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Grupa zabezpieczaj¹ca do ci�nieniowych, pojemno�ciowych,
podumywalkowych ogrzewaczy wody
SVMT
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ mo¿e byæ wykonany jedynie przez uprawnionego Fachowca, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

Technika dobrego samopoczucia
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Instrukcja obs³ugi

Grupa zabezpieczaj¹ca SVMT wraz z ogól-
nie dostêpnymi w handlu bateriami ci�nie-
niowymi s³u¿y do zabezpieczenia ci�nie-
niowych elektrycznych, pojemno�ciowych,
podumywalkowych ogrzewaczy wody
przed nadmiernym wzrostem ci�nienia.
Grupa zawiera wszystkie niezbêdne do
tego celu elementy.

Przy ogrzewaniu zasobnika
zwiêksza siê objêto�æ wody. Nad-
miar wody zostaje odprowadzo-
ny poprzez zawór bezpieczeñ-
stwa do odp³ywu.

Dane techniczne

Zakres stosowania: do ci�nieniowych, po-
jemno�ciowych ogrzewaczy wody SHU 5 Si
i SHU 10 Si.
1 Zawór bezpieczeñstwa  7 bar
2 Przy³¹cze manometru
3 Kulowy zawór odcinaj¹cy zimnej wody
4 Ogranicznik ci�nienia maks. ci�nienie

wej�ciowe 16 bar, ci�nienie wyj�ciowe
0,5 do 3,5 bar.
Nastawa fabryczna: 3 bar.

5 Lejek odp³ywu
6 Ci�nieniowy ogrzewacz wody SHU 5 Si,

SHU 10 Si
7 Bateria ci�nieniowa
8 Rurka odprowadzaj¹ca z pod³¹cze-

niem 90O

9 Króciec pomiarowy dla zaworu zwrot-
nego

Monta¿

Grupa zabezpieczaj¹ca SVMT jest monto-
wana zgodnie z instrukcja u¿ytkowania i
monta¿u ogrzewaczy SHU 5 Si / SHU 10 Si
i rysunkami monta¿owymi 1 i 3 niniejszej
instrukcji.

Kolejno�æ monta¿u
Ø przep³ukaæ dop³yw zimnej wody
Ø w miejsce jednego zaworu k¹towego

wkrêciæ grupê zabezpieczaj¹c¹ w
przewód doprowadzaj¹cy zim-n¹ wodê

Ø rurki baterii ci�nieniowej i rurkê ³¹cz¹-
c¹ Ø 10 mm po³¹czyæ przy pomocy �ru-
bunków zaciskowych  z grup¹ zabez-
pieczaj¹c¹ i ogrzewaczem

Ø rurê odp³ywu syfonu zast¹piæ za³¹czo-
n¹ rur¹ odp³ywu

Odleg³o�æ pomiêdzy krawê-
dzi¹ odp³ywu i syfonem wyno-
siæ ³ 65 mm (rys. 2)!

Ø lejek odp³ywu przykrêciæ do rury odp³y-
wu i po³¹czyæ kolankiem Ø 14 mm z
grup¹ zabezpieczaj¹c¹ (odp³yw nad-
miaru wody)

Ø do pod³¹czenia drugiego punktu pobo-
ru nale¿y u¿yæ trójników o numerze ka-
talogowym 070558 (rys 3)

Rys. 1

Rys. 2

wymiary w mm
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Przy uruchomieniu oraz conajmniej dwa
razy do roku nale¿y sprawdziæ dzia³anie
zaworu bezpieczeñstwa (rys. 1, poz. 1).
W tym celu nale¿y obróciæ pokrêt³o zawo-
ru w lewo, a¿ do zaobserwowania wyp³y-
wu wody poprzez lejek odp³ywu.
Conajmniej raz w roku dokonaæ kontroli
zaworu zwrotnego. W tym celu zamkn¹æ
wodê (rys 1, poz. 3). Zdj¹æ pokrywkê (rys.
1 poz 9). Nie powinna wyp³ywaæ woda.
Grupa zabezpieczaj¹ca SVMT wyposa¿o-
na jest w ogranicznik ci�nienia. Ogranicz-
nik ci�nienia (rys. 1, poz. 4) nastawiony jest
fabrycznie na ci�nienie wyj�ciowe 3 bar.
Mo¿liwa jest regulacja w zakresie ci�nie-
nia 0,5 do 3,5 bar. W celu zmiany ci�nie-
nia wyj�ciowego nale¿y obróciæ �rubê re-
gulacyjn¹ przy pomocy �rubokrêta. Obrót
w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek
zegara podnosi ci�nienie wyj�ciowe. Ob-
rót w kierunku odwrotnym do ruchu wska-
zówek zegara powoduje za� obni¿enie ci-
�nienia wyj�ciowego.

Przegl¹d zaworu bezpieczeñstwa

Sta³e kapanie wody z zaworu bezpieczeñ-
stwa oznacza jego zabrudzenie. Dla do-
konania przegl¹du zaworu bezpieczeñ-
stwa nale¿y zamkn¹æ dop³yw zimnej wody
przy pomocy odcinaj¹cego zaworu kulo-
wego (rys. 1, poz. 3) poprzez obrócenie
go o 90O w górê. Przez otwarcie baterii
ogrzewacz staje siê bezci�nieniowy i po-
zwala na wykrêcenie zaworu bezpieczeñ-
stwa. Po oczyszczeniu uszczelki i gniaz-
da zawór nale¿y ponownie zamontowaæ.

Zmiany ani naprawy zaworu bez-
pieczeñstwa s¹ niedozwolone.
Uszkodzony zawór bezpieczeñ-
stwa nale¿y wymieniæ.

Przegl¹d ogranicznika ci�nienia

Zamkn¹æ dop³yw zimnej wody (rys. 1,
poz. 3) i poprzez otwarcie baterii pozba-
wiæ ogrzewacz ci�nienia. W celu zwol-
nienia nacisku sprê¿yny obróciæ �rubê
regulacyjn¹ do oporu  w lewo. Poluzo-
waæ pokrywkê. Po jej zdjêciu mo¿liwe jest
wyjêcie wk³adu ogranicznika z obudowy.
Wk³ad wyp³ukaæ czyst¹ wod¹ i ponow-
nie zamontowaæ przykrêcaj¹c pokrywkê.
Poprzez obroty w praw¹ strone dokonaæ
ponownego ustawienia ci�nienia wyj�cio-
wego.

Rys. 3

Rys. 4

Instalacja przy podwójnej umywalce lub podwójnym zlewozmywaku

Instalacja przy dwóch oddalonych od siebie punktach poboru
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