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1.

ZASTOSOWANIE I CHARAKTERYSTYKA

1.1.

Zastosowanie warnika.

Warnik przeznaczony jest do zagotowania wody i utrzymywania jej w stanie wrzenia, oraz
podgrzewania wody do temperatury okre lonej przez u ytkownika.
1.2.

Dane techniczne.

PARAMETRY

Gł boko
mm
Szeroko
mm
Wysoko
mm
Moc znamionowa
kW
Napi cie
V
Rodzaj pr du
Hz
Pojemno znamionowa zbiornika
dm³
Czas rozgrzewu warnika
h
Masa znamionowa
kg
Ci nienie znamionowe
N/cm²
STOPIE ZABEZPIECZENIA PRZED PORA ENIEM PR DEM
ELEKTRYCZNYM – kl. I wg PN-EN 60335-1

2.

LW – 1.1

390
272
330
1,8
~230
50
15
0,90 /54 min/
10,5
0

INSTALOWANIE

2.1.

Ustawienie.
Warnik nale y ustawi w miejscu umo liwiaj cym jego ergonomiczne u ytkowanie i
gwarantuj cym stabilne poło enie w czasie pracy. Miejsce, w którym ustawiony zostanie warnik
powinno mie instalacj elektryczn jednofazow 230V ~50Hz.
Instalacja powinna mie skuteczn ochron p.pora eniow , tj. zerowanie lub uziemienie.

2.2. Podł czenie do instalacji elektrycznej.
a) Sprawdzi zgodno parametrów instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi warnika.
b) Sprawdzi stan osprz tu elektrycznego warnika.
c) Dokona pomiaru ochrony p.pora eniowej /zerowanie lub uziemienie/.
d) Wykona przył czenie warnika do sieci elektrycznej.
Instalacja elektryczna, do której ma by podł czone urz dzenie powinna by wyposa ona w
rodki podł czania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1.

Przył czenie wyrównawcze

Urz dzenie wyposa one jest w zacisk do przył czenia zewn trznych

oznaczone symbolem
wykonania i skuteczno

ył wyrównawczych

.Przed podł czeniem urz dzenia nale y sprawdzi prawidłowo
działania poł cze wyrównawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

URUCHOMIENIE WARNIKA MO E NAST PI PO POTWIERDZENIU
SKUTECZNO CI OCHRONY P.PORA ENIOWEJ WYNIKAMI POMIARÓW
3

3.

OBSŁUGA.

3.1.

Przygotowanie warnika do pracy.

a) Urz dzenie odkonserwowa i ustawi w miejscu pracy.
b) Zbiornik warnika i pokrywk wymy ciepł wod z dodatkiem płynu do mycia naczy oraz
dokładnie wypłuka .
c) Sprawdzi , czy d wignia zaworu rys.1 poz.9 jest w poło eniu „zamkni ty”.
d) Zdj pokryw rys.1 poz.1 i napełni zbiornik rys.1 poz.10 wod . Poziom napełnienia warnika
sygnalizuje przemieszczaj ca si kulka w wodowskazie
- poziom wody minimalny
- kulka w dolnej cz ci wodowskazu
- poziom wody maksymalny - kulka w górnej cz ci wodowskazu
UWAGA: Napełnianie lub dolewanie wody do zbiornika warnika powinno odbywa si przy
wył czonej grzałce – pokr tło rys.1 poz.3 w poło eniu „0”. Ze wzgl du na silne nagrzewanie
pokrywy zachowa ostro no przy jej zdejmowaniu, w celu np. uzupełnienia ilo ci wody w
warniku.
e) Przyciskiem klawiszowym rys.1 poz.4 wł czy zasilanie warnika.
f) Pokr tłem regulatora energii rys.1 poz.3 ustawi
dan temperatur :
- w poło eniu max. podgrzewanie wody do temperatury wrzenia
– w poło eniach po rednich, podtrzymywanie stanu wrzenia lub podgrzewanie wody do
temperatury okre lonej przez u ytkownika.
Prac grzałki sygnalizuje lampka rys.1 poz.5.
g) Po osi gni ciu przez wod temperatury wrzenia mo na:
- przekr ci pokr tło w poło enie po rednie (podtrzymanie wrzenia z minimalnym poborem
energii),
- przekr ci pokr tło w poło enie „0” (wył czenie grzałek).
h) Pobieranie wody z warnika odbywa si po odchyleniu d wigni zaworu rys.1 poz.9 z poło enia
„zamkni ty” w poło enia:
- „do siebie”
zawór otwarty tak długo, jak przytrzymujemy d wigni (po zwolnieniu nacisku
sama powraca w poło enie „zamkni ty”),
- „od siebie”
zawór otwarty na stałe.
UWAGA !
Warnik wyposa ony jest w ogranicznik temperatury rys.1 poz.8 maj cy na celu zabezpieczenie
grzałki przed przepaleniem. W przypadku obni enia si lustra wody do poziomu odsłoni cia grzałki,
zadziała ogranicznik temperatury i rozł czy układ elektryczny.
W celu ponownego uruchomienia warnika nale y:
- wył czy zasilanie przyciskiem klawiszowym rys.1 poz.4,
- odczeka 10 minut (ochłodzenie si grzejnika i czujniki ogranicznika),
- odkr ci nakr tk kołpakow rys.1 poz.12 i wcisn przycisk ogranicznika rys.1 poz.8, po czym
ponownie nakr ci nakr tk kołpakow ,
- uzupełni zbiornik warnika wod do odpowiedniego poziomu,
- wł czy zasilanie przyciskiem klawiszowym rys.1 poz.4,
- je eli układ nie zadziała lub wyst piły inne nieprawidłowo ci w pracy warnika
nale y wezwa pracownika obsługi serwisowej.
3.2.
-

4

Czynno ci po zako czeniu pracy.

pokr tło regulatora energii rys.1 poz.3 ustawi w poło enie „ 0”
przyciskiem klawiszowym rys.1 poz.4 wył czy warnik.

W przypadku dłu szej przerwy w pracy nale y:
-

wykona czynno ci jw.
opró ni zbiornik warnika z wody,
wykona czynno ci jak w p. 3.1.b i 3.3.c,
nie zakrywa zbiornika warnika pokrywk .

3.3.

Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Nieumiej tna obsługa warnika, niestosowanie si do ww. zalece oraz nieprzestrzeganie
przepisów BHP, mo e spowodowa niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym lub
poparzenia.
Nale y przestrzega nast puj ce zasady post powania:
a) Przed pierwszym uruchomieniem, oraz co najmniej raz w roku sprawdzi skuteczno ochrony
przed pora eniem pr dem elektrycznym.
b) Osoby nieuprawnione nie powinny wykonywa napraw i regulacji warnika.
c) W czasie napraw i konserwacji bezwzgl dnie odł czy warnik od sieci elektrycznej.
d) W przypadku stwierdzenia uszkodze instalacji lub osprz tu elektrycznego, nale y bezzwłocznie
wył czy warnik z sieci elektrycznej,
e) Podczas eksploatacji ze wzgl du na wysok temperatur nie wolno dotyka pokrywki,
a do unoszenia jej u ywa uchwytu.
f) W czasie mycia i czyszczenia, a tak e podczas bie cej eksploatacji NIE WOLNO dopuszcza do
zalania wod lub innymi płynami instalacji elektrycznej warnika.
ZABRANIA SI MYCIA WARNIKA STRUMIENIEM WODY.

4.

KONSERWACJA I NAPRAWY.

4.1. Konserwacja bie ca.
- codziennie po zako czeniu pracy warnika, nale y umy obudow ,
- codziennie nale y usun zanieczyszczenia z komory grzałki.

4.2.

Naprawy i remonty.
Producent warników ŁÓDZKIE ZAKŁADY METALOWE „ LOZAMET” poprzez swoj
słu b serwisow zapewniaj naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza remonty w siedzibie producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za niewła ciwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi w
niniejszej dokumentacji u ytkowanie wyrobu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodze powstałych w wyniku niewła ciwego u ytkowania, braku
konserwacji bie cej i okresowej oraz powstałych w wyniku dokonywanych napraw przez osoby
nieupowa nione.
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5.

WYKAZ CZ

CI ZAMIENNYCH.

NAZWA CZ SCI

Grzałka 1800 W
Regulator energii
Pokr tło kompletne
Ł cznik klawiszowy pod wietlany
Lampka sygnalizacyjna LS1 /pomara czowa/
Zespół wodowskazu
Ogranicznik temperatury 710 V
Zespół spustowy

6.

LN.N.00.00.00.03.0/C15
EGO 50.57021.010
LV.A.04.00.00.00.0
ZB.A.02.00.00.01.0
AN.A.00.00.00.00.0/C30
LN.N.04.00.00.00.0
Nr 20-1696
LN.N.05.00.00.00.0

SCHEMAT ELEKTRYCZNY WARNIKA.
X1
S1/H1
B1
S2
H2
E1
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Nr rysunku

listwa zaciskowa
ł cznik klawiszowy /z lampk /
ogranicznik temperatury
regulator energii z wył cznikiem /EGO 50.17.011.000/
lampka sygnalizacyjna
grzejnik 1800 W

Rysunek Pozycja
1
1
1
1
1
1
1
1

11
2
3
4
5
6
8
7

7.

RYSUNEK WARNIKA.
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