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Spis zawartoÊci instrukcji

Szanowni Paƒstwo

WST¢P

Kupujàc gazowy grzejnik wody MAG...nabyliÊcie Paƒstwo wysokiej jakoÊci
produkt firmy Vaillant.
Prosimy Paƒstwa o szczegó∏owe zapoznanie si´ z niniejszà instrukcjà obs∏ugi
przed uruchomieniem grzejnika wody a w szczególnoÊci z rozdzia∏ami:

Uwagi ogólne Przepisy, wytyczne Obs∏uga



Elementy obs∏ugi
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1 pokr´t∏o regulatora strumienia gazu
2 pokr´t∏o regulatora strumienia wody 

(regulacja temperatury) 
3 kurki spustowe
6 zawór odcinajàcy gazu
7a zawór odcinajàcy zimnej wody 
7b zawór odcinajàcy ciep∏ej wody
8 przycisk zapalarki piezoelektrycznej
9 wziernik
10 bateria mieszajàca
11 zawór czerpalny ciep∏ej wody
12a zawór odcinajàcy ciep∏ej wody
12b zawór odcinajàcy zimnej wody
13 zawór czerpalny zimnej wody

UWAGI OGÓLNE

Rys. 1:  Elementy obs∏ugi grzejnika

Za szkody wynik∏e z powodu
nieprzestrzegania niniejszej 
instrukcji nie ponosimy odpo-
wiedzialnoÊci.
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UWAGI OGÓLNE

Wskazówki Grzejnik mo˝e zainstalowaç
i uruchomiç ka˝da osoba
posiadajàca aktualne upra-
wnienia do monta˝u urzà-
dzeƒ gazowych

Gwarancja 1. Firma Vaillant Sp. z o.o.,
MoÊciska 26A k/Warszawy
udziela dwunastomiesi´cznej
gwarancji prawid∏owego funkcjo-
nowania grzejnika poczàwszy od
daty sprzeda˝y detalicznej.

2. W okresie gwarancji u˝ytko-
wnikowi przys∏uguje prawo do
bezp∏atnych napraw uszkodzeƒ
powsta∏ych z winy producenta.

3. Firma Vaillant Sp. z o.o.
zwolniona jest od
odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
gwarancji w przypadku:
- dokonania monta˝u urzàdzeƒ

przez osob´ nie posiadajàcà
wymaganych uprawnieƒ,

- dokonano monta˝u urzàdzenia
niezgodnego z Instrukcjà
Instalacji,

- stwierdzenia wad i niespraw-
noÊci powsta∏ych w wyniku
u˝ytkowania niezgodnego z
Instrukcjà Obs∏ugi.

4. Warunki udzielenia gwarancji
okreÊlone zosta∏y w Karcie
Gwarancyjnej, która stanowi
podstaw´ do dokonania napraw
gwarancyjnych, w zwiàzku z
czym nale˝y jà chroniç przed
zniszczeniem lub zagubieniem.

5. Gwarancja producenta wygasa
wskutek niedotrzymania przez
u˝ytkownika warunków podanych
w Karcie Gwarancyjnej.

6. Gwarancja producenta nie obej-
muje roszczeƒ, które wykraczajà
poza bezp∏atne usuni´cie usterek,
np. roszczenia pokrycia strat.

7. Karta Gwarancyjna jest wa˝na
je˝eli posiada wpisanà dat´
sprzeda˝y potwierdzonà piecz´-
cià jednostki handlowej 
i podpisem sprzedawcy oraz
piecz´cià i podpisem firmy
instalacyjnej posiadajàcej
odpowiednie uprawnienia
gazowe. Ponadto nie znajdujà
si´ na niej ˝adne Êlady zmian,
poprawek, skreÊleƒ itp. Karta
Gwarancyjna jest wa˝na z
dowodem zakupu.

8. Podczas okresu gwarancyjnego
stwierdzone w urzàdzeniu usterki
materia∏owe lub wykonawcze
(fabryczne) b´dà bezp∏atnie
usuwane wy∏àcznie przez punkty
serwisu firmowego.

Za usterki powsta∏e z innych przyczyn
np. wskutek nieprawid∏owej obs∏ugi
nie ponosimy odpowiedzialnoÊci.
Udzielana gwarancja obejmuje
wy∏àcznie urzàdzenia importowane
do RP przez firm´ Vaillant Sp. z
o.o., MoÊciska 26 A k/Warszawy.
Szczegó∏owe uprawnienia i obo-
wiàzki nabywcy i gwaranta okreÊlajà 

- Rozporzàdzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 marca 1995 r w spra-
wie szczegó∏owych warunków
sprzeda˝y rzeczy ruchomych 
z udzia∏em konsumentów (D.U.
Nr64 z dn. 14 czerwca 1995
poz.3280).

- Kodeks Cywilny.



Zestawienie wielkoÊci

GGWP - Gazowy Grzejnik  Wody
Przep∏ywowej
Moc znamionowa -    
MAG 19/2 RXZ - 19,2 kW
MAG 24/2 RXZ - 24,4 kW
B1- spaliny odprowadzane do komina
III50 - jeden rodzaj gazu GZ- 50

Tabliczka znamionowa
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UWAGI OGÓLNE

Opis symboli na tabliczce 
opisowej

Tabela 1,  Przeglàd wielkoÊci

Typ urzàdzenia Nominalna moc Rodzaj gazu Oznaczenie wg.
MAG cieplna grzejnika PN-87-M40301

MAG 19/2 RXZ 19,2 GZ - 50 GGWP-19,2-BI-III50

MAG 24/2 RXZ 24,4 GZ - 50 GGWP-24,4-BI-III50

Zastosowanie Grzejniki ciep∏ej wody typu: MAG
(Vaillant Geyser - Premium) sà
przeznaczone do przygotowania
ciep∏ej wody u˝ytkowej w
gospodarstwie domowym.
Urzàdzenia te przewidziane sà do
monta˝u naÊciennego w pobli˝u
punktu poboru wody oraz
przewodu kominowego do
odprowadzenia spalin. Mo˝ecie
Paƒstwo u˝ywaç go wraz z
odpowiednim wyposa˝eniem dla
miejscowego lub zdalnego poboru
ciep∏ej wody.

Grzejniki MAG mo˝na, w zale˝noÊci
od potrzeb, instalowaç w pomie-
szczeniach mieszkalnych, piwnicach,
pomieszczeniach wydzielonych oraz
ogólnego u˝ytkowania, w których
zapewni si´ w∏aÊciwà wentylacj´
pomieszczenia oraz sprawny uk∏ad
odprowadzenia spalin.
Grzejniki sà przystosowane
fabrycznie do spalania gazu
ziemnego GZ 50.

Ka˝de inne zastosowanie
jest zabronione
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Warunki bezpieczeƒstwa Monta˝, regulacja

Wszystkie czynnoÊci zwiàzane 
z monta˝em, regulacjà, naprawami
i przeglàdami technicznymi
powinny byç przeprowadzone przez
osoby uprawnione i kompetentne
tj. osoby posiadajàce uprawnienia
do monta˝u urzàdzeƒ gazowych.
Monta˝ powinien byç wykonany
zgodnie z aktualnymi przepisami
Prawa Budowlanego.
Zezwala si´ na stosowanie przewo-
dów spalinowych posiadajàcych ak-
tualnà Aprobat´ Technicznà.

Zapach gazu

W przypadku stwierdzenia
nieszczelnoÊci instalacji nale˝y
zachowaç bezwarunkowo nast´pu-
jàce Êrodki ostro˝noÊci:
● nie w∏àczaç i nie wy∏àczaç Êwi-

at∏a ani te˝ ˝adnych innych
wy∏àczników elektrycznych,

● w strefie zagro˝enia nie u˝ywaç
aparatu telefonicznego,

● nie u˝ywaç otwartego p∏omienia
(zapa∏ek, zapalniczek itp.),

● zamknàç g∏ówny zawór odcina-
jàcy dop∏yw gazu do
mieszkania (domku, budynku),

● otworzyç szeroko wszystkie
drzwi i okna,

● wezwaç pogotowie gazowe.

Zmiany

Nie dopuszcza si´ dokonywania pr-
zez u˝ytkownika lub przez osoby
nieuprawnione jakichkolwiek zmian
lub przeróbek:
● w urzàdzeniu,
● w uk∏adzie doprowadzenia ga-

zu do urzàdzenia,
● w uk∏adzie odprowadzenia spa-

lin
oraz
● zabrania si´ niszczenia zabe-

zpieczeƒ i zrywania plomb (nie
dotyczy instalatorów i zak∏adów
autoryzowanych).

Zakaz dokonywania zmian przez
osoby nieuprawnione dotyczy
równie˝ wykonanych instalacji w 
pomieszczeniu, w którym pracuje
grzejnik wody, o ile mo˝e mieç to
wp∏yw na pra-wid∏owà  prac´ grzej-
nika.

Na przyk∏ad:

● nie wolno zagradzaç lub zas∏a-
niaç otworów wentylacyjnych,
nawiewnych i wywiewnych,

● nie wolno utrudniaç dop∏ywu
powietrza do grzejnika przez
usytuowanie wokó∏ niego np.
szafek, rega∏ów lub pó∏ek,

● nie wolno zas∏aniaç otworów
odprowadzenia spalin podczas
wszelkich prac remontowych,

● w otoczeniu grzejnika nie nale˝y
u˝ywaç dodatkowych urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do mechanicznego 
przewietrzania (wentylator
wyciàgowy), suszarek do bielizny
lub okapów wyciàgowych itp.,

● w przypadku zastosowania uszc-
zelnionych okien w pomieszcze-
niu, w którym b´dzie pracowa∏
grzejnik, nale˝y skontaktowaç
si´ z autoryzowanym serwisem,
aby rozwiàzaç problem wystar-
czajàcej iloÊci  powietrza do
spalania.

PRZEPISY, WYTYCZNE



Warunki bezpieczeƒstwa
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Wskazówki i ostrze˝enia Oparzenia

Prosimy zwracaç uwag´ i kontrolo-
waç temperatur´ wody z grzejnika
ze wzgl´du na mo˝liwoÊç oparzenia
goràcà wodà.  

Korozja

W pomieszczeniach, w których
u˝ywane sà grzejniki nie wolno sto-
sowaç ˝adnych sprayów, rozpuszcz-
alników, Êrodków chemicznych do
czyszczenia, farb, klejów itd., Ârodki
te mogà przy niekorzystnych warun-
kach spowodowaç korozje grzejnika
oraz przewodu odprowadzenia spa-
lin. 

NieszczelnoÊç instalacji

W przypadku stwierdzenia
nieszczelnoÊci w uk∏adzie instalacji
ciep∏ej wody pomi´dzy grzejnikiem
a punktami poboru wody, nale˝y
zamknàç zawór odcinajàcy dop∏yw
wody a nast´pnie nale˝y zleciç usu-
ni´cie usterek instalatorowi. 

Materia∏y wybuchowe 
i ∏atwopalne

Nie wolno w pomieszczeniu, 
w którym jest zainstalowany grzej-
nik, przechowywaç ani u˝ywaç ma-
teria∏ów ∏atwopalnych takich jak
benzyna, rozpuszczalniki, farby itp.

Konserwacja/ Serwis

Zalecane jest dokonywanie corocz-
nych przeglàdów technicznych
urzàdzeƒ przez Serwis Firmowy lub
uprawnione do takich przeglàdów
Zak∏ady Autoryzowane.

PRZEPISY, WYTYCZNE
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Przepisy i wytyczne a. Przed przystàpieniem do instalacji
grzejnika nale˝y uzyskaç zgod´:
Rejonowego Zak∏adu Gazowni-
czego na przydzia∏ gazu.

b. W Instalacji odprowadzenia spalin
zaleca si´ zastosowanie wk∏adu
kominowego posiadajàcego
aktualnà Aprobat´ Technicznà.

● Nie wolno instalowaç grzejnika 
w pomieszczeniach, w których
zainstalowane sà wentylatory wy-
ciàgowe bàdê nagrzewnice 
powietrzne.

c. Przy instalowaniu urzàdzenia mus-
zà byç zachowane postanowienia 
aktualnego Prawa Budowlanego. 
(Dz.U. 15 z 1999 roku poz 140 
z aktualnymi zmianami).

d. Zachowanie odleg∏oÊci grzejnika
od ∏atwopalnych materia∏ów  
wzgl´dnie cz´Êci urzàdzeƒ nie jest
wymagane, gdy˝ przy pracy grzej-
nika z nominalnà wydajnoÊcià, 
jego temperatura nie przekracza 
85 ºC.

PRZEPISY, WYTYCZNE
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Przygotowanie do
uruchomienia

Otwarcie zaworów odcinajàcych

● Otworzyç zawór odcinajàcy gazu
(6) poprzez wciÊni´cie i obrócenie
pokr´t∏a do oporu w lewo.

● Otworzyç zawór odcinajàcy zim-
nej wody (7) poprzez obrócenie
pokr´t∏a do oporu w lewo.

OBS¸UGA

Rys. 2: Otwieranie  zaworów 
odcinajàcych

Uruchomienie grzejnika Zapalenie palnika zapalajàcego
i ustawienie gotowoÊci do pracy 

Zapalenie p∏omienia palnika zapa-
lajàcego nale˝y przeprowadziç wg 
podanych zasad za pomocà:

● pokr´t∏a regulatora strumienia 
gazu (1),

● przycisku zapalacza piezoele-
ktrycznego (8).Rys. 3: Uruchomienie 

palnika dy˝urnego

Rys. 4: Zap∏on palnika 
zapalajàcego i ustawienie 
gotowoÊci do pracy

Zapalanie palnika dy˝urnego

● Wcisnàç pokr´t∏o zaworu gazu
(1) z poz. WY¸ÑCZONE w
po∏o˝enie ZAP¸ON.

● Przytrzymujàc go w tym po∏o˝e-
niu wcisnàç kilkakrotnie przycisk
zapalarki piezoelektrycznej (8).

F Powinien zapaliç si´ p∏omieƒ na
palniku dy˝urnym. Mo˝na go 
∏atwo zobaczyç przez otwór
wziernika (9).

F Aby uzyskaç pewnoÊç w∏aÊciwe-
go zap∏onu nale˝y podczas za-
palania, przytrzymaç pokr´t∏o
wciÊni´te do oporu w skrajnym
po∏o˝eniu. W przypadku d∏u˝szej
przerwy w u˝ytkowaniu mo˝e
wystàpiç zapowietrzenie
instalacji, i w takim przypadku
nale˝y powtórzyç zap∏on.

● Przytrzymaç pokr´t∏o (1) ok. 
10-15 sek. w tym po∏o˝eniu przy
palàcym si´ p∏omieniu.

poz.-
WY¸ÑCZONY

poz.-
ZAP¸ON

poz.-
PRACA
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Uruchomienie 
grzejnika (c.d.)

GotowoÊç do pracy

Przestawiç pokr´t∏o regulatora 
strumienia gazu (1) z po∏o˝enia 

ZAP¸ON w po∏o˝enie 

PRACA .

Regulacja mocy cieplnej palnika 
(wielkoÊci p∏omienia) od minimum
do maksimum (patrz rys. 4).
Palnik zapalajàcy pali si´.
Ka˝de otwarcie zaworu w punkcie
poboru ciep∏ej wody powoduje au-
tomatyczne uruchomienie grzejnika.

Regulacja mocy grzejnika

Moc cieplna grzejnika regulowana
jest za pomocà pokr´t∏a regulatora
strumienia gazu (1).

● Pokr´t∏o w pozycji :
moc minimalna grzejnika 
(najni˝sza temp. wody)

● Pokr´t∏o w pozycji :
moc maksymalna grzejnika
(najwy˝sza temp. wody)

Wybór mocy grzejnika

Moc grzewczà grzejnika mo˝na
ustawiç dla czterech wartoÊci:
Pomi´dzy 65 % do 100 % mocy no-
minalnej. U˝ytkownik ma mo˝li-
woÊç, poprzez redukcj´ mocy grzej-
nika, dopasowaç jà do aktualnych
potrzeb, aby utrzymaç temperatur´
wody na po˝àdanym poziomie.
Dzi´ki czemu zaoszcz´dzamy ener-
gi´ grzewczà.

Modulacja

W zakresie mocy grzejnika, od war-
toÊci minimalnej (ok. 40 %) do
maksymalnej, wydajnoÊç zmienia
si´ automatycznie w miar´ iloÊci 
przep∏ywajàcej wody tak, aby iloÊç
spalanego gazu by∏a proporcjona-
lna do iloÊci podgrzewanej wody. 
W efekcie temperatura wody utrzy-
muje si´ na wymaganym poziomie.

OBS¸UGA

Rys. 4.2: Regulacja mocy 
cieplnej grzejnika



Przygotowanie ciep∏ej
wody
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Pobór ciep∏ej wody

● Przy otwarciu zaworu czerpa-
lnego ciep∏ej wody (niezale˝nie
od po∏o˝enia punktu poboru
wody, czy to w pobli˝u  grzejni-
ka (4) bàdê innym miejscu
instalacji (11) np. przy umywal-
ce, zlewozmywaku w kuchni)
grzejnik uruchamia si´ automa-
tycznie i dostarcza ciep∏à wod´.

● Po zamkni´ciu zaworu czerpal-
nego ciep∏ej wody, w punkcie
poboru (4) bàdê w innym miej-
scu (11), grzejnik automatycznie
wy∏àcza si´ z pracy.

F W przypadku braku ciep∏ej wo-
dy w oddalonym punkcie
poboru pomimo otwartego za-
woru czerpalnego nale˝y spra-
wdziç czy zawór odcinajàcy (12)
jest ca∏kowicie otwarty oraz czy
bateria jest sprawna.

F Nast´pnie nale˝y sprawdziç czy
nie jest zatkany filtr w wylewce
baterii (10) - w przypadku 
zatkanego filtra nale˝y go
oczyÊciç, wykr´cajàc z baterii.
Przy stwierdzeniu obecnoÊci 
kamienia nale˝y zastosowaç
odpowiednie Êrodki do jego
usuni´cia/ocet/.

Pobór zimnej wody lub z bate-
rii mieszajàcej
● Odkr´ciç zawór czerpalny zim-

nej wody w punkcie poboru wo-
dy w pobli˝u grzejnika (5) lub w
innym miejscu na instalacji (13).

F Sprawdziç przy tym czy zawór
odcinajàcy (14) jest ca∏kowicie
otwarty.

Regulacja temperatury ciep∏ej
wody
Za pomocà pokr´t∏a regulatora 
strumienia wody (2) mo˝na regulo-
waç temperatur´ poboru ciep∏ej 
wody.
● Przez obrót pokr´t∏a w kierun-

ku zgodnym z kierunkiem 
wskazówek zegaraæ: 
pod-wy˝szamy temperatur´.

● Przez obrót pokr´t∏a w kierunku
przeciwnym z kierunkiem wska-
zówek zegaraå: 
obni˝amy temperatur´.

W pozycjach poÊrednich pokr´t∏a 
regulatora uzyskujemy wartoÊci
poÊrednie temperatury ciep∏ej wody.

OBS¸UGA

Rys. 5: Pobór ciep∏ej wody

Rys. 5.1: Pobór zimnej wody

Rys. 5.2: Regulacja temperatury 
ciep∏ej wody

* mo˝liwy tylko przy zastosowaniu wypo-
sa˝enia dodatkowego do poboru
bezpoÊredniego ciep∏ej wody.

14
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Wy∏àczenie grzejnika

Zabezpieczenie grzejnika
przed zamro˝eniem

W przypadku wystàpienia zagro˝enia
zamarzni´cia grzejnika MAG nale˝y
bezzw∏ocznie opró˝niç go z wody 
w nast´pujàcy sposób:

● Zamknàç zawór odcinajàcy gazu
(6) oraz zawór odcinajàcy zimnej
wody (7) przez obrót pokr´t∏a 
w prawo do oporu.

● Pokr´t∏o regulatora strumienia
wody (regulacja temperatury) (2)
przestawiç w lewo do oporu.

Wy∏àczyç grzejnik z gotowoÊci
do pracy

● W celu wy∏àczenia grzejnika
nale˝y przestawiç pokr´t∏o 
regulatora gazu (2) z po∏o˝enia 
gotowoÊci do pracy do
po∏o˝enia skrajnego, prawego.

F W tym po∏o˝eniu dop∏yw 
gazu jest odci´ty do palnika.

Zamkni´cie zaworów 
odcinajàcych

● Zamkni´cie zaworów
odcinajàcych gazowych (6) po-
przez obrót pokr´t∏a zaworu w
prawo do oporu. 

● Zamkni´cie zaworu (7) na zasi-
laniu zimnej wody poprzez ob-
rót uchwytu zaworu w prawo
do oporu.

OBS¸UGA

Rys. 6: Wy∏àczenie grzejnika

Rys. 7: Spuszczanie wody z grzejnika

Rys. 6.1: Zamkni´cie zaworów 
odcinajàcych

● Przy zamontowanych zaworach
do bezpoÊredniego poboru (4) 
i (5) nale˝y je ca∏kowicie otwo-
rzyç, ewentualnie wykr´ciç oba
korki spustowe (3) poprzez 
obrót w lewo w nast´pujàcej
kolejnoÊci: najpierw prawy (3a)
a póêniej lewy (3b).

● W celu ca∏kowitego opró˝nienia
grzejnika nale˝y otworzyç 
wszystkie punkty poboru cieplej
wody, które sà pod∏àczone do
grzejnika.

● Pozostawiamy otwarte zawory
(4) i (5) lub wykr´cone korki
spustowe (3) do czasu, a˝ 
grzejnik w celu przygotowania
do pracy b´dzie musia∏ byç 
nape∏niony wodà.

F Po nape∏nieniu grzejnika wodà,
mo˝na go uruchomiç dopiero
wtedy, gdy stwierdzimy, ˝e po
otwarciu zaworu odcinajàcego
zimnej wody (7), z przy∏àczo-
nych (wszystkich po kolei) do
grzejnika punktów poboru
ciep∏ej wody zacznie p∏ynàç
woda.

F
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Usterki / Konserwacja Usterki 

W przypadku stwierdzenia usterek 
w pracy grzejnika lub pracy
instalacji nale˝y bezwzgl´dnie
zasi´gnàç rady fachowca.

Nie wolno pod ˝adnym pozorem
samemu próbowaç naprawy 
grzejnika.

W przypadku stwierdzenia nieszcze-
lnoÊci w instalacji ciep∏ej wody na-
le˝y natychmiast zamknàç zawór
odcinajàcy zimnej wody.

Uruchomienie grzejnika mo˝e
nastàpiç po usuni´ciu przez instala-
tora usterki.

Serwis / Obs∏uga

Warunkiem niezawodnej i d∏ugotr-
wa∏ej eksploatacji grzejnika wody
przep∏ywowej MAG, sà regularne 
i fachowo wykonane przeglàdy
techniczne przez zak∏ady autoryzo-
wane.

Z tego wzgl´du proponujemy u˝yt-
kownikom naszych wyrobów zawar-
cie stosownej umowy na przepro-
wadzanie przez serwis regularnych
przeglàdów technicznych.

Czujnik ciàgu  kominowego

Grzejnik ciep∏ej wody typu MAG jest
wyposa˝ony w czujnik ciàgu komi-
nowego.

Je˝eli w przypadku wadliwej
instalacji odprowadzenia spalin
nast´puje wyp∏yw spalin do
pomieszczenia, w którym zainstalo-
wany jest grzejnik, to wówczas czuj-
nik wy∏àcza urzàdzenie z pracy.

Po wy∏àczeniu grzejnika przez czuj-
nik ciàgu kominowego mo˝na go
ponownie uruchomiç po jego
ostudzeniu. Ponownie grzejnik za∏à-
czyç do pracy. Przy kolejnym wy∏àc-
zeniu grzejnika nale˝y zasi´gnàç
rady instalatora.

Oszcz´dzanie energii 

Poprzez wy∏àczenie palnika zapala-
jàcego, podczas d∏u˝szej przerwy w
pracy zmniejszycie Paƒstwo zu˝ycie
gazu.

OBS¸UGA
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Wymiary

INSTALACJA

Rys. 8: Wymiary

Opis do rys. 8 - Wymiary

1 przy∏àcze odprowadzenia spalin
2 obudowa
3a/b otwory do zawieszania
4 wziernik
6 przy∏àcze ciep∏ej wody - 1/2”
7 pokr´t∏o regulatora strumienia wody

(regulacja temperatury)
8 przy∏àcze zimnej wody - 1/2”
9 przy∏àcze gazu
10 przy∏àcza zespo∏u wodnego

MAG MAG 

19/2 RXZ 24/2 RXZ

A 706 738

B 680 722

C 110/130 130

D R 1/2” R 1/2”

E 224 224

F 351 351

G 156 156

H 99 125

K 605 646

L 110 124

M 230 256

N 142 129

O 73/91 64

P 260 283



Ustalenie sposobu
zamontowania

15

Opis do rys. 9

3 przy∏àcze ciep∏ej wody R 1/2”
5 przy∏àcze gazu (zob. tabela wymiarów), 
6 przy∏àcze zimnej wody R 1/2”

Rysunek pokazuje  po∏o˝enie
przy∏àczy  przy:
A instalacji podtynkowej
B instalacji natynkowej

Podane wymiary uwzgl´dniajà 
zastosowanie wyposa˝enia firmy
Vaillant.

Wyposa˝enie dodatkowe

● Po ustaleniu miejsca lokalizacji
grzejnika oraz punktów poboru
wody i gazu, nale˝y zamonto-
waç przy∏àcza do instalacji
wodnej i gazowej. 

W przypadku stosowania rur mied-
zianych nale˝y stosowaç si´ do
ewentualnych zaleceƒ producenta.

INSTALACJA

Rys. 9: Wymiary przy∏àczy

Typ urzàdzenia przy∏àcze gazu a b c 

MAG 19/2 RXZ R 1/2” / 3/4” 12 x 1 142 135 150

MAG 24/2 RXZ R 1/2” / 3/4” 12 x 1 129 122 137

Pe∏ny przeglàd wyposa˝enia dodat-
kowego dla grzejników wody
przep∏ywowej typu: MAG znajduje
si´ w cenniku wyrobów firmy 
Vaillant. 

Montaż regulatora ciśnienia

1 króciec pomiaru ciÊnienia
7 pokr´tlo regulacji temperatury
8 regulator ciÊnienia

8

Rys. 9.1: Monta˝ regulatora ciÊnienia

Przed powieszeniem urzàdzenia na
Êcianie nale˝y zamontowaç regula-
tor ciÊnienia (8) na króçcu 1/2”.
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INSTALACJA

Monta˝ zaworu
gazowego odcinajàcego
oraz przy∏àczy do
instalacji wodnej

Monta˝ pod∏àczeƒ instalacji
wodnej

Je˝eli nie przewidziano innego
uj´cia ciep∏ej wody, to zb´dny jest
monta˝ przy∏àcza wody ciep∏ej (3) 
i nale˝y przy∏àcze wylotu ciep∏ej wo-
dy zaÊlepiç.

● Przy∏àcza grzejnika zimnej wo-
dy, z zaworem odcinajàcym (6),
oraz ciep∏ej wody (3) nale˝y
pod∏àczyç do instalacji wodnej
(podtynkowej) z wykorzys-
taniem rozet (15a) (na gwint).
W razie koniecznoÊci skróciç
gwinty pod∏àczeƒ.

● Przy∏àcza instalacji wodnej, do
pod∏àczenia grzejnika (zespó∏
wodny) nale˝y wyprowadziç
poziomo z rozstawem 70 mm.

Opis  do rys. 10.1

3 przy∏àcze ciep∏ej wody
6 przy∏àcze zimnej wody 

z zaworem odcinajàcym
15a rozety

* W przypadku wykonanej
instalacji  z du˝ym odst´pem od
Êciany, nale˝y zastosowaç ada-
pter nr kat. 9059 dla wyrówna-
nia ró˝nicy d∏ugoÊci 25 mm.

Opis do rys. 10

5 zawór odcinajàcy gazu
5a rozeta
5b Êrubunek

Monta˝ zaworu odcinajàcego
gazowego

Poni˝ej podano opis monta˝u
zaworu gazowego przy instalacji
podtynkowej.
Przy instalacji natynkowej nale˝y
stosowaç dodatkowe wyposa˝enie. 

Grzejnik na gaz ziemny

● W przewód gazowy szczelnie
wkr´ciç zawór odcinajàcy gazu
(5), zachowujàc 50 mm odst´p
od Êciany (otynkowanej lub po-
krytej glazurà) z zastosowa-
niem rozety (5a). W razie
koniecznoÊci pomi´dzy przy∏à-
cze gazu w Êcianie oraz zawór
odcinajàcy wkr´ciç z∏àczk´ pr-
zed∏u˝ajàcà.

Rys. 10: Zawór odcinajàcy gazowy

Rys. 10.1 Pod∏àczenie do instalacji
wodnej
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INSTALACJA

Opis do rys. 11

6 przy∏àcze ciep∏ej wody (naÊcienne)
8 przy∏àcze zimnej wody (naÊcienne)

Opis do rys. 12

A gaz ziemny
3 przy∏àcze ciep∏ej wody
5 zawór odcinajàcy gazu
5b Êrubunek
6 przy∏àcze zimnej wody wraz 

z zaworem odcinajàcym
9 przy∏àcze gazu
20 zespó∏ wodny grzejnika

Rys. 11: Wymiary

Zawieszenie grzejnika

Elementy pod∏àczeƒ
grzejnika do instalacji
gazowej i wodnej

Grzejnik na gaz ziemny

● Pod∏àczenie grzejnika wykonaç
z zastosowaniem Êrubunku (5b)
oraz zaworu odcinajàcego 
gazu (5).

Instalacja wodna 
(wszystkie grzejniki)

● Pod∏àczenie grzejnika do
instalacji wodnej (6 i 3) wyko-
naç bezpoÊrednio do zespo∏u
wodnego grzejnika (20).

Zawieszenie grzejnika

Po ustaleniu miejsca zamontowania
grzejnika na Êcianie, dla ustalenia
miejsca wykonania otworów nale˝y
zastosowaç szablon monta˝owy.

Do zawieszenia grzejnika na Êcianie
nale˝y stosowaç haki, wieszaki,
ewentualnie Êruby mocujàce.

● Z∏àczki przy∏àcza gazowego na-
le˝y zamontowaç szczelnie na
przy∏àczach gazowych grzejnika.

MAG 19/2 RXZ 24/2 RXZ

K 605 646

Rys. 12: Pod∏àczenie grzejnika



18

INSTALACJA

Szczegó∏y pod∏àczeƒ 
grzejnika do istniejàcej
instalacji gazowej 
i wodnej

Zak∏adanie obudowy Zak∏adanie obudowy

W celu za∏o˝enia  obudowy grzejnika
nale˝y:

● Âciàgnàç pokr´t∏o regulatora
temperatury (1) z trzpienia (3)
oraz pokr´t∏o regulatora gazu (5).

● Zawiesiç obudow´ grzejnika od
góry na obu uchwytach na Êcia-
nie, a nast´pnie wcisnàç od do∏u
w zaczepy na ramie.

● Âciàgnàç  nakr´tki (2), a nas-
t´pnie za∏o˝yç z powrotem
pokr´t∏o regulatora gazu (5)
oraz pokr´t∏o regulatora tempe-
ratury.

● W przypadku pod∏àczenia grzej-
nika do istniejàcej instalacji ga-
zowej z wi´kszymi Êrednicami 
przewodu gazowego nale˝y 
zastosowaç do∏àczonà do zesta-
wu z∏àczk´ redukcyjnà (zale˝y 
od kraju zastosowania) (30) po-
mi´dzy zawór odcinajàcy gazu
(5) a przy∏àczem na grzejniku (9).

Opis do rys. 13.1

1 pokr´t∏o regulatora strumienia wody
(regulacja temperatury)

2 nakr´tka nasadowa
3 trzpieƒ regulatora temperatury
4 mocowanie
5 pokr´t∏o regulatora gazu
6 uchwyty na obudowie

Opis do rys. 13

5 zawór odcinajàcy gazu 
9 przy∏àcze gazowe do grzejnika
30 z∏àczka redukcyjna

Rys. 13: Pod∏àczenie do 
istniejàcej instalacji MAG 19/2 RXZ 24/2 RXZ

D R 3/4” R 3/4”

d R 1/2” R 1/2”

Rys. 13.1: Zak∏adanie obudowy  
grzejnika
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INSTALACJA

Odprowadzenie spalin

Przygotowanie do
uruchomienia

Pierwszego uruchomienia grzej-
nika mo˝e dokonaç instalator
posiadajàcy odpowiednie upra-
wnienia i kwalifikacje 

Przy pierwszym uruchomieniu nale˝y
przeprowadziç nastawy gazu opisane
na stronach 21-25 niniejszej instruk-
cji.

Dalsze post´powanie przy urucho-
mieniu grzejnika, bàdê przy jego
obs∏udze nale˝y przeprowadziç zgod-
nie z instrukcjà obs∏ugi.

Opis do rys. 14

21 rura odprowadzenia spalin
22 przy∏àcze przerywacza ciàgu

Rur´ odprowadzenia spalin (21)
zamocowaç za przerywaczem ciàgu.
Nale˝y przy tym zwróciç uwag´ na
prawid∏owe obsadzenie rury w przy-
∏àczu (22) przerywacza ciàgu.

Rys. 14: Odprowadzenie spalin
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REGULACJA WYDAJNOÂCI

Nastawy fabryczne

Kontrola regulacji gazu Kontrola regulacji gazu polega na
sprawdzeniu ciÊnienia gazu za
reduktorem.

W tym celu nale˝y :

● Odkr´ciç wkr´t uszczelniajàcy
króçca pomiarowego ciÊnienia
jednak nie wykr´caç go do
koƒca.

● Pod∏àczyç manometr U-rurk´.

● Uruchomiç urzàdzenie w spo-
sób opisany w instrukcji obs∏ugi
i otworzyç kurek poboru ciep∏ej
wody.

● Zmierzyç ciÊnienie zasilania ga-
zu.WartoÊç ciÊnienia zasilania
gazu powinna wynosiç: 
20 mbar (mo˝liwe wahania 
16-20 mbar).

Przystosowanie grzejnika do spalania Gaz ziemny

Oznaczenie na tabliczce znamionowej GZ-50 20 mbar

Nastawa fabryczna liczby Wobbe’go 50 MJ/m3

8

8

Tabela nastaw fabrycznych grzejnika

Rys. 15: Kontrola regulacji gazu

Rys. 15.1: Kontrola nastaw

Opis do rys.15.1 

1 pomiar ciÊnienia w dyszach
5 pokr´t∏o regulatora gazu
7 pokr´t∏o regulatora temperatury
8 regulator ciÊnienie

F W przypadku gdy ciÊnienie
zasilania nie mieÊci si´ w po-
danych granicach i nie ma
mo˝liwoÊci usuni´cia niepra-
wid∏owoÊci nie wolno urucha-
miaç grzejnika. Nale˝y
powiadomiç Zak∏ad Gazow-
niczy. 

oraz
● Wy∏àczyç grzejnik.
● Od∏àczyç manometr U-rurk´.
● Ponownie wkr´ciç wkr´t uszc-

zelniajàcy króçca pomia-
rowego ciÊnienia gazu.
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● Zapoznaç u˝ytkownika z obs∏u-
gà urzàdzenia i przekazaç mu
instrukcj´.

Obowiàzki Instalatora
Instrukta˝ u˝ytkownika

U˝ytkownika grzejnika nale˝y poin-
formowaç o zasadach obs∏ugi i
pracy urzàdzenia oraz:

● Przekazaç instrukcj´ obs∏ugi
podgrzewacza.

● Zaznajomiç z warunkami bez-
piecznej jego pracy (w zakresie
wentylacji, odprowadzania
spalin).

● Wskazaç na koniecznoÊç regu-
larnej kontroli stanu instalacji
(umowa konserwacyjna).

Kontrola zu˝ycia 
gazu grzejnika

Kontrola pracy grzejnika ● Uruchomiç grzejnik w sposób
opisany w instrukcji.

● Sprawdziç szczelnoÊç po∏àczeƒ.

● Sprawdziç prawid∏owoÊç prze-
p∏ywu spalin przez przerywacz
ciàgu.

● Skontrolowaç dzia∏anie czujni-
ka ciàgu kominowego.

● Sprawdziç zap∏on i stabilnoÊç
p∏omienia palnika g∏ównego.

Upewniç si´, ˝e w trakcie przepro-
wadzania kontroli nie b´dà 
eksploatowane ˝adne inne urzàdze-
nia gazowe.
Nast´pnie nale˝y kolejno:

● Obróciç regulator temperatury
(7) do oporu w prawo (zgodnie
z ruchem wskazówek zegara).
Rys 15.
Uruchomiç grzejnik w sposób
opisany w instrukcji obs∏ugi.
Pokr´t∏o regulacji mocy (5)
ustawiç na wartoÊç maksymal-
nà. Rys 15.1.

● Otworzyç zawór czerpalny
ciep∏ej wody.

F Po up∏ywie ok. 1 minuty pracy
grzejnika, odczytaç na gazo-
mierzu wielkoÊç przep∏ywu 
i porównaç z tabelà.

● Skontrolowaç wymagany prze-
p∏yw gazu wg wartoÊci
podanych w tabeli w l/min.

Dopuszcza si´ nast´pujàce 
tolerancje:
+ 5 % dla gazów ziemnych 
II-giej grupy.

F Przy wi´kszych odchy∏kach na-
le˝y sprawdziç wielkoÊç zasto-
sowanych dysz, patrz tabela.
Gdy nie uda si´ wyjaÊniç zbyt
du˝ej odchy∏ki nale˝y powia-
domiç serwis firmowy. Nie wol-
no uruchamiaç grzejnika.

● Wy∏àczyç grzejnik.

REGULACJA WYDAJNOÂCI
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REGULACJA WYDAJNOÂCI

Tabela doboru dysz

Tabela nastaw ciÊnienia 
w dyszach

Rodzaj gazu WartoÊç opa∏owa Oznaczenie dysz WielkoÊç przep∏ywu gazu

m3/h

kWh/m3 MJ/m3 Dysze Dysze Palnik Dysza MAG MAG
palnika palnika dy˝urny wst´pna 19/2 RXZ 24/2 RXZ

19/2 RXZ 24/2 RXZ TE
Gaz ziemny
GZ 50 9,45 34,02 130 135 40 - 2,12 2,75

Rodzaj gazu Oznaczenie Liczba Wobbe’go CiÊnienie w dyszach
MJ/m3 przy wydajnoÊci nominalnej

MAG MAG
19/2 RXZ 24/2 RXZ

Gaz ziemny GZ 50 50 6,8 6,5
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Czujnik ciàgu
kominowego

Grzejniki ciep∏ej wody u˝ytkowej ty-
pu: MAG sà wyposa˝one w czujnik
ciàgu kominowego. Przy niespra-
wnym uk∏adzie odprowadzenia spa-
lin i wyp∏ywie spalin do pomieszcze-
nia, w którym on pracje, nast´puje
wy∏àczenie awaryjne grzejnika.

Kontrola dzia∏ania czujnika
ciàgu kominowego 

● Zamknàç odp∏yw odprowadze-
nia spalin. 

● Uruchomiç grzejnik (przy
nastawach maksymalnych).

● Grzejnik musi si´ w ciàgu
dwóch minut wy∏àczyç.

● Po wych∏odzeniu czujnika, 
(w ciàgu kilku minut) mo˝na go
z powrotem uruchomiç.

Przy niesprawnym uk∏adzie odpro-
wadzenia spalin nie wolno urucha-
miaç grzejnika.

Czujnik ciàgu kominowego jest
dost´pny jako cz´Êç zamienna 
(nr kat. 99-0301). Jego obs∏uga
opisana jest w za∏àczonej instrukcji
obs∏ugi.

KONTROLA / SERWIS

Usuwanie usterek w
przypadku wyłączenia przez
wyłącznik bezpieczeństwa

Urzàdzenie wyposa˝one jest w tem-
peraturowy wy∏àcznik bezpieczeƒst-
wa STB, który w razie przegrzania
grzejnika uniemo˝liwia dalszà prac´
urzàdzenia.
W przypadku zadzià∏ania wy∏àczni-
ka bezpieczeƒstwa STB przed pono-
wnym uruchomieniem urzàdzenia
nale˝y skontrolowaç dzia∏anie i szc-
zelnoÊç instalacji gazowej i wodnej,
i w razie koniecznoÊci przeprowad-
ziç napraw´ korzystajaç z
oryginalnych cz´Êci zamiennych fir-
my Vaillant.
W razie nie przeprowadzenia
kontroli lub naprawy mo˝e dojÊç do
ulatniania si´ nie spalonego gazu i
do nieszczelnoÊci w instalacji
wodnej.
W celu odblokowania wy∏àcznika
STB nale˝y wcisnàç ko∏ek (patrz
ilustracja rys. 17).

Przeprowadzanie kontroli i na-
prawy urzàdzenia oraz odblo-
kowanie wy∏àcznika jest zastr-
ze˝one wy∏àcznie dla autoryzo-
wanego specjalistycznego
zak∏adu rzemieÊlniczego z
uprawnieniami.

Rys. 16: Umiejscowienie ogranicznika 
temperatury

Rys. 17: Ogranicznika temperatury

8

MAG 19/2

MAG 24/2

NACISNAĆ
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Konserwacja, przeglàdy Przed przeprowadzeniem czynnoÊci
konserwacyjnych nale˝y najpierw
spuÊciç wod´ z grzejnika i odciàç
gaz.

Czyszczenie komory spalania

Przy wymontowaniu komory palnika
nale˝y uwa˝aç aby jej nie powyginaç.

● Przy lekkim zabrudzeniu wyst-
arczy tylko ostrym strumieniem
wody przep∏ukaç cz∏ony palnika.

● Przy silnym zabrudzeniu palnika
mo˝na do jego czyszczenia u˝y-
waç zwyk∏ej szczotki do czyszcze-
nia cz∏onów. Mo˝na te˝ blok
cz∏onów palnika przep∏ukaç 
goràcà wodà, w naczyniu.

F U˝ywaç ostro˝nie szczotk´, tak
aby nie uszkodziç cz∏onów.

● Na koniec sp∏ukaç ca∏y blok pal-
nika pod bie˝àcà wodà.

● Przy plamach olejowych, t∏ustych
nale˝y blok palnika oczyÊciç
roztworem z dodatkiem Êrodków
rozpuszczajàcych.

Nie wolno u˝ywaç w ˝adnym wypad-
ku szczotki drucianej lub innych po-
dobnie twardych szczotek do czyszc-
zenia  korpusu komory spalania.

Przy czyszczeniu mo˝e wystàpiç lekkie
zadrapanie pokrycia komory palnika,
ale nie ma to wp∏ywu na prawid∏owe
funkcjonowanie grzejnika.

Przy wymontowaniu lub zamontowa-
niu komory palnika nale˝y zwróciç
uwag´ aby nie zginaç cz∏onów palni-
ka oraz rury przy∏àczajàcej.

KONTROLA / SERWIS
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KONTROLA / SERWIS

Ma∏e uszkodzenia obudowy 
komory palnika

Ma∏e rysy na obudowie komory pal-
nika mo˝na bez trudu usunàç za 
pomocà specjalnego Êrodka (cz´Êç
zamienna nr 99 03 10).

Przed usuwaniem rys nale˝y uszko-
dzone miejsce oczyÊciç i wysuszyç.
Przed zastosowaniem Êrodka
ochronnego (nr 99 03 10) nale˝y
mocno wstrzàsnàç pojemnikiem, 
a nast´pnie powlec cienkà i równà
warstwà lakieru uszkodzone miejs-
ca.

FZabieg ten nale˝y wykonaç 
w suchym powietrzu, nie wymaga
on ˝adnych dodatkowych prac.
Grzejnik  mo˝na zaraz po tym
uruchomiç i u˝ywaç. 

Odkamienianie grzejnika

W zale˝noÊci od stanu wody zaleca
si´ okresowe odkamienianie grzej-
nika. W tym celu nale˝y stosowaç
dost´pne w handlu Êrodki do odka-
mieniania. Nale˝y przestrzegaç
za∏àczonych do nich instrukcji.

Czyszczenie palnika

Ewentualne pozosta∏oÊci po
spalaniu powinny zostaç usuni´te
za pomocà szczotki z drutu
mosi´˝nego. W razie koniecznoÊci
dysze, iniektory oraz dysza palnika
dy˝urnego powinny byç oczyszczone
mi´kkim p´dzlem i przedmuchane
spr´˝onym powietrzem. W przypad-
ku silniejszego zabrudzenia palnik
nale˝y umyç za pomocà ∏ugu myd-
lanego, a nast´pnie op∏ukaç czystà
wodà.

Kontrola zespo∏u wodnego

W zasadzie zespó∏ wodny nie wym-
aga konserwacji.

Powinien byç on okresowo sprawd-
zany i w razie potrzeby czyszczony.

Cz´Êci zamienne

Wykaz cz´Êci zamiennych otrzyma-
cie Paƒstwo w aktualnym katalogu
cz´Êci dost´pnym w oddzia∏ach ser-
wisu firmowego na terenie ca∏ego
kraju.

Kontrola dzia∏ania

Po przeprowadzeniu prac
konserwacyjnych nale˝y skontrolo-
waç podgrzewacz pod wzgl´dem
prawid∏owoÊci dzia∏ania. W tym ce-
lu nale˝y kolejno:

● Uruchomiç grzejnik.

● Sprawdziç szczelnoÊç urzàdze-
nia.

● Sprawdziç prawid∏owoÊç
przep∏ywu spalin w przerywac-
zu ciàgu.

● Skontrolowaç dzia∏anie czujni-
ka ciàgu kominowego.

● Sprawdziç zap∏on i stabilnoÊç
p∏omienia palnika g∏ównego.

● Sprawdziç palnik dy˝urny.

● Wszystkie pozosta∏e elementy
urzàdzenia, sterujàce i
nadzorujàce, nale˝y sprawdziç
pod kàtem prawid∏owoÊci
nastawienia i funkcjonowania.

● Je˝eli urzàdzenie zostanie
wy∏àczone, to po okresie kró-
tszym ni˝ 60 sekund powinien
zamknàç si´ gazowy zawór 
zabezpieczenia przeciwwyp∏y-
wowego.
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Mościska k/Warszawy 26A, Skr. poczt. 70, 01-922 Warszawa 118

Biuro - Tel./fax: (022) 7522072  · 5, Serwis - Tel./fax: (022) 7522076  · 7
E-mail: vaillant@it.com.pl

10.003.145 PL

Kontrol´ spadku ciÊnienia w urzà-
dzeniu nale˝y sprawdziç przy ca∏ko-
wicie otwartym zaworze czerpalnym
oraz przy uwzgl´dnieniu  przewodów
przed i za urzàdzeniem.

1) wartoÊç opa∏owa gazu w wa-
runkach: 288 K, 325 kPa, suchy

2) przy odleg∏ym poborze wody 
nale˝y uwzgl´dniç spadek 
ciÊnienia wody na przewodach
przy∏àczeniowych

Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci za
szkody powsta∏e w wyniku nieprze-
strzegania niniejszej instrukcji obs∏ugi.

MAG... Premium RXZ 19/2 RXZ 24/2 RXZ J . m .
Nominalana moc cieplna 
grzejnika 17,4 22,7 kW
Moc palnika 20,0 26,1 kW
Zakres regulacji mocy grzejnika 7,7-17,4 11-22,7 kW
Minimalna moc cieplna 7,7 9,8 kW
Zu˝ycie gazu
GZ 50 (HUB=32,9 MJ/m3) 1) 2,34 2,97 m3/h

CiÊnienie zasilania
gazu ziemnego GZ 50 2,0 2,0 kPa
Wymagany ciàg kominowy 1,5 1,5 Pa
Strumieƒ masy spalin przy:
Nominalnej mocy cieplnej 52 65 kg/h
Minimalnej mocy cieplnej 48 60 kg/h
Temperatura spalin przy:
Nominalnej mocy cieplnej 195 182 ºC
Wydatek ciep∏ej wody przy nastawach
regulatora temperatury I/min
Temperatura maksymalna 2,3-5,2 3,0-7,2 I/min
Temperatura minimalna 7,7-11 9,2-14 I/min
Wymagane min. ciÊnienie wody przy
nastawie regulatora temperatury 2)

Temperatura maksymalna 0,35 0,5 bar
Temperatura minimalna 1,0 1,2 bar
Maksymalne ciÊnienie zasilania 13 13 bar
Ci´˝ar ok. 13 14 kg
Poziom ha∏asu 58 52 dB

DANE TECHNICZNE


