¹g³ego rozwoju produktu bez uprzedniego powiadomienia.
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G³ówne elementy instalacji:
Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa
Symbol wszystkich punktów ciep³ej wody w obiekcie
Czujnik temperatury zewnêtrznej

T

max 3 bar
max 2,5 bar

Zawór bezpieczeñstwa c.o. max 3 lub 2,5 bar

max 6 bar

Zawór bezpieczeñstwa c.w.u. max 6 bar

max 90 oC

Temperaturowy zawór bezpieczeñstwa 90 oC
z pomiarem bezpoœrednim

max 95 oC

Regulator pokojowy ANALOG

Temperaturowy zawór bezpieczeñstwa 95 oC
z osobn¹ sonda temperatury

Regulator pokojowy DIGI midi
Naczynie wzbiorcze ciœnieniowe (przeponowe)
888

Automatyka steruj¹ca kominka wodnego DIGIFIRE midi

OFF

Naczynie wzbiorcze otwarte z zaworem p³ywakowym
Komplet automatyki steruj¹cej kominka wodnego DIGIFIRE maxi
ze sterowaniem zasysem powietrza bezpoœrednio z zewn¹trz

Spust do kanalizacji
Uziemienie elektryczne
T

Sterownik do pompy c.o. z osobn¹ sond¹ temperatury

Zlew

Elektroniczna sonda temperatury

Termometr

Termostat mechaniczny temperatury

Manometr
RB
RW
RP
RS
RO

Wymiennik p³ytowy "du¿y" c.o.

Wymiennik p³ytowy "ma³y" c.w.u.

Pompa centralnego ogrzewania (c.o.)

Rura bezpieczeñstwa w systemie otwartym
Rura wzbiorcza w systemie otwartym
Rura przelewowa w systemie otwartym
Rura sygnalizacyjna w systemie otwartym
Rura odpowietrzaj¹ca w systemie otwartym
Inne elementy jeœli zosta³y u¿yte prosimy patrzeæ
w Instrukcjach do u¿ytych urz¹dzeñ
gotowych np. kot³ów, zestawów itp.

Pompa cyrkulacyjna ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.)

Naczynie odp³ywowe cieczy solarnej

Czujnik przep³ywu ciep³ej wody u¿ytkowej typ 315 do kominków wodnych
AW08

Adapter AW08

AW09

Adapter AW09

AW10

Adapter AW10

AW12

Adapter AW12

Czujnik przep³ywu ciep³ej wody u¿ytkowej
Zawór kulowy
Zawór zwrotny
Filtr siatkowy

Solarny automatyczny odpowietrznik instalacji

Automatyczny odpowietrznik instalacji

Solarne naczynie wzbiorcze ciœnieniowe (przeponowe)
T

Grza³ka elektryczna 2000 W w zestawie
z automatyk¹ steruj¹c¹

UWAGA:
Dalej nastêpuj¹ce schematy nie wyczerpuj¹ wszystkich
mo¿liwoœci zastosowañ kominków wodnych
Aquafire. Inne schematy na zapytanie.
Uwagi dotycz¹ce wszystkich schematów:
1. Przed zakupem i monta¿em elementów instalacji Wykonawca powinien upewniæ
siê, co do ich w³aœciwego doboru (typu, wielkoœci itp.).
2. Podane rysunki nie s¹ pe³nymi schematami kot³owni. Pokazuj¹ jedynie
poprawne pod³¹czenie urz¹dzenia do ró¿nego typu instalacji ogrzewania, ciep³ej
wody, spalinowej itd.
3. Na schematach nie pokazano ca³ej armatury instalacyjnej (np. odpowietrzników,
spustów, zaworów antyska¿eniowych itp.), zale¿nej od warunków lokalnych.
4. Instalacja powinna byæ wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz
dobr¹ praktyk¹ i sztuk¹ budowlan¹.
5. Jeœli w danym schemacie u¿yto urz¹dzenia typu kocio³, zestaw, podgrzewacz, to
podczas jego monta¿u trzeba bezwzglêdnie kierowaæ siê zaleceniami monta¿owymi
dla tego urz¹dzenia zawartymi w jego Instrukcji Obs³ugi.
6. Najwy¿sze punkty instalacji zaopatrzyæ w odpowietrzniki.
7. Najni¿sze punkty instalacji zaopatrzyæ w spusty.

©Ulrich®
ver.
01.2013

Rys. Legenda do schematów instalacji kominków wodnych Aquafire
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Kominek wodny Aquafire AF ... Z.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty).

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych
mo¿e byæ nieco inny.
3. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 85°C)

OGÓLNA UWAGA!
Za ka¿dym razem mo¿na u¿yæ w miejsce automatyki DIGIFIRE midi automatykê
DIGIFIRE maxi ze sterowaniem zasysem powietrza bezpoœrednio z zewn¹trz

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... Z

3x0,75

888

nape³nianie instalacji

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

zasilanie c.o.

OFF

2x0,75

14
T

M

Kabel fabryczny
200 cm

T

T

max
2,5 bar

zimna woda

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL1

T

max 95 oC

INSTRUKCJA OBS£UGI Aquafire ver. 01.2013
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Kominek wodny Aquafire AF ... O.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad otwarty).

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych
mo¿e byæ nieco inny.
3. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 85°C)

OGÓLNA UWAGA!
Za ka¿dym razem mo¿na u¿yæ w miejsce automatyki DIGIFIRE midi automatykê
DIGIFIRE maxi ze sterowaniem zasysem powietrza bezpoœrednio z zewn¹trz

Instalacja ogrzewania - uk³ad otwarty
Kominek wodny w wersji AF ... O

3x0,75

888

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

zasilanie c.o.

OFF

2x0,75

T

Kabel fabryczny
200 cm

T

T

zimna woda

max 95 oC

RW

RB

RS

RP

zimna woda

RO

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL1

T

RB/RW
nape³nianie
instalacji

INSTRUKCJA OBS£UGI Aquafire ver. 01.2013
max
3 bar

nape³nianie instalacji

T M

T

©Ulrich®
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2x0,75

Kominek wodny Aquafire AF ... O.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty).

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych
mo¿e byæ nieco inny.
3. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 75°C)

OGÓLNA UWAGA!
Za ka¿dym razem mo¿na u¿yæ w miejsce automatyki DIGIFIRE midi automatykê
DIGIFIRE maxi ze sterowaniem zasysem powietrza bezpoœrednio z zewn¹trz

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... O

2x0,75

888

OFF

zasilanie c.o.

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

3x0,75

© Ulrich®
2x0,75

16
T

Kabel fabryczny
200 cm

T

T

zimna woda

max 95 oC

RW

RB

RS

RP

zimna woda

RO

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL1

T

RB/RW
nape³nianie
instalacji

INSTRUKCJA OBS£UGI Aquafire ver. 01.2013
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Kominek wodny Aquafire AF ... Z z automatycznym sterowaniem zasysem powietrza.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty).

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych
mo¿e byæ nieco inny.
3. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 85°C)

OGÓLNA UWAGA!
Za ka¿dym razem mo¿na u¿yæ w miejsce automatyki DIGIFIRE midi automatykê
DIGIFIRE maxi ze sterowaniem zasysem powietrza bezpoœrednio z zewn¹trz

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... Z

nape³nianie instalacji

powrót c.o.

3x0,75

Gniazdo
z uziemieniem
230 V

zasilanie c.o.

2x0,75

T

M

Kabel fabryczny
200 cm
Kabel fabryczny 30 cm
(do przed³u¿enia
przez Instalatora)

T

T

Powietrze
do spalania
(z zewn¹trz)

max
2,5 bar

zimna woda

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL2

T

max 95 oC

© Ulrich®
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ciep³a woda

2x0,75

2x0,75

2x0,75

888

nape³nianie instalacji

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

zasilanie c.o.

zimna woda

Kominek wodny Aquafire AF ... Z.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty)+ ciep³a woda u¿ytkowa.

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych
mo¿e byæ nieco inny.
3. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 85°C)

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... Z

3x0,75

18
OFF

T

M

Kabel fabryczny
200 cm

T

T

max
2,5 bar

zimna woda

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL1

T

max 95 oC
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2x0,75

nape³nianie
instalacji

Kominek wodny Aquafire AF ... O.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad otwarty)+ ciep³a woda u¿ytkowa.

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych
mo¿e byæ nieco inny.
3. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 85°C)

2x0,75

ciep³a woda

zimna woda

2x0,75

888

OFF

zasilanie c.o.

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

3x0,75

Instalacja ogrzewania - uk³ad otwarty
Kominek wodny w wersji AF ... O

T

Kabel fabryczny
200 cm

T

T

max 95 oC

RW

RB

RS

RP

zimna woda

RO

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. EL1

T

RB/RW

© Ulrich®
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2x0,75

2x0,75

ciep³a woda

nape³nianie
instalacji

2x0,75

2x0,75

zasilanie c.o.

zimna woda

Kominek wodny Aquafire AF ... O.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty) + ciep³a woda u¿ytkowa.

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych
mo¿e byæ nieco inny.
3. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 75°C)

max
3 bar

T

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... O

888

OFF

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

3x0,75

20
T

Kabel fabryczny
200 cm

T

T

max 95 oC

RW

RB

RS

RP

zimna woda

RO

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL1

T

RB/RW

INSTRUKCJA OBS£UGI Aquafire ver. 01.2013
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T

powrót c.o.

T

T

zimna woda

Powietrze
do spalania
(z zewn¹trz)

max
2,5 bar

max 95 oC

Kabel fabryczny 200 cm

T

zimna woda

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL2

max. 6,0 bar

Rys. Kominek wodnym Aquafire AF ... Z z podgrzewaczem ciep³ej wody u¿ytkowej dowolnego producenta, z automatycznym sterowaniem zasysem powietrza.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty) + ciep³a woda u¿ytkowa.
08

T M

Kabel fabryczny
200 cm
Kabel fabryczny 30 cm
(do przed³u¿enia
przez Instalatora)

zasilanie c.o.

nape³nianie instalacji

Gniazdo
z uziemieniem
230 V

2x0,75
2x0,75

3x0,75

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych mo¿e byæ nieco inny.
3. Pod³¹czenie podgrzewacza ciep³ej wody u¿ytkowej wykonaæ zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 85°C)

3x0,75

cyrkulacja

Opcja:
W przypadku niestosowania
cyrkulacji c.w.u.
nie montowaæ po prostu
tego przewodu i pompy.
Pompa z br¹zu (cyrkulacji).

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... Z

ciep³a woda

INSTRUKCJA OBS£UGI Aquafire ver. 01.2013
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(czerwony)

kabel fabryczny
2x0,75

zaciski
1i2

DIGI midi
2x0,75 (24V)

VV
KV

C
BV

max.
3,0 bar

2x0,75

kabel fabryczny

888

nape³nianie instalacji

OFF

T

T

M

*

3x0,75

Gniazdo z
uziemieniem
230V

Kabel fabryczny
200 cm

do zbiornika oleju

ciep³a
woda

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

zasilanie c.o.

instalacja olejowa

kabel fabryczny
(czarny lub szary)

Gniazdo z
uziemieniem
230V

Kominek wodny Aquafire AF ... Z z kot³em Ederlich / Wertich Oil.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty) + ciep³a woda u¿ytkowa.

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych mo¿e byæ nieco inny.
3. Pod³¹czenie podgrzewacza ciep³ej wody u¿ytkowej wykonaæ zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 85°C)

OGÓLNA UWAGA!
Za ka¿dym razem mo¿na u¿yæ w miejsce automatyki DIGIFIRE midi automatykê
DIGIFIRE maxi ze sterowaniem zasysem powietrza bezpoœrednio z zewn¹trz

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... Z

3x0,75

© Ulrich®
2x0,75

cyrkulacja

22
T

Opcja

T
max
2,5 bar

max 95 oC

zimna woda

zimna woda

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL1 + EL4

W przypadku nie stosowania
cyrkulacji c.w.u. nie montowaæ
po prostu tego przewodu i pompy

nape³nianie instalacji

(czerwony)

kabel fabryczny
2x0,75

zaciski
1i2

DIGI midi
2x0,75 (24V)

© Ulrich®
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VV
KV

C
BV

max.
3,0 bar

2x0,75

kabel fabryczny

max
3 bar

do zbiornika oleju

nape³nianie instalacji

T M

T

instalacja olejowa

kabel fabryczny
(czarny lub szary)

ciep³a
woda

2x0,75

2x0,75

2x0,75

*

3x0,75

Gniazdo z
uziemieniem
230V

Kominek wodny Aquafire AF ... O z kot³em Ederlich / Wertich Oil.
Przyk³adowa instalacja grzewcza - instalacja grzejnikowa (uk³ad zamkniêty) + ciep³a woda u¿ytkowa.

UWAGI:
1. Jest to tylko rysunek przyk³adowy. Mo¿liwe inne uk³ady z kominkiem wodnym.
2. Przedstawione rysunki urz¹dzeñ s¹ tylko schematami pogl¹dowymi.
W rzeczywistoœci uk³ad króæców, przy³¹czeñ i miejsc pod³¹czeñ elektrycznych mo¿e byæ nieco inny.
3. Pod³¹czenie podgrzewacza ciep³ej wody u¿ytkowej wykonaæ zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Patrz równie¿ uwagi w legendzie.

* - Montowaæ na rurze poziomej tak, aby strza³ka na obudowie czujnika
wskazywa³a kierunek przep³ywu wody zimnej do kot³a.
Strza³ka musi byæ “widoczna z góry”
Prosimy zwróciæ uwagê na jego po³o¿enie wzglêdem zaworu zwrotnego.

Instalacja grzewcza:
np. grzejniki
(temp. zasilania max. 75°C)

OGÓLNA UWAGA!
Za ka¿dym razem mo¿na u¿yæ w miejsce automatyki DIGIFIRE midi automatykê
DIGIFIRE maxi ze sterowaniem zasysem powietrza bezpoœrednio z zewn¹trz

Gniazdo z
uziemieniem
230V
cyrkulacja

Instalacja ogrzewania - uk³ad zamkniêty
Kominek wodny w wersji AF ... O

Opcja
888

OFF

T

T

Kabel fabryczny
200 cm

zasilanie c.o.

W przypadku nie stosowania
cyrkulacji c.w.u. nie montowaæ
po prostu tego przewodu i pompy

Gniazdo
z uziemieniem
230 V
powrót c.o.

3x0,75

INSTRUKCJA OBS£UGI Aquafire ver. 01.2013

23

T

T

max 95 oC

RW

RB

RS

RP

zimna woda

RO

R

Wskazówki dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego:
rys. nr EL1 + EL5

zimna woda

RB/RW

nape³nianie
instalacji
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EL1

mostek

LON L

5
6

L

VALV.

7

T

L

8

opcja

9

AUX

T

SERV.

FLUX

LON

N

10 11 12

SONDA

Schemat pod³¹czeñ elektrycznych automatyki DIGIFIRE midi.

Uwaga:
Pod³¹czenie urz¹dzenie i czujników
zgodnie z odpowiednimi schematami
hydraulicznymi.

(230 V) Pompa c.w.u. ³adowania
wymiennika p³ytowego

N

N

L

4

3

2

1

(230 V) Pompa c.o. kominka.
Tutaj mog¹ byæ podpiête
nawet 2 pompy równolegle
(przed i za wymiennikiem p³ytowym)

Zasilanie 230 V~

L
N

PE

Bezpiecznik T3,15 A

POMPA

LINEA
IN

COM

Regulator DIGIFIRE midi

N.C.

lub

T

Uwaga:
1. Ten rysunek nie pokazuje ca³ego
schematu elektrycznego.
Proszê dopasowaæ do niego
dodatkowy rysunek ze schematów:
- EL3 (kot³y KO, WA)
- EL4 (kot³y ED, WO)
- EL5 (kot³y ED, WO)
- EL6 (Zestaw solarny SD)
2. Patrz uwagi na schematach
hydraulicznych.

(bezpr¹dowe) Styki w³¹czaj¹ce wg potrzeby zewnêtrzne dodatkowe
Ÿród³o ciep³a np. kocio³. Pod³¹czaæ do kot³a w miejsce zacisków do
termostatu pokojowego. Je¿eli jest zainstalowany termostat pokojowy
to nale¿y go wpi¹æ szeregowo w przewód do zacisku 8.

(230 V) Sterownie grillem
(ON/OFF) - (opcja)

Uwagi dotycz¹ce czujników:
1. Zwracaæ uwagê, aby nie zamieniæ
ze sob¹ czujników.
2. Czujnik przed w³o¿eniem w gilzê
pomiarow¹ posmarowaæ past¹
przewodz¹c¹ ciep³o.
3. Czujnik dosun¹æ do koñca
gilzy pomiarowej.
4. Zabezpieczyæ czujnik przed
wysuniêciem z gilzy.

Termostat
w podgrzewaczu
c.w.u (opcja)
Sonda temperatury
Czujnik przep³ywu
(razem z gilz¹
ciep³ej wody
tzw.
"studzienk¹"
np. typ 315 (opcja)
w komplecie)

Przewód fabryczny 200 cm

N

rys. nr EL1

N.O.

{

L

© Ulrich®
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Rys.
EL2

Do kot³a

DIGIFIRE maxi

Adapter AW15
(na wyposa¿eniu w standardzie)

(230 V) Pompa c.w.u.
³adowana wymiennika p³ytowego

(230 V)
Pompa c.o. kominka

Schemat pod³¹czeñ elektrycznych automatyki DIGIFIRE maxi.

Uwagi dotycz¹ce czujników:
1. Zwracaæ uwagê, aby nie zamieniæ
ze sob¹ czujników.
2. Czujnik przed w³o¿eniem w gilzê
pomiarow¹ posmarowaæ past¹
przewodz¹c¹ ciep³o.
3. Czujnik dosun¹æ do koñca
gilzy pomiarowej.
4. Zabezpieczyæ czujnik przed
wysuniêciem z gilzy.

Przewód zasilaj¹cy
230V~50Hz

Uwaga:
1. Ten rysunek pokazuje w zasadzie
ca³y schemat elektryczny.
2. Resztê pod³¹czeñ mo¿na znaleŸæ
w odpowiedniej instrukcji obs³ugi.
3. Patrz uwagi na schematach
hydraulicznych.

rys. nr EL2

N L

25

Wyjœcie do zewnêtrznego
dodatkowego Ÿród³a
ciep³a
(wyjœcie beznapiêciowe)

Uwaga:
Pod³¹czenie urz¹dzenie i czujników
zgodnie z odpowiednimi schematami
hydraulicznymi.

T1

czerwony
czarny
¿ó³ty

Przewód fabryczny
30 cm

Przewód fabryczny
200 cm

Czujnik temperatury
podgrzewacza c.w.u.

Czujnik temperatury
w p³aszczu kominka

T2

Regulator
DIGIFIRE maxi

R
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Rys.
EL4

8, 9

Kocio³
ED lub WO

Regulator
DIGI midi

1, 2

Schemat pod³¹czeñ elektrycznych czêœci “kot³owej” i “kominkowej” w zakresie wspó³pracy z instalacj¹ elektryczn¹ regulatora DIGIFIRE midi.

kolejnoœæ dowolna

Regulator
DIGIFIRE midi

Uwaga:
1. Ten rysunek nie pokazuje ca³ego schematu elektrycznego.
Rysunek ten nale¿y u¿ywaæ ³¹cznie z rysunkiem EL1.
2. Ten rysunek pokazuje pod³¹czenie kot³a i kominka jedynie w zakresie
wspó³pracy z regulatorem DIGIFIRE midi. Resztê pod³¹czeñ automatyki kot³a
i kominka mo¿na znale¿æ w odpowiedniej Instrukcji Obs³ugi kot³a i kominka.
3. Patrz uwagi na schematach hydraulicznych.

rys. nr EL4 (kot³y Ulrich olejowe ED, WO)

R
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Rys.
EL5

Regulator
DIGI midi

1, 2

Adapter AW04

Kocio³
ED lub WO

Schemat pod³¹czeñ elektrycznych czêœci “kot³owej” i “kominkowej” w zakresie wspó³pracy z instalacj¹ elektryczn¹ regulator DIGIFIRE midi
na potrzeby ciep³ej wody u¿ytkowej.

kolejnoœæ dowolna

Regulator
DIGIFIRE midi

8, 9

Czujnik przep³ywu

Uwaga:
1. Ten rysunek nie pokazuje ca³ego schematu elektrycznego.
Rysunek ten nale¿y u¿ywaæ ³¹cznie z rysunkiem EL1.
2. Ten rysunek pokazuje pod³¹czenie kot³a i kominka jedynie w zakresie
wspó³pracy z regulatorem DIGIFIRE midi. Resztê pod³¹czeñ automatyki kot³a
i kominka mo¿na znale¿æ w odpowiedniej Instrukcji Obs³ugi kot³a i kominka.
3. Patrz uwagi na schematach hydraulicznych.

rys. nr EL5 (kot³y Ulrich olejowe ED, WO)

R

Jak zlokalizowaæ usterki i je usun¹æ
Ogieñ nie chce siê rozpalaæ

2 Kominek wodny nie oddaje ciep³a
do instalacji

3 Z kominka wodnego dochodzi bulgotanie

Z³e paliwo.

1.
2.
3.
4.

Brak ci¹gu kominowego.

Stosowaæ w³aœciwe paliwo
(suche drewno liœciaste)
1. Sprawdziæ i udro¿niæ i instalacjê nawiewu.
2. Sprawdziæ i udro¿niæ i instalacjê spalinow¹.
3. Sprawdziæ i wyczyœciæ popielnik

Brak wody w kominku wodnym
Zanieczyszczony wymiennik p³ytowy
Brak przep³ywu
Zapowietrzona instalacja

1.
2.
3.
4.

Woda w kominku wodnym zagotowa³a siê

Uzupe³niæ wodê w kominku wodnym
Oczyœciæ wymiennik p³ytowy
Sprawdziæ zasilanie pompy
Odpowietrzyæ instalacjê
Mo¿liwie szybko ograniczyæ spalanie
i sch³odziæ kominek wodny.
Po ostudzeniu uzupe³niæ wodê i sprawdziæ
zabezpieczenia instalacji

4. Spaliny wydostaj¹ siê na zewn¹trz komory
spalania

1. Za s³aby swobodny ci¹g kominowy

1. Usun¹æ nieszczelnoœci przewodu kominowego
2. Zmniejszyæ opory wewnêtrzne komina
3. Przesun¹æ do wewn¹trz ¿aluzyjn¹ przepustnicê
spalin
4. Otworzyæ przepustnicê spalin typu by–pass

2. Nape³niona kaseta popielnika

1. Oczyœciæ kasetê

5. Szybkie nagrzewanie siê wody w kominku

1. Uszkodzony termostat regulacyjny

1. Wymieniæ termostat

2. Uszkodzony pompa obiegowa c.o.

2. Naprawiæ lub wymieniæ pompê

3. Zbyt du¿a iloœæ powietrza pierwotnego

3. Zamkn¹æ przepustnicê powietrza

4. Zbyt du¿y jednorazowy wsad paliwa

4. Zmniejszyæ iloœæ paliwa

5. Zbyt drobne kawa³ki drewna

5. Stosowaæ okr¹glaki o œrednicy 20-25 cm

6. Zbyt ma³a wydajnoœæ cieplna kominka

1. Zanieczyszczona komora spalania i kana³y spalinowe

1. Oczyœciæ komorê spalania i kana³y spalinowe

2. le dobrana moc cieplna kominka

2. Wymieniæ wk³ad kominka na wiêkszy

3. Zbyt du¿a prêdkoœæ przep³ywu wody w instalacji c.o.

3. Zmniejszyæ prêdkoœæ obrotow¹ pompy

4. Nieprawid³owo zaprojektowana i wykonana instalacja c.o.

4. Naprawiæ instalacjê c.o.

5. Zbyt du¿a wilgotnoœæ drewna

5. Stosowaæ drewno o wilgotnoœci do 20%

Proszê kontaktowaæ siê z najbli¿szym Dealerem lub Serwisem dla rozwi¹zania innych problemów.
Wszystkie prace wykraczaj¹ce poza normaln¹ obs³ugê kominka wodnego zwi¹zane z instalacj¹ elektryczn¹ ze wzglêdów
bezpieczeñstwa nale¿y powierzyæ osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

Postêpowanie w przypadku przegrzania uk³adu
W przypadku nadmiernej iloœci drewna w palenisku i zbyt intensywnego procesu spalania mo¿e siê zdarzyæ, ¿e temperatura wody
0
przekroczy 90 C.
Wówczas nast¹pi interwencja elementów zabezpieczaj¹cych:
! dla kominków Aquafire AF ... O pracuj¹cych w uk³adzie otwartym:
O
- otwarcie temperaturowego zaworu bezpieczeñstwa 95 C z osobn¹ sond¹ temperatury i przepust zimnej wody przez
wê¿ownicê sch³adzaj¹c¹ (zabezpieczenie wymagane),
- otwarcie i spust wody z ciœnieniowego zaworu bezpieczeñstwa 2,5 bar (zabezpieczenie wymagane),
! dla kominków Aquafire AF ... Z pracuj¹cych w uk³adzie zamkniêtym:
O
- otwarcie temperaturowego zaworu bezpieczeñstwa 95 C z osobn¹ sond¹ temperatury i przepust zimnej wody przez
wê¿ownicê sch³adzaj¹c¹ (zabezpieczenie wymagane),
- otwarcie i spust wody z ciœnieniowego zaworu bezpieczeñstwa 2,5 bar (zabezpieczenie wymagane),
Postêpowanie w takim przypadku:
0
!
odczekaæ, a¿ temperatura spadnie poni¿ej 80 C, kontroluj¹c wskazania na centralce steruj¹cej,
!
w przypadku kominków wodnych pracuj¹cych w uk³adzie z c.w.u. mo¿na otworzyæ kran ciep³ej wody, co przyspieszy proces
sch³adzania,
!
po sch³odzeniu kominka dope³niæ wodê do instalacji ( w przypadku kominków Aquafire AF ... O pracuj¹cych w uk³adzie otwartym
przez otwarte naczynie wzbiorcze).
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Uwagi bezpieczeñstwa
 Prosimy o uwa¿ne zapoznanie siê z uwagami bezpieczeñstwa przed instalacj¹ i u¿ytkowaniem kominka





























wodnego Aquafire. Nale¿y siê do nich bezwzglêdnie stosowaæ.
Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP.
Kominek wodny Aquafire musi byæ zamontowany, uruchomiony i u¿ytkowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i zasadami techniki.
Nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê do zaleceñ zawartych w niniejszej Instrukcji Obs³ugi.
Monta¿ i serwis nale¿y zawsze powierzaæ instalatorowi lub serwisantowi z odpowiednimi uprawnieniami.
Nie wolno u¿ywaæ kominka wodnego Aquafire do innych celów ni¿ ogrzewanie i przygotowanie ciep³ej wody
u¿ytkowej.
U¿ytkownikowi nie wolno wykonywaæ jakichkolwiek czynnoœci wykraczaj¹cych poza normalny zakres obs³ugi
kominka wodnego. W przypadku koniecznoœci naprawy urz¹dzenia nale¿y powierzyæ jej wykonanie Serwisowi
Autoryzowanymi przez Ulrich.
Dla bezpieczeñstwa i przed³u¿enia ¿ywotnoœci kominka wodnego nale¿y utrzymywaæ regularne przegl¹dy
wykonywane przez Autoryzowany Serwis. Zaleca siê podpisanie sta³ej umowy na serwisowanie kominka
wodnego.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa dostêp do kominka wodnego powinny mieæ tylko osoby przeszkolone w jego
obs³udze (przeszkolenie U¿ytkownika obowi¹zkowo wchodzi w zakres Uruchomienia kominka przez
Autoryzowany Serwis).
Gwarancja producenta kominka wodnego jest wa¿na wy³¹cznie w przypadku jego u¿ytkowania zgodnie z
niniejsza Instrukcj¹ Obs³ugi.
W przypadku monta¿u kominka wodnego Aquafire AF … O nale¿y bezwzglêdnie zabezpieczyæ uk³ad kominka
wodnego otwartym naczyniem wzbiorczym. Pomiêdzy kominkiem wodnym a naczyniem wzbiorczym (czyli na
rurze RB) nie wolno montowaæ ¿adnej armatury zaporowej, regulacyjnej i innej. Niezastosowanie siê do tych
zaleceñ grozi nawet utrata zdrowia lub ¿ycia przez U¿ytkownika.
Kominki wodne Aquafire AF … Z mo¿na montowaæ w uk³adach zamkniêtych zabezpieczonych przeponowym
naczyniem wzbiorczym. Kominki w tej wersji maj¹ fabrycznie wbudowan¹ wê¿ownice sch³adzaj¹c¹.
Wê¿ownica sch³adzaj¹ca kominka wodnego Aquafire AF … Z musi pod pod³¹czona do instalacji zimnej wody
poprzez zawór dopustowy sterowany sond¹ temperatury zamontowan¹ w korpusie kominka.
Pod³¹czenie zaworu dopustowego do instalacji zimnej wody nale¿y wykonaæ bezpoœrednio, bez ¿adnych
elementów poœrednich (zaworów, filtrów, wodomierzy).
Pod³¹czenie zaworu dopustowego do wê¿ownicy sch³adzaj¹cej w kominku nale¿y wykonaæ bezpoœrednio,
bez ¿adnych elementów poœrednich (zaworów, filtrów, wodomierzy).
Kominki wodnego Aquafire AF … Z musz¹ byæ zabezpieczone zaworem bezpieczeñstwa max. 2,5 bar.
Nale¿y kontrolowaæ minimum raz na kwarta³ poprawnoœæ dzia³ania zaworów bezpieczeñstwa.
Podczas pracy kominka wodnego nale¿y zachowaæ szczególna ostro¿noœæ, gdy¿ elementy zewnêtrzne
kominka wodnego mog¹ byæ gor¹ce.
Nie wolno dopuszczaæ zimnej wody przez kominek wodny, je¿eli temperatura czynnika grzewczego w
O
instalacji przekracza 40 C.
Ogieñ w komorze spalania nie mo¿e byæ zalewany wod¹. Mo¿e to spowodowaæ zniszczenie kominka
wodnego.
Nie nale¿y u¿ywaæ do spalania paliwa innego ni¿ drewno. Mo¿e to spowodowaæ termiczne uszkodzenie
elementów kominka.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa dostêp do kominka wodnego powinny mieæ tylko osoby przeszkolone w jego
obs³udze (przeszkolenie U¿ytkownika obowi¹zkowo wchodzi w zakres Uruchomienia zasobnika przez
Autoryzowany Serwis).
Nale¿y kontrolowaæ minimum raz na kwarta³ poprawnoœæ dzia³ania zaworu bezpieczeñstwa w czêœci
ciœnieniowej.
Nie wolno U¿ytkownikowi wykonywaæ jakichkolwiek napraw wykraczaj¹cych poza normalny zakres obs³ugi
kominka wodnego. Naprawy te powinny byæ wykonywane przez Autoryzowany Serwis i potwierdzone wpisem
w "Rejestrze przegl¹dów i napraw”.
W przypadku nieu¿ytkowania kominka wodnego przez d³u¿szy okres je¿eli automatyka kominka jest
wy³¹czona uruchomiæ pompê c.o. na ok. 10 minut raz na 1-2 tygodnie, aby nie uleg³y zastaniu. Je¿eli
automatyka jest stale w³¹czona nie ma potrzeby tego robiæ gdy¿ posiada ona funkcjê "Przeciwzablokowania",
która dzia³a samoczynnie. Patrz "Instrukcja obs³ugi".
Przy monta¿u kominka wodnego w miejscu zagro¿onym zamarzaniem nale¿y spuœciæ wodê przed
spodziewanymi mrozami.
Instrukcjê nale¿y przechowywaæ na widocznym miejscu w pobli¿u kominka wodnego.
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PRZYSZ£OŒCIOWE RÓD£A ENERGII...

OSTRZE¯ENIE dla Konkurencji - Wszelkie upowszechniane dokumenty przez Ulrich® (m.in. materia³y szkoleniowe, dokumentacje techniczne i handlowe,
rysunki, schematy, pojedyncze symbole, powtarzaj¹ce siê sekwencje, zdjêcia, opisy) - jako ca³oœæ jak i w czêœciach - s¹ w³asnoœci¹ (tak¿e intelektualn¹) Ulrich®
i s¹ chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do przedruku, powielania, wykorzystywania, przetwarzania - w ca³oœci lub czêœci - zastrze¿one! ¯adna czêœæ
niniejszej pracy nie mo¿e byæ reprodukowana, wykorzystywana, przetwarzana bez pisemnej zgody Ulrich®. W stosunku do osób i podmiotów ³ami¹cych
powy¿sze zastrze¿enia podejmiemy zdecydowane dzia³ania w ochronie naszej w³asnoœci zarówno poci¹gaj¹c do odpowiedzialnoœci karnej jak i maj¹tkowej z
powództwa cywilnego (m.in. stosuj¹c regulacje z Ustawy "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24/1994 oraz inne odnoœne przepisy).
PRZYZWOLENIE dla Wykorzystuj¹cych zgodnie z celem - Niniejsze upowszechniane dokumenty przez Ulrich® - jako ca³oœæ jak i w czêœciach - mog¹ byæ
wykorzystywane tylko wtedy, je¿eli ma to na celu wzrost sprzeda¿y marki Ulrich®.
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Ulrich Polska Sp. z o.o.

05-850 Macierzysz

(+48 22) 723-94-38
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biuro@ulrich.com.pl

