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Przygotowanie i magazynowanie ciep³ej wody u¿ytkowej

Modele

GX-200...1000-M1 i GX-800/1000-M1B

GX-200...1000-M2 i GX-800/1000-M2B

GX-150/ 200-TSM

Zasobniki ze stali nierdzewnej
z wymiennikiem spiralnym

Instrukcja instalacji i u¿ytkowania
dla instalatora i u¿ytkownika



GEISER INOX
ZASOBNIKI

PRODUKT CERTYFIKOWANY

Wszystkie nasze modele posiadaj¹ certyfikat zgodnoœci 
z Europejsk¹ Dyrektyw¹ “Wyposa¿enie ciœnieniowe” 
97/23/EEC (art. 3.3).
 
Równie¿ modele z mo¿liwoœci¹ podgrzewania za 
pomoc¹ energii elektrycznej, zosta³y zaprojektowane i 
skonstruowane zgodnie z Norm¹ Europejsk¹ EN 60335, 
dotycz¹cej bezpieczeñstwa w instalacjach i 
urz¹dzeniach elektrycznych i analogicznych, i zgodnie z 
Europejsk¹ Dyrektyw¹ Niskich Napiêæ 2006/95/EC.

Oznaczenie CE oznacza, ¿e produkt jest zgodny ze 
wszystkimi dotycz¹cymi go Dyrektywami Europejskimi, 
jak Europejska Dyrektywa Kompatybilnoœci 
Elektromagnetycznej 2004/108/EC.  

Oznacza to, ¿e nasze produkty posiadaj¹ oznaczenie 
CE, co umo¿liwia ich sprzeda¿ w ka¿dym kraju Unii 
Europejskiej z ca³kowit¹ gwarancj¹ bezpieczeñstwa.

ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI

- Instalacja musi byæ wykonana przez wykwalifikowany personel.
- Urz¹dzenie to nie jest przeznaczone do u¿ytku przez jakiekolwiek 
osoby (wliczaj¹c w to dzieci), których zdolnoœci umys³owe lub 
percepcyjne s¹ w jakikolwiek sposób ograniczone, jak równie¿ 
przez osoby nie posiadaj¹ce wystarczaj¹cego doœwiadczenia lub 
wiedzy do jego u¿ytkowania. Osoby te nie s¹ odpowiedzialne za 
swoje bezpieczeñstwo. Nale¿y uwa¿aæ na dzieci i nie pozwalaæ na 
zabawê tym urz¹dzeniem.
- Nale¿y zainstalowaæ urz¹dzenie w miejscu zabezpieczonym przed 
mrozem i niesprzyjaj¹cymi warunkami pogodowymi.
- W przypadku wymiany czêœci, nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalne 
czêœci LAPESA.
- Jakiekolwiek b³êdy w instalacji mog¹ spowodowaæ uszkodzenia i 
zagro¿enia.
- W razie wyst¹pienia powy¿szych zdarzeñ, wa¿ne jest aby 
od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania przed podjêciem jakichkolwiek 
dzia³añ.
- Ryzyko wyst¹pienia korozji: obieg ogrzewania wykonany jest ze 
stali karbonowej i w konsekwencji uniemo¿liwione jest  dotlenienie 
zamkniêtego obiegu pierwotnego (tylko w przypadku zasobników 
p³aszczowych lub wielofunkcyjnych).
- Nie zaleca siê instalacji automatycznych zaworów nape³niania w 
zamkniêtym pierwotnym obiegu grzewczym ze wzglêdu na to, ¿e 
mo¿e to spowodowaæ wytwarzanie szkodliwych zwi¹zków tlenu 
wewn¹trz obiegu.
- W systemach mieszanych, te elementy instalacji, które mog¹ 
dopuœciæ tlen musz¹ byæ fizycznie odizolowane od obiegu 
pierwotnego, lub nale¿y zastosowaæ materia³y zabezpieczaj¹ce 
przed tym (np. w domach z ogrzewaniem pod³ogowym lub w 
przypadku ogrzewania basenu).
- Nie instalowaæ zasobników w pomieszczeniach mieszkalnych 
(sypialnie, salony, etc.).
- Zasobnik musi byæ zainstalowany na stabilnym pod³o¿u z 
zachowaniem wystarczaj¹cej przestrzeni do obs³ugi i wykonania 
czynnoœci serwisowych.
- Po otwarciu trapu rewizyjnego, zaleca siê wymianê uszczelki.
- Po ponownym zamontowaniu trapu rewizyjnego, zawsze dokrêcaæ 
przeciwleg³e sobie nakrêtki, metod¹ “na krzy¿”, aby zapewniæ 
dok³adne przyleganie trapu i szczelnoœæ zasobnika.



z jednym wymiennikiem spiralnym

Zasobniki o pojemnoœci 200 - 1000 l

GX200M1 GX300M1 GX500M1 GX800M1 GX1000M1 GX800M1B GX1000M1B

Pojemnoœæ ca³kowita/ l. 200 300 500 750 1000 800 1000
Maksymalna temperatura zasobnika C.W.U. °C 90 90 90 90 90 90 90
Maksymalne ciœnienie zasobnika C.W.U. MPa (bar) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8)

Maksymalna temperatura wymiennika spiralnego  °C 200 200 200 200 200 200 200
Maksymalne ciœnienie wymiennika spiralnego MPa (bar) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25)
Powierzchnia wymiany wymiennika spiralnego m2 1.1 1.4 1.8 2.8 3.4 2.8 3.4

Przybli¿ona waga Kg 60 85 117 164 189 204 229

kw/e:  Wejœcie wody zimnej / opró¿nianie "zewn. 1 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
ww: Wyjœcie C.W.U. "zewn. 1 1 1 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

z: Recyrkulacja C.W.U. "zewn.  1 1 1 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
kv: Wejœcie wymiennika spiralnego "zewn.  1 1 1 1 1 1 1
kr: Wyjœcie wymiennika spiralnego "zewn.  1 1 1 1 1 1 1
eh: Pod³¹czenia bocz ne "zewn.  1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

Wymiar A (Œrednica zewnêtrzna): mm 620 620 770 950 950 950 950
Wymiar B (Wysokoœæ ca³kowita): mm 1205 1685 1690 1840 2250 1840 2250
Wymiar C mm 70 70 70 100 100 100 100

mm 345 345 380 380 380 380 380
mm 265 355 400 525 675 525 675
mm - - - 1205 1430 1205 1430
mm 670 760 855 980 1155 980 1155

mm - - - 1470 1880 1470 1880
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c - Trap rewizyjny
d - Zasobnik C.W.U.
f - P³aszcz zewnêtrzny 
g - Pokrywa górna
h - Izolacja termiczna
i - Panel sterowania z termometrem
j - Boczny trap rewizyjny
k - W³az Dn400
q - Wymiennik spiralny
s - Kana³ na czujniki

Demontowana 
boczna izolacja* 
(800 / 1000 l.)

Demontowana 
boczna izolacja* 
(800 / 1000 l.)

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F
Wymiar G

Dane techniczne / Pod³¹czenia / Wymiary

Wymiar H

* Aby uzyskaæ dostêp do demontowanych elementów izolacji, konieczne jest zdjêcie p³aszcza zewnêtrznego zasobnika oraz jego pokrywy i plastikowych obrêczy. 



z dwoma wymiennikami spiralnymi

Zasobniki o pojemnoœci 300 - 1000 l

GX300M2 GX400M2 GX500M2 GX800M2 GX1000M2 GX800M2B GX1000M2B

l. 300 400 500 750 1000 800 1000
°C 90 90 90 90 90 90 90

MPa (bar) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8) 0.8 (8)
°C 200 200 200 200 200 200 200

MPa (bar) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25) 2.5 (25)
m2 1.1 0.9 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
m2 1.4 1.8 1.8 2.8 3.4 2.8 3.4
Kg 93 120 126 175 200 215 240

"zewn. 1 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
"zewn. 1 1 1 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
"zewn. 1 1 1 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

sv: Wejœcie dolnego wymiennika spiralnego “ 1 1 1 1 1 1 1zewn.
sr:  Wyjœcie dolnego wymiennika spiralnego “ 1 1 1 1 1 1 1zewn.

“ 1 1 1 1 1 1 1zewn.
“ 1 1 1 1 1 1 1zewn.

eh: Pod³¹czenia boczne “ 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2zewn.

mm 620 770 770 950 950 950 950
mm 1685 1525 1690 1840 2250 1840 2250
mm 70 70 70 100 100 100 100

mm 345 380 380 380 380 380 380
mm 355 400 400 525 675 525 675
mm - - - 1205 1430 1205 1430

mm 760 855 855 980 1155 980 1155
mm - - - 1470 1880 1470 1880

Wymiar I mm 130 140 140 1050 1235 1050 1235
Wymiar J mm 400 250 350 350 350 350 350
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c - Trap rewizyjny
d - Zasobnik C.W.U.
f - P³aszcz zewnêtrzny 
g - Pokrywa górna
h - Izolacja termiczna
i - Panel sterowania z termometrem
j - Boczny trap rewizyjny
k - W³az Dn400
q - Wymiennik spiralny
s - Kana³ na czujniki

Demontowana 
boczna izolacja* 
(800 / 1000 l.)Demontowana 

boczna izolacja* 
(800 / 1000 l.)

Pojemnoœæ ca³kowita
Maksymalna temperatura zasobnika C.W.U.
Maksymalne ciœnienie zasobnika C.W.U.

Maksymalna temperatura wymiennika spiralnego
Maksymalne ciœnienie wymiennika spiralnego
Powierzchnia wymiany górnego wymiennika spiralnego

Dane techniczne / Pod³¹czenia / Wymiary

Powierzchnia wymiany dolnego wymiennika spiralnego
Przybli¿ona waga

kw/e:  Wejœcie wody zimnej / opró¿nianie
ww: Wyjœcie C.W.U.

z: Recyrkulacja C.W.U.

kv: Wejœcie górnego wymiennika spiralnego

kr: Wyjœcie górnego wymiennika spiralnego

Wymiar A (Œrednica zewnêtrzna):
Wymiar B (Wysokoœæ ca³kowita):

Wymiar C
Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F
Wymiar G
Wymiar H

* Aby uzyskaæ dostêp do demontowanych elementów izolacji, konieczne jest zdjêcie p³aszcza zewnêtrznego zasobnika oraz jego pokrywy i plastikowych obrêczy. 



z wymiennikiem spiralnym

Poziome zasobniki o pojemnoœci 150 / 200 l

GX150TSM GX200TSM

l. 150 200
°C 90 90

MPa (bar) 0.8 (8) 0.8 (8)
°C 200 200

MPa (bar) 2.5 (25) 2.5 (25)
m2 0.7 0.9

Kg 51 70

"zewn. 3/4 3/4
“ 3/4 3/4zewn.

“ 3/4 3/4zewn.
“ 3/4zewn. 3/4
“ 3/4zewn. 3/4

mm 630 630
mm 1000 1255
mm 630 630
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f - P³aszcz zewnêtrzny 
h - Izolacja termiczna
q - Wymiennik spiralny
m - Pokrywy boczne
s - Kana³ na czujniki
t - Termometr
tr - Termostat regulacyjny
p - nogi zasobnika

Pojemnoœæ ca³kowita/ 
Maksymalna temperatura zasobnika C.W.U.

Maksymalne ciœnienie zasobnika C.W.U.
Maksymalna temperatura wymiennika spiralnego
Maksymalne ciœnienie wymiennika spiralnego

Powierzchnia wymiany wymiennika spiralnego
Przybli¿ona waga

kw/e:  Wejœcie wody zimnej / opró¿nianie
ww: Wyjœcie C.W.U.
z: Recyrkulacja C.W.U.
kv: Wejœcie wymiennika spiralnego

kr: Wyjœcie wymiennika spiralnego

Wymiar A (Wysokoœæ)

Wymiar B (D³ugoœæ)
Wymiar C (Szerokoœæ)

Dane techniczne / Pod³¹czenia / Wymiary
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Wejœcie
 obiegu solarnego

Powrót obiegu solarnego

Wyjœcie z kot³a

Powrót kot³a

Recyrkulacja C.W.U.

C.W.U.

Zasilanie zimnej wody

Zasilanie zimnej wody

Recyrkulacja C.W.U.

C.W.U.

Instalacja hydrauliczna

Przyk³adowe schematy instalacji

1 - Grupa bezpieczeñstwa
2 - Zawór przeciw-powrotny
3 - Pompa obiegu pierwotnego
4 - Pompa recyrkulacji C.W.U.
5 - Zawór odcinaj¹cy
6 - Zawór opró¿niaj¹cy
7 - Odpowietrznik
8 - Wymiennik spiralny
9 - Zbiornik wyrównawczy

Pionowe zasobniki 
z jednym wymiennikiem spiralnym
Modele: GX-M1 / M1B

1 - Grupa bezpieczeñstwa
2 - Zawór przeciw-powrotny
3 - Pompa obiegu pierwotnego
4 - Pompa recyrkulacji C.W.U.
5 - Zawór odcinaj¹cy
6 - Zawór opró¿niaj¹cy
7 - Odpowietrznik
8 - Wymiennik spiralny
9 - Zawór bezpieczeñstwa
10 - Zbiornik wyrównawczy

Pionowe zasobniki 
z dwoma wymiennikami spiralnymi
Modele: GX-M2 / M2B

1 - Grupa bezpieczeñstwa
2 - Zawór przeciw-powrotny
3 - Pompa obiegu pierwotnego
4 - Pompa recyrkulacji C.W.U.
5 - Zawór odcinaj¹cy
6 - Zawór opró¿niaj¹cy
7 - Odpowietrznik
8 - Wymiennik spiralny
9 - Zawór 3-dro¿ny
10 - Zbiornik wyrównawczy

Poziome zasobniki 
z jednym wymiennikiem spiralnym
Modele: GX-TSM



Instalacja hydrauliczna

Normy ogólne 

1- Wejœcie wody zimnej
2- Otwór kontrolny odciêcia i zaworu

przeciw-powrotnego
3- Pod³¹czenie zasobnika
4- Zawór bezpieczeñstwa i

rêcznego opró¿niania
5- Otwór opró¿niania i roz³adowania
6- Zawór przeciw-powrotny
7- Zawór odcinaj¹cy
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3Przyk³ad grupy bezpieczeñstwa

- Grupa 

- Zawór ograniczaj¹cy ciœnienie musi byæ dostosowany do instalacji C.W.U. Ciœnienie zaworu bezpieczeñstwa nale¿y ustawiæ na <0,8MPa (8 bar).

- Je¿eli ciœnienie zasilania jest wy¿sze ni¿ 0,5MPa (5 bar), zalecana jest instalacja reduktora ciœnienia aby unikn¹æ wzrostu ciœnienia o wiêcej ni¿ 
0,1MPa (1 bar).

- Zbiorniki z wymiennikiem spiralnym (lub pierwotnym obiegiem grzewczym) musz¹ posiadaæ zawór bezpieczeñstwa.

- Zawór bezpieczeñstwa powinien byæ zamontowany bezpoœrednio na zbiorniku, bez ¿adnego poœredniego elementów, w szczególnoœci zaworów 
odcinaj¹cych i przeciw-powrotnych.

- Zabronione s¹ œruby mocuj¹ce zawory bezpieczeñstwa.

- Normalnym zjawiskiem jest roz³adowanie wody podczas ogrzewania (zjawisko rozszerzalnoœci). Wartoœæ rozszerzania mo¿e siêgaæ do 3% 
pojemnoœci wodnej zasobnika.

- Zale¿nie od jakoœci wody, regulator ciœnienia powinien stale funkcjonowaæ w celu usuwania osadów wapiennych. Nale¿y sprawdzaæ czy regulator 
ciœnienia nie jest zablokowany.

- Mo¿e dochodziæ do wycieku wody z grupy bezpieczeñstwa. Rura ta powinna znajdowaæ siê w otwartej przestrzeni, w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed mrozem i mieæ sta³e nachylenie w dó³.

- Nie nale¿y umieszczaæ grupy bezpieczeñstwa nad zasobnikiem.

- Nale¿y zastosowaæ z³¹czkê dielektryczn¹ na pod³¹czeniach wyjœcia i wejœcia zasobnika C.W.U.

- Odpowietrzyæ obiegi po nape³nieniu wod¹.

- Opró¿nianie zasobnika: zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na grupie bezpieczeñstwa i uruchomiæ zawór opró¿niaj¹cy. Zaleca siê odkrêciæ jeden z kranów 
na obiegu ciep³ej wody w celu zapewnienia dok³adniejszego opró¿nienia, dopuszczaj¹c powietrze przez górn¹ czêœæ zasobnika.

- Nale¿y obowi¹zkowo kontrolowaæ jakoœæ i ciœnienie wody (zainstalowaæ obowi¹zkowo manometr) w  zamkniêtym obiegu pierwotnym (grzewczym).
- Zastosowaæ zbiornik wyrównawczy.

- Nie demontowaæ niebieskiego i czerwonego oznaczenia z kurków zimnej i ciep³ej wody.

bezpieczeñstwa powinna byæ bezpoœrednio za³¹czona do instalacji wody u¿ytkowej.

- Unikaæ w instalacji elementów hydraulicznych z rodzajem otwarcia “wszystko lub nic” (np. elektrozawór w systemie ogrzewania par¹, grupa 
ciœnieniowa itp).

- W zasobnikach z trapem rewizyjnym ND400, œruby nale¿y dokrêcaæ z momentem obrotowym 40Nm.
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230 V
Panel sterowania typu ST

- Sygna³ pilota
Te° - Termometr
TR° - Termostat regulacjiTR°

Te°

Ogrzewanie elektryczne

Grza³ki elektryczne (opcja)

Model    Moc Zasilanie                          D³ugoœæ Instalacja
(KW) (V) (mm)

GRZA£KI ELEKTRYCZNE

OPCJE INSTALACJI

Model GX200M1 GX300M1 GX400M2 GX500M1 GX800M1 GX1000M1 GX800M1B GX1000M1B
GX300M2 GX500M2 GX800M2 GX1000M2 GX800M2B GX1000M2B

RA3/2-25 X X X X X X X X

RA3/2-50 X X X X X X

RB-25 X X X X

RB-50 X X X X

RB-75 X X

RA3/2-25 2,5 ~230 540 1-1/2" zewn.
RA3/2-50 5,0 ~230/ 3~400 690 1-1/2" zewn.
RB-25 2,5 ~230/ 3~400 310                  Dolny otwór rewizyjny ND 90
RB-50 5,0 ~230/ 3~400 310                  Dolny otwór rewizyjny ND 90
RB-75 7,5 ~230/ 3~400 440                  Dolny otwór rewizyjny ND 90

RA

RB

RA

RB

RA
RA

Modle M1 i M2 wyposa¿one s¹ w panele sterowania typu ST (z termometrem i termostatem regulacji). Podczas instalacji grza³ek elektrycznych, nale¿y 
wymieniæ panel zasobnika na typ K lub KP 1.

Grza³ki elektryczne dostarczane s¹ w osobnych opakowaniach.

Grza³ki elektryczne typu RA s¹ grza³kami zanurzeniowymi wykonanymi z materia³u INCOLOY 852 z przy³¹czem gwitowanym 1 1/2” zewn.

Grza³ki elektryczne typu RB s¹ grza³kami zanurzeniowymi wykonanymi z materia³u INCOLOY 852 do instalacji na ko³nierzu na boku zbiornika.

Bezpoœrednie pod³¹czenie do panelu sterowania typu K mo¿liwe jest dla grza³ek do 2,5kW. Sterowanie grza³kami o mocy powy¿ej 2,5kW wymaga 
zewnêtrznego stycznika mocy.

Pod³¹czenie do panelu sterowania typu KP 1 musi byæ wykonane przez zewnêtrzny stycznik mocy

Przy monta¿u i pod³¹czaniu elektrycznym grza³ki i panelu sterowania, nale¿y postêpowaæ wed³ug instrukcji 
za³¹czonej do ka¿dego zestawu monta¿owego.

Panel sterowania typu ST przeznaczony jest dla instalacji, w których zasobnik kontroluje 
przygotowanie C.W.U. przez pierwotny obieg grzewczy (kocio³) (pozycja     ).
Panel sterowania typu ST posiada termometr i termostat z regulacj¹.



System Lapesa Correx-up

Sta³e zabezpieczenie katodyczne
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Na obszarach wystêpowania twardej wody (mo¿na to sprawdziæ poprzez zawartoœæ chloru), nale¿y zainstalowaæ w zasobniku system zabezpieczenia 
katodycznego. Wed³ug zaleceñ zdrowotnych zawartoœæ chloru w wodzie pitnej nie powinna przekraczaæ 50 mg/l. Zabezpieczenie katodyczne 
zasobnika powinno byæ zainstalowane, je¿eli zawartoœæ chloru wynosi 150 mg/l lub wiêcej. 

Wszystkie zasobniki GEISER INOX mog¹ byæ wyposa¿one w system zabezpieczenia antykorozyjnego LAPESA Correx-up, który jest ca³kowicie 
automatyczny i bezobs³ugowy.

System LAPESA Correx-up sk³ada siê z anody tytanowej (1) montowanej na p³ycie pod³¹czeniowej zasobnika (2), oraz na bocznej p³ycie 
pod³¹czeniowej (je¿eli jest), zale¿nie od modelu zasobnika pod³¹czenia do potencjometra (4), który automatycznie reguluje natê¿enie pr¹du na 
wejœciu do anody, mierz¹c stale potencja³ elektryczny zasobnika poprzez przewody (5).

UWAGA!

?U¿ywaæ tylko oryginalnych przewodów. Aby unikn¹æ ryzyka korozji spowodowanej odwrócon¹ polaryzacj¹, nie nale¿y wyd³u¿aæ ani 
skracaæ przewodów. U¿yæ gniazda elektrycznego znajduj¹cego siê najbli¿ej zasobnika.

? Anoda zabezpieczaj¹ca zaczyna dzia³aæ kiedy zasobnik jest ca³kowicie wype³niony wod¹. Je¿eli nie ma wody zapali siê czerwona 
dioda sygnalizacyjna (6) i zacznie migaæ.

?Je¿eli dioda sygnalizacyjna (6) œwieci siê na zielono, oznacza to, ¿e zabezpieczenie zasobnika funkcjonuje. Je¿eli dioda 
sygnalizacyjna nie œwieci lub œwieci czerwonym migaj¹cym œwiat³em, nale¿y sprawdziæ pod³¹czenia, kontakty oraz zasilanie. Je¿eli stan 

ten siê utrzymuje, nale¿y skontaktowaæ siê z instalatorem lub z dzia³em technicznym sprzedawcy.

?W przypadku zasobników zainstalowanych w pozycji pionowej, z których woda nie bêdzie pobierana (nie dojdzie do wymiany wody) 
przez okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce, zalecamy instalacjê odpowietrznika automatycznego na wyjœciu ciep³ej wody u¿ytkowej.

?W przypadku zasobników zainstalowanych w pozycji poziomej, zalecamy pobór wody (wymianê wody) co najmniej raz na 3 miesi¹ce.

?Potencjometr (4) i przewody pod³¹czeniowe (5) nie mog¹ byæ roz³¹czone, za wyj¹tkiem sytuacji kiedy zasobnik jest opró¿niony.

?Nie od³¹czaæ systemu zabezpieczenia w czasie okresów nieobecnoœci (wakacje itp).

?Okazjonalnie sprawdziæ, czy dioda sygnalizacyjna dzia³a prawid³owo (6).
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I.
miesiêcy od daty wyjœcia z fabryki. Okres ten liczony jest od daty do daty a nie wed³ug lat kalendarzowych.

II. Gwarancja obejmuje wy³¹cznie wady fabryczne lub takie, które powsta³y w wyniku jakoœci materia³ów u¿ytych do budowy zasobnika. Gwarancja nie 
obowi¹zuje w przypadku:
1. Nieprawid³owej instalacji, wykonanej niezgodnie z instrukcj¹ instalacji i u¿ytkowania lub niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz nieprawid³owego 
u¿ytkowania lub transportu (uderzenia podczas przenoszenia etc.) lub nieprawid³owego funkcjonowania elementów zabezpieczenia instalacji.
2. Szkód powsta³ych w wyniku z³ego manipulowania zasobnikiem lub wyrz¹dzone przez firmy lub osoby prywatne nie zwi¹zane z dystrybutorami.
3. Korozji  spowodowanej stê¿eniem chloru wy¿szym ni¿ 150 mg/l (zob. pkt. 11 poni¿ej).
4. Korozji galwanicznej spowodowanej przez bezpoœrednie po³¹czenie elementów metalowych z innych rodzajów metali ni¿ wykonany jest zasobnik 
(takich jak miedŸ), bez zastosowania z³¹czek dielektrycznych lub innych pod³¹czeñ zasobnika niezgodnych z przepisami prawa.
5. Korozji w zasobniku spowodowanej nagromadzeniem cz¹stek miedzi pochodz¹cych z miedzianej instalacji doprowadzenia/powrotu zimnej wody (zob. 
pkt. 11 poni¿ej).
6. Zakamienienia, osadów solnych, b³ota lub wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia zasobnika i/lub wymiennika spiralnego lub korozji pochodz¹cej z tych 
przyczyn.
7. Korozji obiegu p³aszczowego ze stali w zbiornikach dwuœciennych (p³aszczowych).
8. Szkód powsta³ych w transporcie i/lub nieprawid³owym magazynowaniem.
9. Po³¹czeñ zasobnika z niedozwolonymi elementami niezgodnymi z instrukcj¹ lub z obowi¹zuj¹cymi normami dla instalacji c.w.u.
10. Szkód spowodowanych w wyniku zdarzeñ losowych (katastrofy naturalne).
11. W przypdaku stê¿enia chloru wy¿szego ni¿ 150mg/l lub zasobników z recyrkulacj¹ c.w.u. wykonan¹ z miedzi, urz¹dzenie musi byæ wyposa¿one w 
system zabezpieczenia Lapesa Correx-up. Przyznana w tym przypadku gwarancja na okres 5 lat obowi¹zuje pod warunkiem spe³nienia wymogów 
opisanych w powy¿szych punktach, za wyj¹tkiem punktu II.3.
12. Je¿eli zasobnik ma zainstalowany system zabezpieczenia katodycznego Lapesa Correx-up, gwarancja pozostaje zale¿na od poprawnego 
funkcjonowania systemu zabezpieczenia katodycznego, zgodnie z instrukcj¹ instalacji i obs³ugi dotycz¹c¹ tego systemu.

III. Producent udziela gwarancji na okres 1 roku na wyposa¿enie systemu zabezpieczenia katodycznego, elementów grzewczych, regulacji lub kontroli i 
elementów lub czêœci sk³adaj¹cych siê na obieg hydrauliczny montowany przez producenta,z zachowaniem wymogów i wy³¹czeñ wynikaj¹cych z 
powy¿szych punktów (pkt I i II), bior¹c od uwagê dodatkowo m. in. ewentualnoœæ powstania korozji ca³ego wyposa¿enia grzewczego (nagrzewnica, 
grza³ka, wymiennik) w wodzie z poziomem stê¿enia chloru powy¿ej 150 mg/l, pod warunkiem, ¿e ca³e to wyposa¿enie zosta³o zainstalowane w 
zasobnikach Lapesa.

IV. Wszystkie zasobniki serii GEISER INOX zawieraj¹ instrukcje u¿ytkowania oraz instrukcjê i schematy instalacji i umiejscowienia zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami, oraz plan ochrony i podtrzymania specjalnego wyposa¿enia dla serii GEISER INOX. U¿ytkowanie niezgodne z wymogami 
zawartymi w instrukcji powoduje utratê  gwarancji, a  wszelkie koszty napraw i materia³ów obci¹¿¹ u¿ytkownika. Dodatkowo w zasobnikach GEISER 
INOX, wyposa¿onych w system zabezpieczenia  Lapesa Correx-up, system ten musi byæ poprawnie zainstalowany (zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹) i 
musi stale funkcjonowaæ, bez przerw w zasilaniu elektrycznym (zob. Instrukcja instalacji i u¿ytkowania).

V. Je¿eli producent uzna³ gwarancjê, koszt wykonania niezbêdnych robót a tak¿e przejazdu i wysy³ki bêd¹ pokrywane przez producenta w okresie 
jednego (1) roku dla materia³u wymienionego w punkcie III i przez dwa (2) lata dla korpusu zasobnika, od daty rozpoczêcia okresu gwarancji. Gwarancja 
pokrywa bezp³atn¹ wymianê elementów zasobnika wykazuj¹cych wadê fabryczn¹ lub materia³ow¹, po kontroli autoryzowanego serwisu.

VI. Wszelkie naprawy lub dokonane wymiany czêœci w dostarczonych zasobnikach, w ramach niniejszej gwarancji, bêd¹ objête gwarancj¹ na okres 
szeœciu (6) miesiêcy od daty jej wykonania. Okresu gwarancji oryginalnego produktu nie zostanie wyd³u¿ony. Naprawy mog¹ byæ realizowane tylko i 
wy³¹cznie przez autoryzowane firmy lub techników firmy Lapesa. Ka¿da interwencja osób lub firm trzecich powoduje utratê gwarancji.

VII. Zasobnik musi byæ zainstalowany w dostêpnym miejscu, które umo¿liwi jego instalacjê, obs³ugê, naprawê lub przegl¹dy bez potrzeby dodatkowych 
prac maj¹cych na celu demonta¿ instalacji lub elementów znajduj¹cych siê poza zasobnikiem lub umo¿liwiaj¹cych (w specyficznych warunkach) na 
transport lub podniesienie zasobnika. Gwarancja nie pokrywa w ¿adnym przypadku kosztów demonta¿u innych urz¹dzeñ lub wyposa¿enia zewnêtrznego, 
rozbiórek w trudno dostêpnym miejscu zainstalowania zasobnika oraz wszelkich innych kosztów zwi¹zanych z utrudnionym demonta¿em, transportem i 
monta¿em zasobnika.

VIII. Niniejsza gwarancja odnosi siê tylko i wy³¹cznie do zasobników Lapesa oraz oryginalnych akcesoriów wyposa¿enia, funkcjonuj¹cych na wodzie 
spe³niaj¹cej normy wody u¿ytkowej, opisane w dyrektywie europejskiej 98/83/CE z 3 listopada i obowi¹zuj¹cych przepisach prawa, odnosz¹cych siê do 
zawartoœci chloru i przewodnoœci elektrycznej wody, bior¹c pod uwagê opisane powy¿ej punkty. Gwarancja uwzglêdniona zostanie tylko i wy³¹cznie  w 
urz¹dzeniach, które funkcjonuj¹ na wodzie o twardoœci opisanej w normie UNE 112076:2004 IN, dotycz¹cej ochrony przed korozj¹ w obiegach wodnych i 
wg aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.

Niniejsza gwarancja obowi¹zuje przez okres PIÊCIU (5) LAT od daty dostarczenia produktu do klienta finalnego i nie d³u¿ej ni¿ na okres  5 lat i 6 
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