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PL
Atest fabryczny
Pojemno ciowy podgrzewacz do gor cej wody GROHE Red 
nale y zamontowa  wraz z dostarczonym zespo em 
zabezpieczaj cym.
Pojemno ciowy podgrzewacz wody mo na stosowa  tylko 
wraz z oryginaln  armatur  do gor cej wody GROHE Red.

Zakres stosowania
Armatura do gor cej wody GROHE Red dostarcza zarówno 
gor c  wod , jak i ciep  oraz zimn  wod  wodoci gow . 
Woda gor ca i mieszana p yn  osobnymi przewodami do 
armatury GROHE Red i wyp ywaj  w dwóch oddzielonych 
miejscach perlatora.
Pojemno ciowy podgrzewacz wody s u y do ogrzewania 
i przechowywania wody pitnej w systemach ci nieniowych. 
Pojemno ciowy podgrzewacz wody nadaje si  do pod czenia 
do instalacji wodnej, w której ci nienie wody wynosi 
maksymalnie 0,8 MPa (8 bar).
Podgrzewacza nie mo na pod cza  do ciep ej wody.

Informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Urz dzenia nie mog  u ywa  osoby (tak e dzieci) 
o ograniczonych zdolno ciach fizycznych, 
sensorycznych i psychicznych oraz nieposiadaj ce 
odpowiedniego do wiadczenia i wiedzy.
Nale y uwa a , aby dzieci nie bawi y si  urz dzeniem.
Nale y unika  niebezpiecze stw zwi zanych z 
uszkodzonym przewodem zasilaj cym. W przypadku 
uszkodzenia pojemno ciowego podgrzewacza wody 
powinien on zosta  wymieniony przez producenta, 
jego dzia  obs ugi klienta lub odpowiednio 
przeszkolon  osob .
Dostarczona wtyczka elektryczna (typu EF) jest 
przeznaczona wy cznie do stosowania z gniazdem 
wtyczkowym ze stykiem ochronnym (CEE 7/4).
Uwaga. Niebezpiecze stwo oparzenia! 
Wyp ywaj ca woda jest gor ca. W celu obrócenia 
wylewki nie chwyta  za jej ko cówk , poniewa  jest 
ona bardzo gor ca.

• Pojemno ciowy podgrzewacz wody powinien by  pod czo-
ny do instalacji elektrycznej z przewodem ochronnym.

• Monta  mo na wykona  tylko w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed mrozem.

• Pojemno ciowy podgrzewacz wody przystosowany jest 
wy cznie do u ytku w pomieszczeniach zamkni tych.

• Pojemno ciowy podgrzewacz wody nale y ustawi  pionowo.
• Podczas czyszczenia pojemno ciowy podgrzewacz wody 

i wtyczka nie mog  zetkn  si  z wod  bezpo rednio lub 
po rednio.

• Nie wolno otwiera  pojemno ciowego podgrzewacza wody.
• Nale y u ywa  wy cznie oryginalnych cz ci 

zamiennych i akcesoriów. Korzystanie z innych cz ci 
spowoduje utrat  gwarancji oraz oznaczenia CE i mo e 
doprowadzi  do obra e  cia a.

W przypadku konieczno ci opró nienia pojemno ciowego 
podgrzewacza wody (z jakiegokolwiek powodu), nale y 
od czy  zespó  zabezpieczaj cy od podgrzewacza. Obróci  
pojemno ciowy podgrzewacz wody i spu ci  wod .
Jednak radzimy, aby nie opró nia  pojemno ciowego 
podgrzewacza wody! Wi e si  to z du ym ryzykiem 
uszkodzenia pojemno ciowego podgrzewacza wody.

Dane techniczne

Dane elektryczne pojemno ciowego podgrzewacza wody:
• Pod czenie:         Gniazdo wtyczkowe cienne z przewodem 

ochronnym, zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A
• Napi cie zasilania: 230 V AC / 50 Hz
• Pobór mocy: 2100 W
• Wydatek energii na podtrzymanie (w czony): 15 W
• Wydatek energii na podtrzymanie (wy czony): 1 W
• Stopie  ochrony: IPX4

Dane techniczno-sanitarne:
• Pojemno  podgrzewacza wody: 4 l
• Ci nienie przep ywu:  

– min. 0,05 MPa (0,5 bar)
– zalecane 0,1–0,5 MPa (1–5 bar)

• Ci nienie pracy: maks. 0,8 MPa (8 bar)
• Ci nienie kontrolne 1,6 MPa (16 bar)
• Nat enie przep ywu przy ci nieniu 0,3 MPa (3 bar)  

- woda mieszana: ok. 10 l/min
- woda gor ca: ok. 3,7 l/min

• Temperatura gor cej wody: 100°C
Rzeczywista temperatura mo e si  nieco 
waha  ze wzgl du na ró ne ci nienie otoczenia

• Czas nagrzewania od 10°C do 100°C: ok. 15 min
• Wydatek wody o temperaturze 100°C:  3 l/min
• Maks. zawarto  chloru: 100 mg/l
• D ugo  zamocowania armatury: maks. 60mm
• Pod czenie wody do podgrzewacza: zimna woda
• Pod czenie wody do armatury: 

zimna woda z zaworu k towego
ciep a woda z zaworu k towego

gor ca woda z podgrzewacza

W regionach, w których twardo  w glanowa przekracza 12 
stopni niemieckich nale y zastosowa  uk ad filtracyjny z 
preparatem do obni ania twardo ci wody. 
Przy twardo ci wody powy ej 14 stopni niemieckich nale y 
dodatkowo zamontowa  wymieniacz jonowy w przewodzie 
zasilaj cym, zob. Cz ci zamienne, strona rozk adana I, 
nr katalog.: 40 438.
Informacje dotycz ce twardo ci w glanowej i zawarto ci chloru 
mo na otrzyma  od zak adu wodoci gowego.

Atesty i zgodno  z normami

Wyja nienia dotycz ce zgodno ci mo na uzyska  pod 
nast puj cym adresem:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna mo e zosta  wykonana 
wy cznie przez wykwalifikowanego elektro-
montera! Nale y przy tym uwzgl dni  przepisy 
wg normy IEC 364-7-701-1984 (odp. VDE 0100 
cz  701), jak równie  wszystkie przepisy 
krajowe i lokalne!

• Stosowanie przed u aczy mi dzy gniazdem wtyczkowym 
a przy czem pojemno ciowego podgrzewacza wody jest 
niedozwolone.

Wyrób odpowiada wymaganiom zawartym 
w odpowiednich dyrektywach UE.
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Instalacja
Przestrzega  rysunku wymiarowego na stronie rozk adanej I.

Monta  armatury, zob. strona rozk adana II, rys. [1] i [2].
W o y  armatur  do otworu zlewozmywaka. W tym celu nale y 
przeprowadzi  pojedynczo przewody gi tkie.
Uwaga: W przypadku rezygnacji z p yty stabilizuj cej (A) 
mo na zwi kszy  d ugo  zamocowania o 15mm, zob. rys. [1].

Dostarczony trójnik (B) pod czy  do przewodu 
odp ywowego, zob. rys. [3].

Lejek (C) pod czy  do istniej cego odp ywu, zob. rys. [3].

Zespó  zabezpieczaj cy (D) zamontowa  do lejka (C), zob. 
rys. [4].

Ustawi  podgrzewacz wody, uwzgl dniaj c d ugo  
dost pnych przewodów gi tkich, zob. rys. [2] i [5].
Jeszcze nie doprowadza  napi cia zasilaj cego.

Dok adnie przep uka  przewody rurowe przed i za 
instalacj  (przestrzega  EN 806)!

Pod czy  zespó  zabezpieczaj cy (D), zob. rys. [2], [4] i [5].
1. Zamontowa  adapter (E) do zaworu k towego zimnej wody, 

zob. rys. [5].
2. Przy u yciu dostarczonych uszczelek przykr ci  przewód 

gi tki (F) do zespo u zabezpieczaj cego (D) i pod czy  do 
adaptera (E).

3. Oznaczony kolorem niebieskim gi tki przewód 
ci nieniowy (G) z podgrzewacza zamontowa  do zespo u 
zabezpieczaj cego (D) przy u yciu dostarczonych 
uszczelek.

Aby nie dopu ci  do powstawania nadci nienia, nie 
wolno przykrywa  zaworu spustowego (D2) zespo u 
zabezpieczaj cego, zob. rys. [4].

Pod czy  armatur , zob. rys. [2] i [5].
1. Oznaczony kolorem niebieskim gi tki przewód ci nienio-

wy (H) armatury przykr ci  do adaptera (E), zob. rys. [5].
2. Oznaczony kolorem czerwonym gi tki przewód 

ci nieniowy (J) armatury przykr ci  do zaworu k towego 
ciep ej wody.

3. Oznaczony napisem 100 °C gi tki przewód ci nieniowy (K) 
armatury pod czy  do przy cza (K1) podgrzewacza.

Otworzy  zawór k towy i sprawdzi  szczelno  pod cze .

Nape ni  podgrzewacz wod , zob. rys. [4], [6] i [7].
1. Otworzy  zawór odcinaj cy (D1) na zespole 

zabezpieczaj cym (D), zob. szczegó  na rys. [4].
2. Przycisk (L1) pokr t a (L) armatury odci gn  na zewn trz 

i obróci  pokr t o w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 
wskazówek zegara, zob. rys. [6].

3. Nape nia  podgrzewacz, a  woda zacznie wyp ywa  
z wylewki armatury.

4. Doprowadzi  napi cie, wk adaj c wtyczk  (M) do gniazda, 
zob. rys. [7].

5. Nacisn  przycisk (N) na podgrzewaczu i przytrzyma  go 
przynajmniej przez 2 sekundy, aby w czy  podgrzewacz. 
Czerwona lampka kontrolna (N1) wskazuje, e podgrzewacz 
jest w czony.

Wa ne!
Podczas podgrzewania zwi ksza si  obj to  wody 
w podgrzewaczu. Zwi kszona ilo  wody musi wydosta  
si  przez lejek (C) zespo u zabezpieczaj cego (D), 
zob. rys. [4].
Jest to proces niezb dny i normalny.

Na wylewce nie mo e by  adnych elementów stanowi cych 
opór, np. perlatorów lub elementów redukuj cych 
przep yw (np. reduktory), gdy  podgrzewacz mo e ulec 
uszkodzeniu.
Podgrzewacz GROHE Red zosta  zainstalowany i jest 
gotowy do u ycia.

Obs uga armatury
Uwaga:
Zalecamy naklejenie dostarczonej naklejki, co powinno 
zapobiec niew a ciwej obs udze i przyczyni  si  do ochrony 
przed obra eniami cia a u ytkownika.
Przestawi  d wigni  (O), aby otworzy  wyp yw wody, 
zob. rys. [8].
Aby otworzy  wyp yw gor cej wody, nale y poci gn  na 
zewn trz przycisk (L1) pokr t a (L), obróci  pokr t o (L) 
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara 
i przytrzyma . Pokr t o (L) samoczynnie zamyka wyp yw.
Przycisn  i przytrzyma  przycisk (N) przez 
przynajmniej 2 sekundy, aby w czy  lub wy czy  
podgrzewacz, zob. rys. [7].

Konserwacja
Odpowietrzy  uk ad podgrzewacza GROHE Red 
przed u yciem po wykonaniu napraw instalacji 
zasilaj cej oraz czynno ci konserwacyjnych; 
w przypadku nieodpowietrzenia uk adu mog  
pojawia  si  silne strumienie pary.

Zamkn  zawór k towy, wy czy  podgrzewacz 
i wyci gn  wtyczk  z gniazdka. 
Odczeka  do sch odzenia si  podgrzewacza i armatury. 
Ustawi  d wigni  w po o enie otwarcia, aby zlikwidowa  
ci nienie w podgrzewaczu.
Skontrolowa  wszystkie cz ci, oczy ci  i ewentualnie 
wymieni , przesmarowa  specjalnym smarem do armatury.

I. G owica (P), zob. strona rozk adana II, rys. [9].
1. Podwa y  i wyj  korek (R) i odkr ci  ko ek gwintowany (S).
2. Zdj  d wigni  (O) i ko pak (T).
3. Odkr ci  z czk  (U) i wyj  g owic  (P).
Monta  odbywa si  w odwrotnej kolejno ci.
Podczas monta u g owicy (P) zwróci  uwag  na prawid owe 
za o enie uszczelek. Wkr ci  z czk  (U) i mocno dokr ci .

II. Perlator
Wykr ci  i oczy ci  perlator (13 263), zob. strona rozk adana I.

Monta  odbywa si  w odwrotnej kolejno ci.
III. Zespó  zabezpieczaj cy
Pojemno ciowy podgrzewacz wody GROHE Red jest wyposa-
ony w zespó  zabezpieczaj cy. Przy zespole zabezpiecza-

j cym (D) mo na sprawdzi , czy nadmiar wody odp ywa bez 
przeszkód z podgrzewacza przez lejek (C), zob. rys. [4]. 
Podczas nagrzewania kapie woda, co jest spowodowane 
zwi kszeniem jej obj to ci.
Zawór spustowy (D2) nale y otwiera  dwa razy w roku, aby 
sprawdzi  jego dro no . W tym celu otworzy  ostro nie na 
chwil  zawór spustowy (D2) w kierunku przeciwnym do 
kierunku ruchu wskazówek zegara, a  woda zacznie wyp ywa  
do lejka.

Dat  monta u nale y zapisa  na naklejce 
konserwacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu 
na podgrzewaczu.
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Serwis
W celu usprawnienia obs ugi klienta zalecamy zarejestrowanie 
produktu na stronie www.grohe.com. 
Podczas usuwania usterek post powa  zgodnie ze 
wskazówkami zamieszczonymi w tabeli Usterka / Przyczyna / 

rodek zaradczy.
Je eli nie uda si  usun  usterki, nale y wyci gn  z gniazda 
wtyczk  podgrzewacza, aby od czy  zasilanie napi ciem. 
Spisa  numer serii podgrzewacza znajduj cy si  na tylnej cz ci 
urz dzenia i skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta firmy 
GROHE lub wys a  wiadomo  e-mail do infolinii serwisowej 
firmy GROHE na adres: TechnicalSupport-HQ@grohe.com.
Pojemno ciowego podgrzewacza wody GROHE Red nie 
mo na naprawia . Je eli wymagana jest naprawa serwisowa, 
nale y wymieni  kompletny podgrzewacz.
W celu zagwarantowania bezusterkowej eksploatacji 
urz dzenia cz ci instalacji, przez które przep ywa gor ca 
woda, musz  by  konserwowane co pi  lat przez 
pracowników dzia u obs ugi klienta firmy GROHE.
Po ka dym przegl dzie/konserwacji nale y ponownie nape ni  
pojemno ciowy podgrzewacz wody, zob. rozdz. Instalacja.

Cz ci zamienne
zob. strona rozk adana I (* = akcesoria).

Piel gnacja
Wskazówki dotycz ce piel gnacji armatury zamieszczono 
w za czonej instrukcji piel gnacji.

Utylizacja

Dat  konserwacji nale y wpisa  na naklejce 
konserwacyjnej umieszczonej na podgrzewaczu.

Urz dzenia z tym oznaczeniem nie nale  do 
odpadów komunalnych, lecz musz  by  osobno 
utylizowane zgodnie z przepisami obowi zuj cymi 
w poszczególnych krajach.

Usterka / Przyczyna / rodek zaradczy

Usterka Przyczyna rodek zaradczy

Woda zbyt zimna • W czony pusty podgrzewacz 
(miga lampka za czenia) 

• Faza podgrzewania jeszcze niezako czona

- Nape ni  podgrzewacz, zob. rozdz. Instalacja; 
zresetowa  podgrzewacz przez naci ni cie cienkim 
trzpieniem przycisku resetuj cego (V) znajduj cego 
si  z ty u urz dzenia, zob. rys. [10]

- Odczeka  maksymalnie 15 minut

Zbyt ma y przep yw 
wody

• Perlator armatury zabrudzony lub uszkodzony
• Zawór odcinaj cy nie jest ca kowicie otwarty
• Przyd awiony dop yw wody

- Wymieni  perlator, zob. rozdz. Konserwacja
- Otworzy  ca kowicie zawory odcinaj ce
- Sprawdzi  przewody zasilaj ce, otworzy  zawór 

odcinaj cy

Woda si  nie gotuje • Podgrzewacz nie jest wystarczaj co gor cy - Po w czeniu odczeka  ok. 15 minut

Sta e kapanie 
z zaworu 
spustowego (D2)

• Zbyt wysokie ci nienie wody - Kilkakrotnie otworzy  na chwil  zawór 
spustowy (D2), zob. rys. [4]

- Je eli usterka dalej wyst puje, zleci  hydraulikowi 
zamontowanie reduktora ci nienia w przewodzie 
zasilaj cym

Straty wody 
z podgrzewacza

• Nieszczelno  przy cza przewodu gi tkiego 
lub zbiornika wewn trznego

- Wy czy  podgrzewacz, wyci gn  wtyczk  
z gniazda i skontaktowa  si  z dzia em obs ugi 
klienta firmy GROHE

Pryskaj cy, 
nieregularny 
strumie

• Perlator armatury zabrudzony lub 
uszkodzony

- Wymieni  perlator, zob. rozdz. Konserwacja

Nieprzerwany 
wyp yw z armatury

• Pokr t o nie zamyka - Zamkn  g ówne zawory odcinaj ce, wy czy  
podgrzewacz, wyci gn  wtyczk  z gniazda 
i skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta firmy 
GROHE


