
Správné čištění výměníku Rinnai 
  
Po zkušenostech s provozem ohřívačů Rinnai ve ztížených podmínkách (prašné prostředí, dlouhý 
odvod spalin, nevyhovující tlakové podmínky apod.) bychom Vás rádi upozornili na  důležitost 
správného čištění výměníku ohřívače ze strany spalin. Přicpaný nebo nevyčištěný výměník 
ohřívače Rinnai se v praxi projevuje nespolehlivostí zapálení a nepravidelnými poruchami č. 10, 
11, 12 a 14. I když je postup při řešení těchto poruch dostatečně popsán v materiálech Rinnai, je 
jejich příčina primárně hledána vždy v selhání některé součásti. V mnoha případech se však jedná 
pouze o nedostatečné čištění výměníku. Jestli, a v kterém místě dochází k přehřívání výměníku, 
Vám napoví změna zbarvení materiálu výměníku uvnitř nebo i zvenku. Pokud takové barevné 
změny uvidíte, věnujte čištění výměníku zvýšenou pozornost. 
  
Na čištění výměníku je nutno myslet již při instalaci ohřívače. Ohřívač by měl být přístupný z čelní 
starny, místo by mělo být větratelné a dostatečně osvětlené. Napojení odvodu spalin by mělo 
umožňovat inspekci hrdla spalin ohřívače z horní části, případně přisvětlení odvodu spalin tak, aby 
byla možná optická kontrola výměníku ohřívačem pohledem přes výměník. 
  
Po otevření spalovací komory a demontáži hořáku jsou přístupné lamely na trubkách výměníku ze 
spodní části. Pouhým pohledem ze spodu se zdá, že lamely jsou dostatečně čisté a stačí pouze 
přejet měkkým kartáčem, abychom odstranili případný prach. TAKOVÉ ČIŠTĚNÍ JE VŠAK 
NEDOSTATEČNÉ! Podstatná část nečistot je usazena z horní strany lamel a v horních 
zaoblených rozích výměníku, kde přechází hranatý tvar výměníku do kulatého hrdla napojení 
spalin. 
  
Tyto nečistoty lze odstranit pouze profouknutím stlačeným vzduchem a následným vysátím nebo 
vymetením z prostoru výměníku. Pokud máte přístup do hrdla spalin, je výhodné profouknutí 
provádět i se shora a zaměřit se i na kouty vrchního krytu výměníku. Nečistoty mohou být v 
některých případech také poměrně pevně usazeny. Zvláště u typů ohřívačů, které nejsou 
kondenzační a mají delší odvod spalin. Pokud není osazený odváděč kondenzátu z odvodu spalin 
před hrdlem ohřívače, a nebo pokud je tento odvaděč kondenzátu  nefunkční nebo ucpaný, 
dochází k mísení kondenzátu s usazeninami a jejich nalepování na lamely výměníku. 
  
Pokud není výměník dostatečně průchodný a není obnovena celá styčná plocha lamel výměníku, 
dochází k nedostatečnému přestupu tepla ve výměníku. Teplota ve výměníku neúměrně stoupá a 
dochází k destrukci výměníku. Charakteristická je začernalá barva v místě následné netěsnosti 
výměníku a barevné změny na povrchu výměníku. 
  

     
  
Barevné změny na povrchu.                                                      Tepelné deformace. 



  
Bohužel takto zničený výměník nelze uplatnit jako záruční poruchu a případná reklamace nebude 
uznána. Řešení poruch a jejich příčiny naleznete v materiálech na našich webových stránkách 
nebo si můžete stáhnout podklady zde: Poruchy a jejich řešení. 
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