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230 400 TC
VM 50 / GV 80 900 / 1200 5 9.2 A2 0,82 -
VM 75 / GV 80 1200/2200 5 9.2 A2 1,02 137
VM 100/ GV 100 1200 /2200 5 9.2 A2 1,22 184
VM 150/GV 150/CONCEPT 1600/2200 5 9.2 A2 1,72 276
VM 200/GV 200/CONCEPT 2200 5 9.2 A2 2,04 366
VM 150 TC 1650 5 9.2 B1 B2 1,72 276
VM 200 TC 2200 5 9.2 B1 B2 2,04 366
VMA 50 3000 5 9.2 B1/E1 B2/E2 0,82 -
VMA 75 3000 5 9.2 B1/E1 B2/E2 1,02 137
VMA 100 3000 5 9.2 B1/E1 B2/E2 1,22 184
VMA 150 3000 5 9.2 B1/E1 B2/E2 1,72 276
VMA 200 3000 5 9.2 B1/E1 B2/E2 2,04 366
VM RS 50 (magnésium) 900/1200 5 9.2 F1 0,82 -
VM RS 75 (magnésium) 1200 5 9.2 F1 1,02 137
VM RS 100 (magnésium) 1200 5 9.2 F1 1,22 184
VM RS 150 (magnésium) 1800 5 9.2 F1 1,72 276
VM RS 200 (magnésium) 2400 5 9.2 F1 2,04 366
VM RS 50 /GV50 ACI+ 900/1200/1800 5 9.2 J1 0,82 -
VM RS 75 /GV75 ACI + 1200/2400 5 9.2 J1 1,02 137
VM RS 100/GV100 ACI+ 1200/2400 5 9.2 J1 1,22 184
VM RS 150 /GV150 ACI + 1800/2400 5 9.2 J1 1,72 276
VM RS 200 /GV200 ACI + 2400/3000 5 9.2 J1 2,04 366
VMA RS 50(magnésium) 1800 5 9.2 F1 0,82 -
VMA RS 75(magnésium) 2400/3000 5 9.2 F1 1,02 137
VMA RS 100(magnésium) 2400/3000 5 9.2 F1 1,22 184
VMA RS 150(magnésium) 2400/3000 5 9.2 F1 1,72 276
VMA RS 50(magnésium) 1800 5 9.2 G1 G2 0,82 -
VMA RS 75(magnésium) 2400/3000 5 9.2 G1 G2 1,02 137
VMA RS 100(magnésium) 2400/3000 5 9.2 G1 G2 1,22 184
VMA RS 150(magnésium) 2400/3000 5 9.2 G1 G2 1,72 276
VMA RS 200(magnésium) 3000 5 9.2 G1 G2 2,04 366
VMA RS 50  (ACI) 1800 5 9.2 K1 K2 0,82 -
VMA RS 75 (ACI) 2400/3000 5 9.2 K1 K2 1,02 137
VMA RS 100 (ACI) 2400/3000 5 9.2 K1 K2 1,22 184
VMA RS 150 (ACI) 2400/3000 5 9.2 K1 K2 1,72 276
VMA RS 200 (ACI) 2400/3000 5 9.2 K1 K2 2,04 366

VM / VM RS / VMA / VMA RS / VM RS ACI / 
VMA RS ACI /GV / GV ACI+ / CONCEPT

PUISSANCE TENSION kW/ Q 40°C
/OUTPUT VOLTAGE 24H (l)
W (BT) (V)

4

220/240
V

400 TC

400 TC

220/240
V

220/240
V

400 TC

230 400 TC
VM TE 50/GV ACI TEC 50 1200/1800 5 9.2 N 0,82 -
VM TE 75/GV ACI TEC 75 1200/2400 5 9.2 N 1,02 137
VM TE 100/GV ACI TEC 100 1200/2400 5 9.2 N 1,22 184
VM TE 150/GV ACI TEC 150 1800/2400 5 9.2 N 1,72 276
VM TE 200 /GV ACI TEC 200 2400/3000 5 9.2 N 2,04 366

VM TE / GV ACI TEC
PUISSANCE TENSION kW/ Q 40°C
/OUTPUT VOLTAGE 24H (l)
W (BT) (V)

220/240
V

230 400 TC
HM TE 75/GH ACI TEC 75 1200 8 9.3 O 1,09 136
HM TE 100/GH ACI TEC 100 1800 8 9.3 O 1,24 178
HM TE 150/GH ACI TEC 150 1800 8 9.3 O 1,59 266
HM TE 200/GH ACI TEC 200 2400 8 9.3 O 1,96 352

HM TE / GH ACI TEC

PUISSANCE TENSION kW/ Q 40°C
/OUTPUT VOLTAGE 24H (l)
W (BT) (V)

220/240
V

230 400 TC
VS TE 150/GZT ACI TEC 150 1800 9,4 O 1,69 261
VS TE 200/GZT ACI TEC 200 2400 9,4 O 2,06 366
VS TE 250/GZT ACI TEC 250 3000 9,4 O 2,41 453

VS TE 300/GZT ACI TEC 300 3000 9,4 O 2,73 573

VS TE / GZT ACI TEC
PUISSANCE TENSION kW/ Q 40°C
/OUTPUT VOLTAGE 24H (l)
W (BT) (V)

220/240
V

400 TC
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1- Hot water 1- Hot water tubetube

2- Safety relief valve2- Safety relief valve

3- Funnel3- Funnel

4- Pressure reducing valve4- Pressure reducing valve
        (recommanded if pressure > 5 bar)(recommanded if pressure > 5 bar)

5- Stop valve5- Stop valve

6- Drain to sewage6- Drain to sewage

7- Cold water tube7- Cold water tube

8- Dielectric union8- Dielectric union

   

8- Verplichte diëlektrische koppeling

Geurafsluiter

Waterdrukregelaar

Afvoer

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

  

R

6

HR

9
9

RO

1- Iesire apa calde

2- Supapa de siguranta

3- Scurgere (plcurator)

4- Reductor de prestune 

(pentru presiuni peste 5 bar)

5- Robinet

6- Tub golire

7- Intrare apa rece

8-  Racord dielectric

9. Only for Saudi Arabian : 
to pressure relief valve
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Filerie de l’ACI / Cables del ACI / Cabos do ACI

Voyant ACI / Piloto luminoso ACI /
Piloto luminoso do ACI

Bornier d’alimentation (non polarisé) /
Bornas de alimentación / 
Bornes de alimentação

Filerie élément chauffant / Cables resistencia /
Cabos de resisténcia

Règlage de la température de l’eau / Ajuste de la tem-
peratura del agua / Regulação de temperatura de água

Element chauffant / Resistencia / Resisténcia

Connecteur filerie élément chauffant /
Conector cables resistencia / 

Ligador dos cabos da resisténcia

Sonde température / Sonda temperatura / 
Sonda de temperature

Element chauffant / Resistencia / Resisténcia

Sonde température / Sonda temperatura / 
Sonda de temperature

Bornier d’alimentation (non polarisé) /
Bornas de alimentación / 
Bornes de alimentação

Filerie élément chauffant / Cables resistencia /
Cabos de resisténcia

Connecteur filerie élément chauffant /
Conector cables resistencia / 

Ligador dos cabos da resisténcia

Filerie de l’ACI / Cables del ACI / Cabos do ACI

Voyant ACI / Piloto luminoso ACI /
Piloto luminoso do ACI

Règlage de la température de l’eau / Ajuste de la tem-
peratura del agua / Regulação de temperatura de água

N N

O O

Borne de terre / Borna de tierra / Borne de terra

Borne de terre / Borna de tierra / Borne de terra

10

EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE L’ALIMENTATION SUR LE BORNIER UNIQUEMENT / 
CONNECT THE POWER SUPPLY ONLY VIA THE TERMINAL / 
DE STROOM ENKEL OP DE KLEMMENSTROOL ANSLUITEN



Wa ne: MONTA U URZ DZENIA POWINNA DOKONA  OSOBA WYKWALIFIKOWANA W OPARCIU OBOWIAZUJ CE W DANYM KRAJU  NORMY ORAZ ZALECENIA
PRODUCENTA ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBS UGI. 
MONTA Uwaga: Ostro nie obchodzi  si  z przedmiotami ci kimi.
1°) Zamontowa  urz dzenie w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.
2°) Nale y upewni  si  czy ciana, na której planujemy monta  urz dzenia zdolna jest do utrzymania wagi ogrzewacza nape nionego wod . 
3°) Je li urz dzenie ma by montowane w pomieszczeniu lub miejscu, którego temperatura przekracza stale 35°C, nale y przewidzie  mo liwo wietrzenia tego pomieszczenia. 
4°) W azienkach nie montowa  urz dzenia w strefach V0 i V1 (patrz rys. 1). Je eli ogrzewacz jest zamontowany w pomieszczeniu mieszkalnym, nale y przewidzie  monta  na instalacji wody zimnej 
naczynia zbiorczego lub nadmiar wody powsta ej w wyniku wzrostu ci nienia we wn trzu ogrzewacza odprowadzi  do kanalizacji 
5°) Umie ci  urz dzenie w miejscu umo liwiaj cym atwy wykonanie czynno ci serwisowych.
MONTA  OGRZEWACZA NA CIANIE: Dla umo liwienia ewentualnej wymiany elementu grzewczego (grza ki) nale y zostawi  woln  przestrze  pomi dzy ogrzewaczem a pod og  : ogrzewacze o
ma ej pojemno ci (patrz  rys. 2–3); ogrzewacze o rednicy Ø 433 (patrz rys. 4); ogrzewacze o rednicy Ø 505: (patrz rys. 5). Ogrzewacze o rednicy Ø 505 mog  by  umieszczone równie   na specjalnym
stojaku (trójnóg), je eli konstrukcja ciany na której planujemy umie ci  ogrzewacz nie jest wystarczaj co solidna. Konieczne jest jednak zamocowanie do ciany górnego zaczepu mocuj cego 
ogrzewacz, aby unikn  ewentualnego pochylenia si  urz dzenia. 
MONTA  OGRZEWACZA W POZYCJI STOJ CEJ Ogrzewacz wody powinien by  mocowany wy cznie w pozycji pionowej, w sposób zapewniaj cy doskona  stabilno , z atwym dost pem do
cz ci elektrycznych urz dzenia oraz zaworu bezpiecze stwa.
MOCOWANIE OGRZEWACZA NA CIANIE: model PC 30 i 50 l (Ø 338): (patrz rys. 6) ogrzewacze o rednicy  Ø 433: (patrz rys. 7) ogrzewacze o rednicy Ø 505 Niektóre modele ogrzewaczy
posiadaj  ró ny sposób monta u (patrz rys. 8). Istotne jest aby po zamontowaniu urz dzenia na cianie, kró ce pod cze  hydraulicznych bezwzgl dnie znajdowa y si w pozycji pionowej pod
urz dzeniem. Nale y przewidzie  równie atwy dost p do cz ci podlegaj cych naprawie, wymianie lub konserwacji. 
POD CZENIE HYDRAULICZNE 
Przed pod czeniem ogrzewacza nale y dok adnie przep uka  instalacj  wodn  tak, aby ewentualne zanieczyszczenia nie przedosta y si  do wn trza ogrzewacza. 
W przypadku, gdy mamy do czynienia z instalacj  sanitarn  wykonan  z miedzi lub stali, bezpo rednio na wyj ciu gor cej wody z ogrzewacza nale y zamontowa  z czk  dielektryczn . Zawór 
bezpiecze stwa powinien by  zamontowany bezpo rednio na kró cu zimnej wody wp ywaj cej do ogrzewacza . Zabronione jest stosowanie z czek wykonanych z mosi dzu. (z czka dielektryczna oraz
zawór bezpiecze stwa dostarczone s wraz z urz dzeniem). 
POD CZENIE URZ DZENIA DO INSTALACJI CI NIENIOWEJ
Zawór bezpiecze stwa nale y obowi zkowo zainstalowa  bezpo rednio na wej ciu zimnej wody do ogrzewacza (zawór musi by  zgodny z Norm  Europejsk  EN 1487). 
Ogrzewacz wyposa ony w zawór bezpiecze stwa nale y zamontowa w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. 
Je eli ci nienie wody doprowadzanej do ogrzewacza przekracza 4 bary, na instalacji wody zimnej nale y obowi zkowo zamontowa  reduktor ci nienia (nie jest dostarczony). 
Nale y obowi zkowo zainstalowa  mufk  dielektryczn  bezpo rednio na wyj ciu ciep ej wody z ogrzewacza. Instalacja wodna powinna by  w stanie wytrzyma maksymalne chwilowe obci enie
temperatur  100 °C i ci nieniem 10 bar (patrz rys. 9) 
POD CZENIE URZ DZENIA DO INSTALACJI BEZ CI NIENIOWEJ: (zasilanie jednego punktu poboru wody) 
Instalacja powinna by wykonana z zastosowaniem specjalnego zaworu mieszaj cego – wylewki/baterii (nie dostarczono wraz z urz dzeniem). 
W przypadku wspó pracy ogrzewacza z bateri  ci nieniow , nale y pami ta  o tym, e po ka dorazowym nagrzaniu wody, nast powa  b dzie wyciek wody z baterii. Jest to zjawisko normalne, nie
wolno wi c zatyka wycieku. (patrz rys. 10) 
POD CZENIE ELEKTRYCZNE         
Ogrzewacz wody mo e by  w czony i funkcjonowa  jedynie w sieci pr du zmiennego 230/240 V, 1-fazowego, lub 400 V, 3-fazowego, w zale no ci od modelu. Pod czy  ogrzewacz wody za pomoc
przewodu elektrycznego o przekroju 2,5 mm² (4 mm² przy mocy grza ki > 3700 W).  
Instalacja elektryczna ogrzewacza obowi zkowo powinna by  wyposa ona w uziemienie (przewód uziemienia oznaczany jest kolorem ó to-zielonym). Po czenie to jest niezb dne z powodów bezpiecze stwa.
W przypadku ogrzewaczy 1-fazowych e dostarczonych  z zamontowanym przewodem elektrycznym oraz wtyczk  nale y pod czy  je bezpo rednio do gniazda elektrycznego. 
Instalacja elektryczna obiektu, w której pracuje ogrzewacz powinna by  zabezpieczona przez bezpiecznik ró nicowy o warto ci max. 30mA. dostosowany do obowi zuj cych w danym kraju norm. 
Rodzaj pod czenia Dostosowa  do napi cia zasilania (patrz schemat i tabelka). 
Przed rozpocz ciem czynno ci serwisowych nale y pami ta  o wy czeniu zasilania.

BEZPIECZNIK TERMICZNY:  Wszystkie ogrzewacze wyposa one s w termostat bezpiecze stwa oraz bezpiecznik termiczny, który odcina dop yw pr du do ogrzewacza w przypadku nadmiernego
wzrostu temperatury wody w ogrzewaczu. 
Uwaga: W przypadku zadzia ania bezpiecznika termicznego nale y: a) przed przyst pieniem do naprawiania wy czy  zasilanie, b) zdj  pokryw  pod cze  elektrycznych , c) sprawdzi  prawid owo
pod cze  elektrycznych, d) odblokowa  bezpiecznik termiczny poprzez jego delikatne wci ni cie do wn trza termostatu. W przypadku powtarzaj cego si  problemu nale y wezwa  przedstawiciela
serwisu autoryzowanego.
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URUCHOMIENIE I FUNKCJONOWANIE
UWAGA: Nigdy nie pod cza  ogrzewacza nie nape nionego wod  do ród a zasilania. Przed pod czeniem napi cia do ogrzewacza nale y odkr ci  co najmniej jeden punkt poboru ciep ej wody (kran), a
do wyp yni cia z niego wody o silnym jednostajnym strumieniu. Sprawdzi  szczelno  pod cze  hydraulicznych oraz  szczelno  kryzy pod pokryw  po cze elektrycznych. W przypadku nieszczelno ci 
dokr ci  jej ruby w sposób umiarkowany. Sprawdzi  funkcjonowanie zaworu bezpiecze stwa poprzez jego chwilowe otwarcie (d wigienka, pokr t o). Pod czy  urz dzenie pod napi cie. 
Sprawdzi  po oko o 5-20 min (w zale no ci od mocy urz dzenia). czy funkcjonowanie ogrzewacza jest normalne (nie powinny wyst powa  wycieki w cz ciach uszczelnionych, za  woda w kranie
powinna by  ju  letnia).W tym czasie mo e nast pi  lekki wyciek wody z zaworu bezpiecze stwa, co jest zjawiskiem normalnym.
Dla unikni cia rozwoju bakterii (np. Legionelli), nale y przynajmniej raz dziennie zapewni  wzrost temperatury wody we wn trzu ogrzewacza do warto ci powy ej 60°C. Termostat jest ustawiony
fabrycznie (65°C +/- 5°C). WA NE: Je li z zaworu bezpiecze stwa lub podczas korzystania z wody ciep ej oka e si , e z urz dzenia wydobywa si  para wodna lub gotuj ca si woda, nale y 
bezwzgl dnie odci  zasilanie elektryczne ogrzewacza wody i zawiadomi  przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
KONSERWACJA
Okresowo - przynajmniej raz w miesi cu - sprawdzi  prawid owe dzia anie zaworu bezpiecze stwa. W tym celu nale y kilkakrotnie otworzy  i zamkn  zawór. Je eli przy w/w czynno ci woda 
wyp ywa – zawór funkcjonuje prawid owo (niezastosowanie si  do powy szego zalecenia mo e spowodowa  uszkodzenie urz dzenia i utrat  gwarancji) 
W przypadku d u szej nieobecno ci w okresie zimowym nale y spu ci  wod  z ogrzewacza ze wzgl du na istniej ce niebezpiecze stwo jej zamarzni cia. 
Powierzchnie zewn trzne ogrzewacza w miar  potrzeby nale y przeciera  wilgotn  szmatk  z myd em
KONSERWACJA PRZY POMOCY WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU: 
Zaleca si  : a) raz na dwa lata uprawniony instalator powinien dokona  przegl du urz dzenia, oczy ci  ogrzewacz z nagromadzonego kamienia kot owego. Dla wód o TH>20 , zaleca si  zastosowanie 
uzdatniaczy wody. W przypadku kiedy mamy do czynienia ze rodkiem zmi kczaj cym, twardo  wody musi pozosta  na poziomie TH>15. 

b) w przypadku zu ycia anody magnezowej wi kszego ni  50 % zalecamy wymieni  anod  na now
• zmiana elementu grzewczego lub anody magnezowej wymaga opró nienia ogrzewacza z wody. Przed rozpocz ciem wszystkich niezb dnych czynno ci nale y bezwzgl dnie od czy  urz dzenie ze 

ród a zasilania, odci  dop yw zimnej wody i otworzy  kran umywalki. 
• po ka dorazowym otwarciu kryzy ogrzewacza, nale y wymieni  uszczelk  gumow  kryzy. ruby kryzy nale y dokr ci  z wyczuciem (kolejno  dokr cania 1/4/2/5/3/6). Szczelno  po czenia 

sprawdzi  nast pnego dnia, a w razie konieczno ci ponownie dokr ci . 
CZ SCI ZAMIENNE: termostat, uszczelki, grza ka, korpus grza ki (modele ACI), wska nik wietlny, anoda magnezowa, p yta ACI, przewód elektryczny\
Bezwzgl dnie zalecane jest u ywanie cz ci zamiennych pochodz cych od producenta  pod rygorem utraty gwarancji. 
MODELE Z SYSTEMEM ACI: po oko o 15 minutach od momentu pod czenia napi cia sieciowego nale y sprawdzi  czy wska nik ACI pulsuje zielonym wiat em. Pulsowanie oznacza prawid owe
funkcjonowanie systemu zabezpieczaj cego przeciw korozji. Je li wska nik ACI nie sygnalizuje pracy lub stale wieci, nale y skontaktowa  si  z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
WARUNKI GWARANCJI 
Ogrzewacz powinien zosta  zamontowany, u ytkowany i konserwowany zgodnie z obowi zuj cymi normami i zaleceniami niniejszej instrukcji, przez osob  wykwalifikowan  i posiadaj c  niezb dne 
uprawnienia, pod rygorem utraty gwarancji
W Unii Europejskiej urz dzenie niniejsze korzysta z prawnej gwarancji przyznanej konsumentom i stosuj cej si  do dyrektywy 1999/44/CE. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie pocz wszy od dnia
sprzeda y urz dzenia konsumentowi.  Ogrzewacze wody naszej firmy obj te s  nast puj c  gwarancj
• 7 lat – obejmuj c  konstrukcj  zbiorników wyposa onych w system ACI, licz c od daty sprzeda y odnotowanej na karcie gwarancyjnej, 
• 5 lat - obejmuj c  konstrukcj  zbiorników wyposa onych w anod  magnezow , licz c od daty sprzeda y odnotowanej na karcie gwarancyjnej, 
• 2 lat - obejmuj c  podzespo y elektryczne (grza ka, termostat, system ACI,), licz c od daty sprzeda y odnotowanej na karcie gwarancyjnej. 
Aby skorzysta  z warunków gwarancji, nale y skontaktowa  si  bezpo rednio z firm : ATLANTIC POLSKA ul. P ochoci ska  115, 03-044 WARSZAWA tel. (022) 423-32-02 , fax. (022) 614 57 00
lub numer bezp atnej INFOLINII SERWISOWEJ – 0-800-548-098, gdzie personel techniczny doradzi Pa stwu, jak post pi .  
Gwarancja ma zastosowanie jedynie do produktów poddanych ekspertyzie w miejscu ich u ytkowania i uznanych za wadliwe przez autoryzowany serwis gwarancyjny firmy ATLANTIC POLSKA. 
Gwarancja nie s  obj te : Cz ci podlegaj cych naturalnemu zu yciu w trakcie eksploatacji urz dzenia - anody magnezowe
Urz dze wystawionych na dzia anie anormalnych warunków pracy takich jak mróz lub inne zjawiska atmosferyczne, woda o agresywnej charakterystyce nie spe niaj ca odpowiednich norm
okre lonych dla wody stosowanej w gospodarstwie domowym, zasilanie elektryczne o charakterystyce wykraczaj cej poza warto ci nominalne
Urz dze  zamontowanych bez przestrzegania obowi zuj cych norm i przepisów takich jak: brak lub z y monta  zaworu bezpiecze stwa, brak zaworu redukuj cego nadmierne ci nienie w instalacji 
wodnej, korozje spowodowane nieprawid owym pod czeniem hydraulicznym (kontakt elazo-mied ), nieprawid owe uziemienie, zastosowanie zbyt ma ego przekroju przewodu zasilaj cego, 
niestosowanie si  do schematów pod cze  elektrycznych i hydraulicznych zawartych w niniejszej instrukcji. 
Urz dze  konserwowanych w sposób inny ni  opisano w instrukcji. Napraw lub wymiany cz ci i elementów urz dzenia wykonanych przez osoby nieautoryzowane jako serwis producenta 
zobowi zanego gwarancj . Brak pod czenia uk adu  ACI w przypadku urz dze  wyposa onych w ten uk ad. Wymiana cz ci nie przed u a trwania gwarancji ogrzewacza. 

Produkty przedstawione w niniejszej instrukcji mog  by  w ka dej chwili modyfikowane, aby nad a  za post pem technicznym i obowi zuj cymi normami.
Urz dzenia odpowiadaj  dyrektywom elektromagnetycznej 89/336/CEE i niskiemu ci nieniu 73/23/CEE zmodyfikowane dyrektyw  93/68/CEE
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