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1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji
Dokument ten informuje o wymaganiach dla wody grzewczej w AquaSystemach. Między 
innymi zawiera on informacje:

• zastosowania,

• wykonania,

• obsługi,

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla instalatora.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Dokument ten obowiązuje dla AquaSystemów Paradigma od stycznia 2008r.

1.4 Przechowywanie dokumentów
Przechowywanie dokumentów leży w gestii użytkownika urządzenia, który powinien 
zadbać o to, aby były dostępne w razie potrzeby.

Informacje na temat niniejszego dokumentu
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2 Symbole i reguły opisów

2.1 Zastosowane symbole
W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie ze wskazówką na stopień zagrożenia.

2.2 Reguły opisów
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące reguły opisów.

Symbole i reguły opisów

Format Opis

Text Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą.

Przykład: SystaComfort

Text Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych

Text > Text Ścieżki menu zapisane są inną czcionką, kolejność  menu wskazywana jest za pomocą znaku „>”.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych > Temp. zbiornika

Text Wybór i ustawienia zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Wybór trybu pracy Auto

Text Odsyłacze do innej dokumentacji zapisane są kursywą.

Przykład: Informacje na temat obsługi można znaleźć w  dokumencie Obsługa i usuwanie zakłóce ń.

[32] W przypadku odsyłaczy do rozdziałów lub wpisów w słowniczku tego samego dokumentu podawana jest w 
nawiasach kwadratowych odpowiednia strona.

Przykład: Dalsze informacje, patrz rozdział „Przepisy [12]“.

Sposób wykonania operacji, która ma tylko jeden etap lub te w przypadku której kolejność 
czasowa pojedynczych czynności nie ma znaczenia.

 ► Czynność

Sposób wykonania operacji, która ma wiele etapów i w przypadku której kolejność czasowa 
pojedynczych czynności jest istotna.

1.  Pierwsza czynność

Wynik pośredni

2.  Druga czynność

  Wynik końcowy

Instrukcja wykonywania pojedynczej 
operacji

Wieloetapowa instrukcja 
postępowania
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Symbole i reguły opisów

3 Woda grzewcza ogólnie

Woda grzewcza w układze grzewczym przejmuje ważną funkcję płynu przenoszącego 
ciepło pomiędzy źródłem ciepła a grzejnikami. Dla tej funkcji, właściwości i czystość wody 
grzewczej mają duże znaczenie.

Stosowana do napełnienia układu grzewczego wzgl. AquaSystemu woda musi posiadać 
jakość wody pitnej.

3.1 Woda pitna
Napełnienie układu wodą pitną jest w większości przypadków AquaSystenów możliwe i 
dopuszczone w następujących przypadkach:

• pojemność układu < 100 l/m2 powierzchni kolektora (powierzchnia czynna) lub 
przewodność wody pitnej < 350 μS/cm (12 °dH twardości całkowitej)

• zawartości chlorków < 100 mg/l

3.2 Woda mieszana
Napełnianie mieszaniną wykonaną z wody pitnej z wodą w pełni odsoloną jest jest 
wymagane w następujących przypadkach:

• dla AquaSystemów o dużej pojemności systemu (więcej niż 100 l/m2), odnoście do 
zainstalowanej powierzchni kolektora (powierzchni czynnej) przy jednocześnie dużej 
przewodności wody pitnej (większa niż 350 μS/cm)

• dla napełnienia z wodą pitną o zawartości chlorków > 100 mg/l

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia materiałów korozją

Uszkodzenia korozją mogą prowadzić do nieszczelności i zatykania.

 ► Inne przygotowanie wody jest niedopuszczalne!

 ► W szczególności zmiękczanie wody poprzez wymiennik jonów sodowych!

Zalecamy napełnienie w każdym AquaSystemie wodą mieszaną, aby podwyższyć 
wydajność energetyczną i żywotność układu grzewczego.

3.3 Woda grzewcza w istniejących układach
Należy sprawdzić, czy woda w istniejących układach posiada następujące właściwości:

• przejrzysta i wolna od szlamu

• wolna od tlenu

• wolna od dodatków

• wolna od wody zmiękczonej

Gdy woda posiada te właściwości, może tak jak woda pitna być zastosowana do 
napełnienia AquaSystemu.

 ► Należy przeprowadzić analizę systemu, gdy woda nie posiada tych właściwości.

W starych układach w kiepskim stanie sanitarnym których nie można zmodernizować

 ► Należy zastosować rozdział systemu, gdy nie ma możliwości poprawy istniejącego 
układu 

Wskazówka
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Woda grzewcza ogólnie

4 Wykonanie wody mieszanej

Napełnienie wodą mieszaną z wody pitnej i wody w pełni odsolonej jest jedyną 
dopuszczoną metodą przygotowania wody dla AquaSystemów.

Przed napełnieniem układu grzewczego musimy określić wymaganą ilość w pełni 
odsolonej wody w całkowitej pojemności napełniania.

Dostępne w handlu wkłady pełnego odsalania (mieszanka żywiczna) umożliwiają pełne 
odsalanie.

Woda napełniająca, przy napełnianiu układu grzewczego jest przeprowadzana poprzez 
wkład i przy tym automatycznie w pełni odsalana.

Aby wykonać wodę mieszaną, postępujemy następująco:

4.1 Określenie wymaganej ilości w pełni odsolonej wody

Aby określić wymaganą ilość w pełni odsolonej wody, postępujemy następująco:

1. Mierzymy przewodność wody pitnej LT przyrządem pomiarowym przewodności  
w μS/cm

2. Określamy całkowitą pojemność układu Vsys w l

3. Obliczamy minimalną wymaganą ilość w pełni odsolonej wody VVE na podstawie 
wzoru VVEmin = Vsys • (LT - 200 μS/cm)/LT

4. Obliczamy maksymalną ilość do napełnienia na podstawie wzoru  
VVEmin = Vsys • (LT - 100 μS/cm)/LT

5. Pozostałą ilość VR = Vsys - VVE uzupełniamy wodą pitną lub w istniejących układach 
wodą grzewczą

4.2 Utrzymanie wymaganej wartości przewodności

Poprzez wkład pełnego odsalania przy powolnym trybie pracy zostaje usuwany z wody 
dwutlenek węgla.

Aby to zagwarantować należy pamiętać, że: 

 ► należy przestrzegać podanych przez producenta maksymalnych przepływów wody 
przez wkład.

4.3 Utrzymanie maksymalnej prędkości przepływu

Wymagana przewodność 100 do 200 μS/cm w wodzie grzewczej, zostanie osiągnięta 
automatycznie po pewnym czasie mieszania.

Niewielka różnica nie jest krytyczna.

4.3 Utrzymanie wartości pH

Wartość pH oznacza na ile woda jest „kwaśna“ lub „zasadowa“. Ważne jest aby wartość 
pH leżała pomiędzy 7 a 9. Wartość odstępująca może prowadzić do korozji w układzie 
grzewczym.

Po usunięciu dwutlenku węgla woda staje się zasadowa.

 ► Sprawdzamy wartość pH po napełnieniu i mieszaniu

Gdy po pełnym odsoleniu wartość pH leży poniżej 6, oznacza to nieodpowiedni wkład lub 
błędne zastosowanie

 ► Należy wymienić wkład.

 ► Zwracamy uwagę na poprawne zastosowanie

Gdy wartość pH po napełnieniu leży w granicach 6 a 7, wskazuje to na resztki dwutlenku 
węgla w wodzie napełniającej.

Wskazówka
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Wykonanie wody mieszanej

Aby usunąć resztę dwutlenku węgla, postępujemy następująco:

1. Dobrze nagrzany układ grzewczy gruntownie odpowietrzamy

2. Sprawdzamy ponownie wartość pH po dwóch do trzech tygodni

Po tym wartość pH powinna się ustabilizować w prawidłowym zakresie.

4.3 Wymiana wkładu pełnego odsalania
Wkład pełnego odsalania dostarcza wodę o przewodności niewielu μS/cm.

 ► Wymieniamy wkład, gdy podana przez producenta wkładu wyjściowa wartość 
przewodności zostaje przekroczona.

 ► Sprawdzamy regularnie podczas napełniania przewodność w pełni odsolonej wody.

Po zastosowaniu możemy wkład wysłać do regeneracji, zutylizować lub wymienić zużytą 
żywicę.
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5 Przeprowadzenie analizy systemu
Gdy w układzie grzewczym znajduje się szlam, to istnieje podejrzenie przekroczonej 
zawartości tlenu lub nieodpowiednich dodatków w wodzie grzewczej.

W tym przypadku należy przeprowadzić gruntowną analizę systemu.

 ► Sprawdzamy następujące punkty, aż znajdziemy przyczynę zaszlamowania układu.

Elementy i materiały umożliwiające dyfuzję tlenu do układu

Układ grzewczy zawiera elementy i materiały umożliwiające dyfuzję tlenu.

 ► Wymieniamy te elementy i materiały

 ► Wykonujemy rozdział systemu, gdy wymiana elementów i materiałów nie jest 
możliwa.

Systemy utrzymujące ciśnienie i szczelność

Uszkodzone, źle dobrane lub błędnie zainstalowane naczynia wzbiorcze lub nieszczelności 
w układzie grzewczym mogące powodować przedostawanie się tlenu z powietrza lub 
poprzez częste uzupełnianie obiegu.

 ► Należy zapewnić poprawne utrzymanie ciśnienia i szczelność układu

Przewodnośc wody grzewczej

Urządzenia do pomiaru przewodności (Nr.-zamów. 08-8081) i przynależący do tego 
roztwór kalibracyjny (Nr.-zamów. 08-8082) można zamówić w Paradigma.

Przewodność wody grzewczej musi po 2 do 3 tygodni od ostatniego napełnienia leżeć 
w granicach ok. 50% wartości przewodności wody pitnej. Jeżeli jest ona taka sama lub 
wyższa niż przewodność wody pitnej, to zastosowana została woda zmiękczona lub 
dodatki.

 ► Przed przyłączeniem AquaSystemu należy układ gruntownie przepłukać.

Wartość pH wody grzewczej

Wartość- pH wody grzewczej musi leżeć w zakresie 7 do 9

 ► Wartość pH mierzymy w wodzie o przewodności powyżej 100 μS/cm

Przy niskiej przewodności pomiar może trwać do 10 minut. Poniżej 100 μS/cm wymagane 
są specjalne elektroniczne urządzenia.

Odstępstwa wartości pH wskazują na nieodpowiednie dodatki lub proces korozji

 ► W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę wody.

Informacje do tego zawarte są w punkcie „Pobranie próbki wody”

Zapach wody grzewczej

Dodatki w wodzie grzewczej mogą być rozpoznane poprzez doświadczonego instalatora 
po zapachu.

 ► W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę wody.

Informacje do tego zawarte są w punkcie „Pobranie próbki wody”

Mętność wody grzewczej

Duża mętność wskazuje na produkty korozji lub dodatki w wodzie grzewczej. Produkty 
korozji osadzają się w układzie i ciągle wykazują zawartość żelaza.

 ► Sprawdzamy wodę grzewczą na zawartość produktów korozji za pomocą magnesu.

 ► W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę wody.

Informacje do tego zawarte są w punkcie „Pobranie próbki wody”.

Przeprowadzenie analizy systemu

Wskazówka
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Przeprowadzenie analizy systemu

Zawartość tlenu w wodzie grzewczej

Gdy woda grzewcza jest klarowna i wolna od zawiesin, możemy przyjąć że nie zawiera 
nadmiaru tlenu.

 ► Sprawdzamy zawartość tlenu w wodzie grzewczej za pomocą dostępnych na rynku 
testów.

Zawartość tlenu powyżej 0,1 mg/l (=100 μg/l) wskazuje na zwiększone ryzyko korozji.

Dostarczony podczas napełniania układu grzewczego tlen, przy poprawnie wykonanej 
instalacji, zużyje się samodzielnie w pierwszych dwóch do trzech tygodni.

Zawartość tlenu sprawdzamy po ok. dwóch do trzech tygodni po napełnieniu układu 
grzewczego. 

Dodatki

W istniejących układach mogą się znajdować dodatki w wodzie grzewczej.

 ►  Przed podłączeniem AquaSystemu należy układ gruntownie przepłukać.

Pobranie próbki wody

Zestaw pojemników do pobrania próby można zamówić w Paradigmie  
(Numer zamów. 08-0008).

 ► Próbę wody należy możliwie najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Gdy laboratorium potwierdzi zaszlamowanie produktami korozji, należy przeprowadzić 
gruntowne przepłukanie układu poprzez doświadczonego instalatora.

 ► Napełnienie układu przeprowadzamy tak jak nowy układ, wodą pitną lub wodą 
mieszaną, po wcześniejszym usunięci przyczyn przenikania tlenu do układu 
grzewczego!
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Obsługa

6 Obsługa
Należy sprawdzić podczas corocznego przeglądu wodę grzewczą pod kątem 
następujacych właściwości: 

• Woda grzewcza jest klarowna

• Woda grzewcza jest wolna od dodatków

• Woda grzewcza jest wolna od tlenu

• Układ grzewczy jest wolny od szlamu

• Przewodność leży w sztywno określonym zakresie  
(< 350μS/cm przy pojemności układu > 100 l/m2)

• Wartość pH leży pomiędzy 7 a 9
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Załącznik

7 Załącznik

4.1 Załącznik przebiegu

Start  

Nowy układ grzewczy?  

tak  

Woda pitna: 
przewodność mniejsza 

niż 350 µS/cm?  

tak  

Woda pitna:
zawartość chlorków 

mniejsza niż  
100 mg/l?  

tak

Napełnienie 
wodą pitną 

nie 

nie 

tak  Całkowita 
pojemność ukadu mniejsza 

niż 100 l/m²?  

nie  

nie  

Napełnienie odsoloną 
wodą i wymieszanie 

z wodą pitną.
Przewodność:

100 do 200 μS/cm
Wartość pH: 7 do 9

Woda 
grzewcza: wolna 

od dodatków, 
wolna od tlenu, 

klarowna?

Przepłukanie układu
Zapobieżenie 

spadku ciśnienia
Usunięcie  

elementów i 
materiałów 

umożliwiających 
dyfuzję tlenu

Niedopuszczalne 
żadne dalsze 

metody  
przygotowania 

wody

nie 

nie  

tak  

Układ 
grzewczy wymaga 

modernizacji?

tak

Możliwa 
modernizacja układu 

grzewczego?  

nie  

Hydrauliczne 
rozdzielenie systemu

tak  

Analiza systemu  
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Wykaz zwrotów technicznych

8 Wykaz zwrotów technicznych

Zawartość chlorków

Zawarte w wodzie chlorki mają wpływ na zjawisko korozji. Zawartość chlorków w wodzie 
pitnej poniżej 100 mg/l można sprawdzić u dostawcy wody.

Zmiękczanie

Zmiękczanie jest metodą przygotowania wody, która nie jest dopuszczalna do napełniania 
AquaSystemów. Zmiękczanie przeprowadzane jest poprzez nabój wymiennika jonów 
sodowych, który regenerowany jest solą.

Woda napełniająca

Wodą napełniającą jest woda, którą układ grzewczy napełniony zostaje przy 
uruchomieniu. Z reguły jest to woda pitna. Gdy zastosowano przygotowanie wody, to 
musimy rozróżnić właściwości wody napełniającej przed i po przygotowaniu.

Całkowita pojemność układu

Całkowita pojemność odpowiada ilości wody napełniającej cały układ grzewczy w litrach, 
którą możemy określić z naddatkiem przed przystąpieniem do napełnienia. Stosowana 
jest jako wartość znamionowa, całkowitej pojemności układu odnośnie do powierzchni 
kolektora.

Twardość całkowita

Twardość całkowita jest to całkowita ilość minerałów utwardzających zawartych w 
wodzie. Minerałami utwardzającymi są metale ziem alkalicznych, głównie wapń i magnez. 
Przy wysokich temperaturach skłaniają się one do tworzenia odkładów na powierzchniach 
układu. Twardość całkowita mierzona jest w mmol/l. Całkowitą twardość wody pitnej 
możemy sprawdzić u dostawcy wody.

Zakresy twardości:

miękka 0 -1,5 mmol/l (0 -8,4 °dH)

średnia 1,5 -2,5 mmol/l (8,4 -14 °dH)

twarda > 2,5 mmol/l (> 14 °dH)

 

Woda grzewcza

Wodę grzewczą stanowi woda, która w czasie pracy zawarta jest w układzie grzewczym. 
Stanowi ona nośnik ciepła układu grzewczego.

Przewodność

Przewodność odpowiada odwrotności oporu elektrycznego płynu i mówi nam w jaki 
stopniu przewodzi ona prąd. Woda z wieloma minerałami zawierającymi sole (np. 
minerały utwardzające) posiada wysoką przewodność i może dobrze przewodzić prąd. 
Przewodność mierzona jest w µS/cm

Przewodność wody pitnej możemy sprawdzić u dostawcy wody. Przewodność wody 
napełniającej lub wody grzewczej mierzymy za pomocą przyrządu pomiarowego.

Woda mieszana

Woda mieszana do napełnienia AquaSystemu, w niektórych przypadkach musi zostać 
wykonana z części w pełni odsolonej wody i wody pitnej.
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Wykaz zwrotów technicznych

Wartość pH

Wartość pH mówi nam jak kwaśno lub zasadowo płyn reaguje i wpływa na korozję 
w układzie grzewczym. Wartość pH wody grzewczej może zostać zmierzona ogólnie 
dostępnymi metodami. Wartość pH powinna leżeć pomiędzy 7 a 9.

Woda pitna

Woda pitna jest wodą dostarczaną siecią wodociągową poprzez dostawcę wody.

Pełne odsolenie

Pełne odsalanie jest dopuszczonym postępowaniem do wykonania wody mieszanej do 
napełnienia AquaSystemu. Przeprowadzana jest wkładami do pełnego odsalania, których 
żywica może być regenerowana w warunkach laboratoryjnych u producenta kwasem 
solnym i ługiem sodowym.

Przygotowanie wody

Stosowanie dodatków chemicznych do wody grzewczej, przy AquaSystemach nie jest 
dozwolone.
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