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Przed zainstalowaniem i uruchomieniem w należy zapoznać się z Instrukcją instalacji  i obsługi oraz
Warunkami gwarancji stabilizatora zbiornika CWU.

1. Informacje ogólne i budowa

Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych wymiennika w ramach 
modernizacji wyrobu, bez konieczności uwzględniania ich w niniejszej instrukcji.

Stabilizator zbiornik ciepłej wody użytkowej instalowany jest w układach opartych o wymienniki 
CWU i  umożliwia utrzymanie temperatury w granicach ± 1°C w stosunku do temperatury 
ustawionej na termoregulatorze.  Stabilizacja ta następuje na skutek mieszania się wody o różnych 
temperaturach. Na konstrukcje stabilizatora składa się zbiornik cylindryczny, zakończony dwoma 
dnami wypukłymi, posadowiony na czterech nogach.

Maksymalna temperatura pracy – 110 °C.
Maksymalne ciśnienie 6 bar.
Czynnik roboczy – woda.

Posiadane atesty – Atest PZH dopuszczający do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej. 

Doboru stabilizatora dokonuje  projektant instalacji wg zapotrzebowania. Stabilizator może być 
łączony szeregowo oraz rónolegle.

2. Dane techniczne

Wymiary zbiornika bez izolacji



Wymiary zbiornika z izolacją



Opis króćców



3. Budowa i montaż

Zbiornik stabilizator temperatury C.W.U składa się z cylindrycznego zbiornika zakończonego 
dwoma wypukłymi dennicami. W górnej dennicy umieszczono parę przyłączy do przyłączenia 
zbiornika do instalacji(kołnierz DN80 PN10-16) oraz króciec odpowietrzający(gwint wewnętrzny 
2") i do podłączenia termometru(gwint wewnętrzny 1").

W dolnej dennicy umieszczono króciec spustowy (gwint wewnętrzny 2"). W boku dolnej części 
zbiornika znajdują się dwie pary króćców. 
Jedna para do cyrkulacji (gwint wewnętrzny 1 1/4"). Druga para do podłączenia regulatora 
temperatury (gwint wewnętrzny 1").

Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych użyć uszczelek płaskich. Do skręcania używać śrub w 
klasie min. 5,6. 

W króciec górny służący do odpowietrzania powinien zostać wkręcony odpowietrznik 
automatyczny. 

Nieużywane króćce w instalacji powinno zaślepić się korkami.

4. Eksploatacja i bezpieczeństwo

Do podstawowych czynności  eksploatacyjnych wymaganych przy stabilizatorze zbiornika temp.
CWU jest spuszczanie odmulin, które wykonuje się poprzez otwarcie zaworu spustowego w króćcu
spustowym  bez  odłączania  z  instalacji.  Inne  czynności  obsługowe  wynikają  z  potrzeb  danej
instalacji. 

W związku z tym, iż stabilizator zbiornik temp. CWU jest urządzeniem pracującym pod ciśnieniem 
i temperaturą, podczas wszelki czynności związanych z jego użytkowaniem należy przestrzegać 
bezwzględnie przepisów BHP. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przepisami BHP 
obowiązującymi przy eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.

W bezpośrednim kontakcie ze zbiornikiem nie używać stali czarnej oraz ocynkowanej.



5. Warunki gwarancji

MĄCZKA  GROUP  Sp.  k.  z  siedzibą  w:  Pustków  385B,  39-205  Pustków,  wpisana  do  Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000836700, NIP: 8722426675, REGON: 385169634, (zwana dalej:
„Gwarantem”) udziela Kupującemu gwarancji,  co do jakości produktu w postaci wymiennika do
ciepłej wody użytkowej marki VASTI (zwanego dalej: „Produktem”)

1 Gwarancja obowiązuje wyłącznie na Produkt zakupiony oraz zamontowany na terytorium
Polski.

2 W przypadku eksportu produktu za granicę, obowiązki gwaranta przejmuje autoryzowany
dystrybutor.

3 Kupujący jest zobowiązany, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji do:

3.a Zapewnienia  prawidłowego  montażu  Produktu  zgodnie  z  instrukcją  montażu,
obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawa  budowlanego,  zasadami  sztuki
budowlanej, a także zgodnie z dokumentacją Produktu.  

3.b Zgłoszenia wady w Produkcie w terminie 7 dni od momentu jej wystąpienia.

4 Gwarancja na stabilizator wymiennika jest udzielana na okres 2 lat licząc od daty zakupu
Produktu.

5 Gwarancja na osprzęt stabilizatora tj. zawór bezpieczeństwa, termometr oraz izolację jest
udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu Produktu

6 W przypadku wykorzystywania Produktu w obiektach innych, niż gospodarstwo domowe, w
szczególności  wykorzystywania  Produktu  do  celów  działalności  gospodarczej,  okres
gwarancji na zbiornik wymiennika wynosi 2 lat od daty zakupu Produktu.

7 W okresie objętym gwarancją czas usunięcia wady Produktu w zakresie odpowiedzialności
Gwaranta wynosi nie więcej niż 30 dni od zgłoszenia wady, przy czym w  uzasadnionych
przypadkach termin usunięcia wady może ulec przedłużeniu, w szczególności w przypadku
konieczności  oczekiwania  na  części  zamienne,  potrzeby  uzyskania  niezbędnych  opinii
producenta  podzespołu  dotyczącej  przyczyn  uszkodzenia,  potrzeby  uzyskania  opinii
instytucji niezależnych.

8 Sposób  usuwania  wad  w  okresie  trwania  gwarancji  każdorazowo  określa  Gwarant.
Wszystkie  wymienione  w  trakcie  naprawy  gwarancyjnej  części  i  materiały  stają  się
własnością Gwaranta.

9 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, które
powstały  przez  niewłaściwe  zastosowanie  i  eksploatację  urządzenia,  jego  niewłaściwy
montaż lub niezastosowanie się do zaleceń zawartych w dokumentacji Produktu.

10 Wady  ujawnione  w  trakcie  trwania  gwarancji  powinny  być  zgłaszane  Gwarantowi  w
terminie określonym w ust. 4 pkt b) za pośrednictwem adresu e-mail serwis@vasti.pl lub
poprzez  formularz  kontaktowy zamieszczony  na  stronie   internetowej  Gwaranta  lub też
telefonicznie pod numerami: (+48) 14 65 84 202, (+48) 735 17 26 36 (sms/whats up/viber).

11 Gwarancja nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z
wadami Produktu.

12  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia Produktu spowodowane:



12.a czynnikami  zewnętrznymi  od  Gwaranta  niezależnymi,  w  szczególności  takimi  jak
stopień mineralizacji (twardość) wody. Najwyższe dopuszczalne objęte gwarancją na
zbiornik  stężenie  związków chemicznych/mineralnych  (mg/l)  w  wodzie  zasilającej
wymiennik to :

a.i chlorki – 250 mg/l,

a.ii magnez – 10 mg/l,

a.iii PH wody w przedziale – 6,5 – 9,5,

a.iv sód – 150 mg/l,

a.v całkowita twardość wody – CaCO3 – max 250 mg/l,

a.vi siarczany – 200 mg/l.

12.b użytkowaniem  Produktu  niezgodnie  z  przeznaczeniem,  instrukcją  obsługi  oraz
przepisami bezpieczeństwa;

12.c zewnętrznymi  czynnikami  mechanicznymi,  atmosferycznymi,  wyładowaniami
atmosferycznymi  itp.,  a  w  szczególności  na  skutek  burz,  powodzi,  pożarów  i
podobnych zdarzeń losowych ;

12.d niewłaściwym transportem lub przechowywaniem Produktu;

12.e działaniem niskich temperatur (w szczególności szkody mrozowe);

12.f montażem  i  eksploatacją  Produktu  bez  zaworu  bezpieczeństwa  lub  naczynia
przeponowego;

12.g eksploatacją  Produktu  z  uszkodzonym  zaworem  bezpieczeństwa,  uszkodzonym
naczyniem  przeponowym,  stosowaniem  zbyt  wysokiego  ciśnienia  w  sieci,
utrzymywaniem nieprawidłowego ciśnienia naczynia przeponowego;

12.h działaniem agresywnych związków chemicznych,

12.i  efektem przyrostu kamienia,

12.j przez związki  chemiczne zawarte w wodzie,  prądy błądzące oraz twardość wody
oraz korozji elektrolitycznej tzn. rozszycie rurki,

12.k uszkodzenia  wymiennika  lub  armatury  przyłączeniowej  powstałe  na  wskutek
stosowania  złączek  z  materiału  innego niż  mosiądz.  Nie  należy  stosować  złączek
ocynkowanych.

12.l  brakiem zasilania energii elektrycznej, przepięciami, , 

12.m niewłaściwą  instalacją  i  montażem  elementów  eksploatacyjnych  lub  zużytych  w
sposób naturalny;

12.n niewłaściwym transportem lub magazynowaniem;

12.o działaniem siły wyższej.

13 Kupujący traci gwarancję w przypadku stwierdzenia ingerencji w konstrukcję i/lub budowę
Produktu  przez  osoby nieuprawnione,  a  także  stosowania  części  zamiennych innych niż
dedykowanych przez Gwaranta.



14 Gwarant  zastrzega  sobie  prawo  do  wydania  jednorazowej  zgody  dla  osoby  trzeciej  na
wymianę  części  i/lub  naprawy  Produktu.  Zgoda  taka  będzie  wysyłana  na  adres  e-mail
podany przez Kupującego.

15 W  przypadku  stwierdzenia  przez  Gwaranta  braku  możliwości  naprawy  zgłoszonej  wady
Produktu  u  Kupującego,  wymiennik  jest  naprawiany  w  siedzibie  Gwaranta,  a  na  czas
naprawy Kupujący może otrzymać Produkt zastępczy.

16 Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej bez roszczeń Kupującego, gdy:

16.a nie jest zapewniony dostęp montażowy do Produktu,

16.b do  wymiany  podgrzewacza  konieczny  jest  demontaż  innych  urządzeń,  ścian
działowych, itp.

16.c zbiornik  przyłączony  jest  do  instalacji  wodociągowej  na  stałe  za  pomocą
nierozłącznych połączeń.

17 W przypadku gdy Kupujący usunie przeszkody wskazane w ust. 16, Gwarant może przystąpić
do usunięcia wad Produktu, o ile będzie to możliwe po czynnościach Kupującego. 

Gwarancja  nie  wyłącza  uprawnień  Kupującego  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  chyba  że  w  zakresie
dopuszczalnym przez prawo ta rękojmia została wyłączona. 

Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Niniejszy  produkt  nie  może  być  traktowany  jako  odpad  domowy.  Zapewniając  prawidłową  utylizację
pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących 
recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, 
w którym nabyto produkt



KARTA GWARANCYJNA

Data: Pieczątka i czytelny podpis serwisanta: Rodzaj wizyty i numer protokołu:



6. Deklaracja Zgodności

Producent:
Mączka Group Spółka Komandytowa

Pustków 385b
39-205 Pustków

Produkt:
1) Stabilizator zbiornik temperatury CWU

Urządzenie spełnia wymagania unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:

1) Rozporządzenie Komisji UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej
 ( UE) 812/2013
2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr. 2014/68/UE z 15 maja 2014 roku 
dotycząca urządzeń ciśnieniowych
3) Urządzenie jest wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez Mączka
Group Sp. K. 39-205 Pustków 385b
4) Urządzenie jest zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską.
5) Urządzenie posiada atest PZH B-BK-60210-388/21

Pustków dnia 01.01.2022r.

   



7. Atest higieniczny



Mączka Group Sp.k.
Pustków 385b

39-205 Pustków
NIP: 872-242-66-75

Biuro:

(Pn. -  Pt. 7.00 -15.00)
E-mail: biuro@vasti.pl
Tel: + 48 14 658 42 00

Serwis:

(Pn. - Pt. 7.00 -15.00)
E-mail: serwis@vasti.pl
Tel: +48 14 658 42 02

vasti.pl


