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1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zbiornika buforowego PSPlus. Są
to między innymi informacje na temat:

• bezpieczeństwa,

• sposobu działania,

• montażu i instalacji,

• Uruchamianie

• Dane techniczne

1.2 Adresaci instrukcji

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji

Niniejsza instrukcja instalacji i uruchamiania obowiązuję od kwietnia 2010 r. dla
następujących zbiorników buforowych Paradigma:

• PSPlus 500

• PSPlus 800

• PSPlus 1000

• PSPlus 1001

1.4 Załączone dokumenty

Dla użytkownika

• Instrukcja obsługi zbiornika buforowego PSPlus

Dla instalatora

• Instrukcja instalacji i uruchamiania zbiornika buforowego PSPlus

1.5 Przechowywanie dokumentów

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

1.6 Zastosowane symbole

W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń
ciała w przypadku zlekceważenia tego zagrożenia.

OSTRZEŻENIE

Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała w przypadku zlekce
ważenia tego zagrożenia.
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UWAGA

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała w przypadku zlekceważenia
tego zagrożenia.

Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku zlekceważenia tego
zagrożenia.

Wskazówka zawierająca dodatkowe, pomocne informacje.

1.7 Zasady typograficzne

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące sposoby zapisu:

Format Opis

Tekst Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą.

Przykład: SystaComfort

Tekst Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Zapytanie o dane pomiarowe

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

Przykład: Zapytanie o dane pomiarowe > Temperatura
zbiornika

Tekst Wybór i ustawienia zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Wybierz tryb pracy Automatyka.

Tekst Odsyłacze do innej dokumentacji zapisane są kursywą.

Przykład: Informacje na temat konserwacji można znaleźć w
dokumencie TH-1234.

[32] W przypadku odsyłaczy do rozdziałów lub wpisów w słow
niczku tego samego dokumentu podawana jest w nawiasa
ch kwadratowych odpowiednia strona.

Przykład: Więcej informacji na ten temat, patrz rozdział
„Przepisy” [12].

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

► Czynność

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

1. Pierwsza czynność

2. Druga czynność

Wynik pośredni

3. Trzecia czynność

→ Wynik końcowy

Zastosowanie w listach numerowanych

Wskazówka

Czcionka oraz formatowanie

Instrukcja wykonania pojedynczej
operacji

Wieloetapowa instrukcja
postępowania

Lista
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• pierwszy punkt listy (poziom 1)

- pierwszy punkt listy (poziom 2)

- drugi punkt listy (poziom 2)

• drugi punkt listy (poziom 1)
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2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa

• Należy pamiętać o tym, że w przypadku otwarcia przyłączy istnieje zagrożenie
oparzenia.

• W przypadku nieszczelności może nastąpić wyciek gorącej wody i istnieje nie
bezpieczeństwo poparzenia.

• W przypadku wszystkich prac, wykonywanych bez izolacji, istnieje zagrożenie
dotknięcia gorących powierzchni.

• Zbiornik buforowy należy eksploatować tylko z kompletnie zamontowaną
obudową.

• Należy zwracać uwagę na to, aby izolacja w zbiorniku buforowym była nieusz
kodzona, kompletna i prawidłowo zamontowana.

• Do konserwacji i naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części
zastępczych.

Jeśli zbiornik buforowy pozostaje przez dłuższy czas (np. podczas urlopu) w nie
ogrzewanym pomieszczeniu i nie jest eksploatowany, woda w zbiorniku i w prze
wodach rurowych może zamarznąć. Zamarzająca woda może uszkodzić zbiornik
buforowy oraz przewody rurowe i spowodować szkody następcze.

• Należy wskazać użytkownikowi konieczność ochrony instalacji grzewczej
przed mrozem.

• Zbiornik buforowy należy zainstalować w sposób trwale zabezpieczony przed
mrozem.

2.2 Wskazówki ostrzegawcze

Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie są wyróżnione za pomocą pik
togramów oraz haseł. Piktogram oraz hasło wskazują stopień zagrożenia.

2.2.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych

Wskazówki ostrzegawcze, poprzedzające każdą czynność, są zapisane w następu
jący sposób:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj i źródło zagrożenia

Objaśnienie rodzaju i źródła zagrożenia

► Sposoby uniknięcia zagrożenia

2.3 Przepisy

Należy się stosować do obowiązujących przepisów i dyrektyw:

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przed wypadkami.

• Przepisy dotyczące ochrony środowiska.

• Inne przepisy dotyczące ochrony pracy.

• Odnośne normy i dyrektywy PN, PN-EN

• Normy i przepisy prawne dotyczące zabudowy zbiorników i wykonania insta
lacji wodnych oraz grzewczych

• Obowiązujące regionalne normy, przepisy i zalecenia dotyczące wykonawstwa
i instalacji grzewczych i sanitarnych oraz zabudowy opisanych w instrukcji
urządzeń

Niebezpieczeństwo oparzenia
gorącą wodą

Dotknięcie gorących powierzchni

Bezpieczna eksploatacja zbiornika
buforowego

Niebezpieczeństwo mrozu

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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2.4 Zgodność

Jako producent oświadczamy niniejszym, że produkt ten spełnia wymogi podsta
wowych dyrektyw dotyczących wprowadzenia do obrotu na terenie UE.

2.5 Deklaracja producenta

Jako producent oświadczamy niniejszym, że produkt ten pod względem koncepcji
i konstrukcji, jak również w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu spełnia pod
stawowe wymogi bezpieczeństwa oraz jest zgodny z obowiązującymi aktualnie
przepisami.

2.6 Obowiązki instalatora

Aby zapewnić nienaganne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych
zaleceń: 

► należy wykonywać tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji,

► należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami,

► należy pouczyć użytkownika o działaniu wzgl. obsłudze urządzenia,

► należy wskazać użytkownikowi konieczność konserwacji urządzenia,

► należy poinformować użytkownika o możliwych zagrożeniach, jakie mogą
powstać podczas eksploatacji urządzenia.
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3 Opis produktu

3.1 Dane produktu

3.1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zbiornik buforowy ogrzewania Paradigma PSPlus został zbudowany zgodnie z
aktualnym stanem techniki oraz ogólnie przyjętymi, technicznymi zasadami bezpie
czeństwa. Mimo to w przypadku eksploatacji nieprawidłowej lub niezgodnej z
przeznaczeniem może nastąpić zagrożenie życia i zdrowia użytkownika oraz osób
trzecich, a także trwałe uszkodzenie urządzenia lub innych wartości materialnych.

Zbiornik buforowy PSPlus może być używany wyłącznie do gromadzenia i rozdzie
lania ciepłej wody w zamkniętych instalacjach grzewczych o temperaturze robo
czej maks. 95 °C i nadciśnieniu roboczym rzędu 3 bar.

Zbiornik buforowy Paradigma PSPlus jest przeznaczony do słonecznego wspoma
gania ogrzewania za pomocą instalacji solarnych zgodnie z zasadą Paradigma
Aqua oraz do ogrzewania wody pitnej za pomocą zbiorników warstwowych typu
SI, stacji wody świeżej WFS-35, jak również zbiorników kaskadowych Aqua
EXPRESSO.

Zbiorniki buforowe PSPlus mogą być używane z instalacjami solarnymi Paradigma
Aqua, gazowymi kotłami kondensacyjnymi Paradigma, kotłami na peellets Paradig
ma, kotłami na drewno i kominkami na Peellets.

Inne wykorzystanie zbiornika buforowego jest niedozwolone. W przypadku każde
go innego zastosowania, jak również w przypadku modyfikacji urządzenia, rów
nież w ramach montażu oraz instalacji, wykluczone są wszelkie roszczenia z tytułu
gwarancji.

3.1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zbiornik buforowy PSPlus nie może być instalowany w otwartych instalacjach
grzewczych.

Przygotowywanie i gromadzenie ciepłej wody pitnej jest niedozwolone.

3.1.3 Tabliczka znamionowa

Vs     = 550 l
Pmax = 3 bar

Serial-Nr. 0310HU12345

PSPlus 500

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Dettenhausen / Germany

Tmax = 95 °C

Baujahr 2010

2

3

1

4

5

6

8

7

Tabliczka znamionowa

1 Opis produktu 5 Symbol „Przeczytaj dokumentację”

2 Pojemność 6 Rok produkcji

3 Maks. ciśnienie robocze 7 Nr seryjny

4 Maks. temperatura robocza 8 Symbol zbiornika buforowego
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1

Pozycja tabliczki znamionowej

1 Pozycja tabliczki znamionowej

Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony obok blachy zacisku T1, pod
przednią izolacją boczną. 
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3.2 Widok ogólny urządzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kompletny zbiornik buforowy

1 Przyłącze C1 6 Przyłącze C6

2 Przyłącze V1 7 Przyłącze C4

3 Przyłącze C3 8 Przyłącze H dla grzałki elektrycznej
(opcjonalne)

4 Przyłącze C5 9 Przyłącze C2

5 Przyłącze C7

Listwa zaciskowa dla czujników znajduje się pod przednią izolacją boczną i nie jest
widoczna na ilustracji.

3.3 Opis funkcjonowania

Zbiorniki buforowe PSPlus to zbiorniki magazynujące, przeznaczone do wspoma
gania ogrzewania w instalacjach solarnych Paradigma Aqua. Dogrzewanie zbiorni
ka buforowego odbywa się za pośrednictwem gazowych kotłów kondensacyjnych
Paradigma, kotłów na peellets Paradigma i/lub kotłów na drewno Wodtke i komin
ków na peellets.

• zbiornik buforowy ze stali,

• sześć różnych przyłączy dla źródeł ciepła (instalacja słoneczna, kocioł grzew
czy) oraz odbiorników ciepła (obiegi grzewcze, ścienne stacje świeżej wody,
zbiorniki warstwowe),

• dokładna regulacja temperatury dzięki maks. sześciu czujnikom,

Cechy produktu
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• trzyczęściowa, przyjazna dla środowiska izolacja cieplna z EPS (styropian),

• podłączana opcjonalnie grzałka elektryczna.
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4 Montaż

4.1 Wymagania dotyczące miejsca ustawienia

Miejsce ustawienia musi być suche i stale zabezpieczone przed mrozem.

Podłoże musi być równe i mieć odpowiednią nośność, tzn. statycznie musi wytrzy
mać ciężar napełnionego zbiornika, patrz dane w rozdziale „Dane techniczne”.

:
• Dane techniczne  [27]

4.2 Wymiary

PSPlus
500

PSPlus
800

PSPlus
1000

PSPlus
1001

Średnica
z/bez izolacji

mm 940/
700

1030/
790

1098/
850

1030/
790

Wysokość
z/bez izolacji

mm 1750/
1600

2000/
1888

2005/
1912

2250/
2138

Wysokość montażowa mm 1805 2100 2105 2235

Niezbędna szerokość w
świetle do transportu

mm 740 800 850 800

Wymiar po przekątnej mm 1620 1910 1940 2160

Ciężar, netto kg 93 120 132 150

Ciężar, po napełnieniu kg 645 957 1111 1108

2

1

Wymiary transportowe

1 Szerokość w świetle do trans
portu

2 Wymiar po przekątnej 
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Wymiar po przekątnej oznacza wysokość zbiornika buforowego, jeśli np. zostanie
przechylony w celu zamontowania lub konserwacji. Wymiar ten ma więc znacze
nie dla wysokości pomieszczenia w miejscu ustawienia.

4.3 Odstępy minimalne

Należy przestrzegać odstępów minimalnych, wymaganych do zamontowania i
zdemontowania zbiornika buforowego:

D

400 mm

150 mm

150 mm

400 mm

Odstępy minimalne

D Średnica z izolacją

4.4 Sprawdzanie zakresu dostawy

Należy sprawdzić dostawę pod względem ewentualnych uszkodzeń.

Zakres dostawy obejmuje:

• zbiornik buforowy PSPlus przykręcony na palecie, zabezpieczony za pomocą
folii z tw. sztucznego przed wilgocią,

• trzy elementy dystansowe o regulowanej wysokości, przymocowane na pale
cie zbiornika buforowego,

• izolację zbiornika buforowego PSPlus, zapakowaną oddzielnie.

4.5 Niezbędne wyposażenie

Niezbędne wyposażenie (nie wchodzi w zakres dostawy):

• zatyczki do przyłączy od C1 do C6, które wg schematu nie są przyporządko
wane,

• odpowietrzacz, nadaje się do przyłącza V1, np. zawór do napełniania i opróż
niania kotła,

• zawór opróżniający, nadaje się do przyłącza C7.

4.6 Transportowanie urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ze względu na ciężkie ładunki

Noszenie ciężkich ładunków może spowodować obrażenia.

► Urządzenie powinny transportować co najmniej dwie osoby

► Należy używać odpowiednich uchwytów
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Na dłuższych odcinkach i dopóki zbiornik buforowy jest zamocowany na palecie,
należy transportować go w pozycji pionowej. Aby przetransportować zbiornik
buforowy na palecie, niezbędne są odpowiednie środki transportu: 

• wózek podnośny,

• dźwig.

Do transportu przy użyciu dźwigu należy zastosować jako mocowanie trzy uchwy
ty.

Aby przetransportować zbiornik buforowy do miejsca ustawienia, należy postępo
wać w następujący sposób:

UWAGA

Niebezpieczeństwo zranienia o ostre krawędzie

Krawędź pierścienia podstawy jest ostra.

► Nosić rękawice ochronne

1. Zdjąć folię ochronną

2. Odłożyć na bok zapakowane elementy dystansowe

3. Odkręcić i schować śruby mocujące

4. Unieść zbiornik chwytając za pierścień podstawy i za uchwyty

5. Przetransportować zbiornik buforowy do miejsca ustawienia. Transport może
odbywać się również w pozycji poziomej.

4.7 Ustawianie urządzenia

Aby ustawić zbiornik buforowy, należy postępować w następujący sposób:

1. wkręcić trzy śruby M12 w nakrętki w pierścieniu podstawy (klucz o rozm. 19),

2. założyć trzy elementy dystansowe, 

3. pomiędzy dolną krawędzią pierścienia podstawy oraz podłożem ustawić
odstęp 40 mm,

4. ustawić zbiornik buforowy w ostatecznej pozycji.

Upewnić się, czy pomiędzy dolną krawędzią pierścienia podstawy oraz podłożem
ustawiono dokładnie odstęp 40 mm. Jeśli wymiar ten nie zostanie dokładnie
zachowany, izolacja nie będzie pasować.

Paleta

Do miejsca ustawienia

Wskazówka
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4.8 Montaż urządzenia

4.8.1 Montaż izolacji

1

9

7

8

2

3

4

5

6

A
B

C

Montaż izolacji

1 Pokrywa zbiornika 6 Izolacja pierścienia podstawy

2 Izolacja pokrywy 7 Zatyczki do przyłącza H

3 Izolacja boczna B 8 Izolacja boczna C

4 Zbiornik buforowy 9 Izolacja boczna A

5 Izolacja dolna

Aby zamontować izolację, należy postępować w następujący sposób:

1. Lekko przechylić zbiornik buforowy i założyć izolację dolną

2. Założyć izolację pierścienia podstawy wokół zbiornika i połączyć samoprzylep
ne końce

3. Wstępnie zgiąć izolacje boczne A, B i C na podłodze

4. Najpierw założyć obie duże izolacje boczne A i B na zbiornik buforowy, a
następnie zamknąć tylną listwę z zaczepami 

5. Założyć izolację boczną C

6. Zamknąć prawą i lewą listwę z zaczepami, zaczepiając w tym celu najpierw
całą listwę na pierwszym zatrzasku, a po kilku minutach zamykając ją, przesu
wając się kolejno aż do ostatniego zatrzasku

7. Założyć zatyczkę przyłącza H (grzałka elektryczna)

8. Założyć izolację pokrywy 

9. Założyć pokrywę zbiornika
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4.8.2 Montaż grzałki elektrycznej (opcjonalnie)

Nieogrzewana długość grzałki elektrycznej musi wynosić co najmniej 100 mm.

Aby zamontować grzałkę elektryczną, należy postępować w następujący sposób:

1. Wkręcić w przyłącze H opcjonalnie grzałkę elektryczną

Jeśli nie jest używana grzałka elektryczna:

2. Założyć korek na przyłączu H

4.8.3 Montaż czujników

Przyporządkowanie przyłączy wg schematu instalacji. Czujniki należy zamocować
zgodnie ze schematem instalacji pod prawidłowymi blachami zacisków na zbiorni
ku buforowym.

Czujniki wchodzą w zakres dostawy układu regulacji systemu.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

C6

C4

Blacha zacisku czujnika

Aby zamontować czujniki, należy postępować w następujący sposób:

1. Otworzyć listwy zaczepowe z prawej i z lewej strony izolacji bocznej C

2. Wyjąć izolację boczną C, dzięki temu widoczne są blachy zacisków czujników

3. Odkręcić śrubę M8 blachy zacisku

4. Wsunąć czujnik całkowicie pod blachę zacisku

5. Ponownie dokręcić śrubę M8

6. Gdy wszystkie czujniki zostaną zamontowane zgodnie ze schematem instala
cji, przeprowadzić wszystkie kable czujników razem przez wycięcie w listwie
zaczepowej (pomiędzy przyłączem C4 i C6) na zewnątrz

7. Ponownie zmontować izolację boczną C

Wskazówka

Wskazówka
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5 Instalacja układu hydraulicznego

5.1 Hydrauliczne możliwości podłączania

W zależności od wersji całej instalacji istnieją różne hydrauliczne możliwości podłą
czania:

• zbiornik buforowy w połączeniu ze zbiornikiem warstwowym SI, do instalacji
o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową,

• zbiornik buforowy w połączeniu z kotłami grzewczymi opalanymi drewnem i
peletami,

• zbiornik buforowy jako zbiornik kaskadowy w połączeniu z Aqua EXPRESSO,

• zbiornik buforowy w połączeniu z naścienną stacją świeżej wody WFS-35 w
instalacjach do wspomagania ogrzewania i ogrzewania wody użytkowej,

• zbiornik ciepła dla kotłów, jeśli wydajność grzewcza jest większa od zapotrze
bowania na ciepło (redukuje „cykle” kotła),

• sprzęgło hydrauliczne.

Kilka standardowych schematów hydraulicznych znajduje się w załączniku.

5.2 Podłączanie układu hydraulicznego

Przyporządkowanie przyłączy hydraulicznych wg schematu instalacji, patrz „Sche
maty instalacji hydraulicznej [32]”. 

Dokładnie wypłukać poszczególne komponenty systemu grzewczego przed podłą
czeniem zbiornika buforowego, aż woda będzie czysta i wolna od zanieczyszczeń.

Ponieważ zbiornik nie posiada zabezpieczenia antykorozyjnego, wszystkie podłą
czone obiegi hydrauliczne muszą być podłączone w sposób szczelny (bez dyfuzji
tlenu). Zarówno materiał, jak i wykonanie wymaga szczelności bez dyfuzji tlenu.

Wskazówka

Wskazówka
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C1

V1

C3

C5

C7

C6

C4

V2

C2

Przyłącza hydrauliczne

C1 Mufa 1 1/2" C6 Mufa 1 1/2"

V1 Mufa odpowietrzenia 3/8" C4 Mufa 1 1/2"

C3 Mufa 1 1/2" C2 Mufa 1 1/2"

C5 Mufa 1 1/2" V2 Mufa 1", zaślepiona

C7 Nypel 1"

Podczas podłączania układu hydraulicznego należy przestrzegać następujących
wskazówek montażowych:

• Nie podłączać zasilania instalacji solarnej do C1, złącze to jest przewidziane
dla odbiorników ciepła

• Zasilanie instalacji solarnej podłączać w pierwszym rzędzie do C2

• Dobrać wysokość przyłącza instalacji solarnej w taki sposób, aby pojemność
zbiornika powyżej zasilania instalacji solarnej była większa niż 4 l/m²
powierzchni kolektora

• Powrót instalacji solarnej podłączać w pierwszym rzędzie do C6

• Używać przyłącza V1 tylko do odpowietrzania

• Zasilanie dla odbiorników ciepła podłączać w pierwszym rzędzie do C1

• Nie używać przyłącza V2. Przyłącze jest dostępne wyłącznie ze względu na
technologię produkcji i w stanie dostarczonym jest już zaślepione.

• Przyłącze C7 moę zbyć stosowane dla naczynia wyrównawczego oraz do
opróżniania

• Do jednego przyłącza podłączać albo tylko źródło ciepła, albo tylko odbior
nik ciepła
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• Do jednego przyłącza można łączyć maksymalnie dwa źródła ciepła, odbiornik
ciepła lub instalację solarną

• Podłączenia do przyłączy zbiornika należy wykonać bezpośrednio przy zbiorni
ku

• Połączenia do zbiornika buforowego muszą w razie potrzeby umożliwiać
ponowne rozłączenie. Uszczelnić połązenia za pomocą odpowiednich środ
ków uszczelniających (np. konopie)
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6 Instalacja elektryczna

H

C7

Przyłącze elektryczne

Uziemienie

Do uziemienia elektrycznego zbiornika buforowego należy użyć przyłącza C7.

Podłączanie elektryczne czujników

Czujniki wchodzą w zakres dostawy układu regulacji systemu Paradigma. Informa
cje na temat podłączania można znaleźć w dokumentacji układu regulacji systemu.

Podłączanie grzałki elektrycznej (opcja)

Opcjonalnie do przyłącza H można zamontować grzałkę elektryczną. Grzałkę elek
tryczną należy podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta. Należy przestrzegać
obowiązujących przepisów, patrz rozdział „Przepisy [8]”.
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7 Uruchamianie

7.1 Napełnianie urządzenia

Niedozwolone są inhibitory oraz inne dodatki do wody. Jakość wody musi być
odpowiednia do podłączonych źródeł i odbiorników ciepła. Jakość wody musi speł
niać wymogi związane z eksploatacją instalacji solarnych Aqua. Dalsze informacje
można znaleźć w dokumentacji dotyczącej jakości wody w systemach Aqua. 

Napełnianie zbiornika buforowego

Należy upewnić się, czy zostało zainstalowane naczynie wyrównawcze odpowied
niej wielkości, i czy ustawiono prawidłowe ciśnienie wstępne.

Wszystkie przyłącza muszą być podłączone zgodnie ze schematem instalacji.
Wszystkie nieużywane przyłącza muszą być zaślepione.

Aby napełnić zbiornik buforowy, należy postępować w następujący sposób:

1. Całkowicie otworzyć odpowietrzenie

2. Podłączyć wąż napełniający do odpowiedniego zaworu wody

3. Wolny koniec węża napełniającego podłączyć do zaworu napełniania/opróż
niania zbiornika buforowego

4. Powoli odkręcać zawór wody

5. Napełniać zbiornik buforowy, aż przez odpowietrzenie zacznie wypływać
woda

6. Zamknąć zawór napełniania/opróżniania zbiornika buforowego

7. Zamknąć zawór wody

8. Zamknąć odpowietrzenie

9. Odłączyć wąż napełniający

10. Po pierwszym nagrzaniu ponownie odpowietrzyć zbiornik buforowy

7.2 Przekazywanie urządzenia użytkownikowi

Podczas przekazywania urządzenia należy postępować w następujący sposób:

• Pouczyć użytkownika o działaniu zbiornika buforowego.

• Przekazać użytkownikowi w celu przechowania wszystkie dokumenty.

• Poinstruować użytkownika na podstawie instrukcji obsługi i odpowiedzieć na
jego pytania.

• Wskazać użytkownikowi możliwe zagrożenia.

• Wskazać użytkownikowi na konieczność konserwacji.

Jakość wody

Wskazówka

23THPL2107 04/10 V 1.0 

Uruchamianie



8 Konserwacja
Zbiornik buforowy nie jest chroniony przed korozją. Nawet najmniejsze nieszczel
ności w instalacji grzewczej muszą być niezwłocznie usuwane przez specjalistę.

Zbiornik buforowy nie wymaga specjalnej konserwacji.

Wskazówka
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9 Wyłączanie z eksploatacji

9.1 Czasowe wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Zbiornika buforowego nie trzeba opróżniać, jeśli instalacja grzewcza jest wyłącza
na czasowo z eksploatacji.

9.2 Całkowite wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Podczas opróżniania zbiornik buforowy należy chronić przed podciśnieniem.

Aby wyłączyć zbiornik buforowy całkowicie z eksploatacji, należy postępować w
następujący sposób:

1. Wyłączyć z eksploatacji wszystkie podłączone źródła ciepła oraz odbiorniki cie
pła

2. Całkowicie otworzyć odpowietrzenie

3. Zamocować wąż na zaworze napełniającym/opróżniającym

4. Umieścić wolny koniec węża w odpowiednim miejscu odpływu

5. Całkowicie otworzyć zawór napełniający/opróżniający

6. Spuścić całkowicie wodę

7. Odłączyć wszystkie przyłącza

8. Zdjąć izolację

9. Demontaż odbywa się w kolejności odwrotnej do montażu, patrz rozdział
„Montaż urządzenia [17]”.

Wskazówka
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10 Utylizacja
Urządzenia oraz wyposażenie i opakowania transportowe wykonane są w większej
części z surowców nadających się do ponownego przetworzenia.

Utylizację urządzenia, wyposażenia oraz opakowania transportowego można
wykonać w specjalistycznym punkcie zbierania odpadów.

► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.

10.1 Utylizacja opakowania

Utylizacja opakowań transportowych leży w gestii specjalisty, który zainstalował
urządzenie.

10.2 Utylizacja urządzenia

Urządzenie i jego wyposażenie nie należą do odpadów gospodarczych.

► Należy zadbać o to, aby zużyte urządzenie oraz ew. wyposażenie zostały pod
dane prawidłowej utylizacji.

► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.
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11 Dane techniczne

C1

V1

C3

C5

C7

C6

C4

V2

C2

T1

C1
T2

T3

T4

T5

T6

H

Przyłącza zbiornika buforowego

Zbiornik buforowy Jednost
ka

PSPlus
500

PSPlus
800

PSPlus
1000

PSPlus
1001

Średnica
z/bez izolacji

mm 940/700 1030/790 1098/850 1030/790

Wysokość
z/bez izolacji

mm 1705/1600 2000/1888 2005/1912 2250/2138

Niezbędna wysokość montażowa mm 1805 2100 2105 2235

Wymiar po przekątnej mm 1620 1910 1940 2160

Niezbędna szerokość w świetle do transportu mm 740 800 850 800

Ciężar, netto kg 93 120 132 150

Ciężar, po napełnieniu kg 645 957 1111 1108

Dane eksploatacyjne

Ciśnienie robocze bar 3 3 3 3

Maks. temperatura robocza °C 95 95 95 95

Ochrona przed korozją brak brak brak brak

bez zabezpieczenia od wewnątrz

Izolacja

Dolna mm 50 50 50 50

Boczna mm 120 120 120 120
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Zbiornik buforowy Jednost
ka

PSPlus
500

PSPlus
800

PSPlus
1000

PSPlus
1001

Pokrywa mm 100 100 100 100

Złącza

Przyłącze V2 zaślepione Mufa 1" mm 1600 1888 1912 2138

C1 Mufa 1 1/2" mm 1210 1479 1491 1729

C2 Mufa 1 1/2" mm 1210 1479 1491 1729

V1 Mufa 3/8" mm 995 1214 1205 1389

C3 Mufa 1 1/2" mm 780 949 918 1049

C4 Mufa 1 1/2" mm 780 949 918 1049

Grzałka elektryczna H Mufa 1 1/2" mm 900 1069 1038 1169

C5 Mufa 1 1/2" mm 270 289 301 289

C6 Mufa 1 1/2" mm 270 289 301 289

C7 Nypel 1" mm 100 100 100 100

Czujnik

T1 Blacha zacisko
wa

mm 1430 1699 1711 1949

T2 Blacha zacisko
wa

mm 1165 1384 1375 1559

T3 Blacha zacisko
wa

mm 1000 1169 1138 1269

T4 Blacha zacisko
wa

mm 540 634 625 684

T5 Blacha zacisko
wa

mm 320 339 351 339

T6 Blacha zacisko
wa

mm 220 239 251 239

Pojemność od góry do odpowiedniego przyłącza

Pojemność całkowita l 552 837 979 958

C1 l 0 0 0 0

C2 l 66 90 109 90

C3 l 229 346 430 419

C4 l 229 346 430 419

C5 l 486 747 870 868

C6 l 552 837 979 958

C7 l 552 837 979 958

T1 l 47 66 81 66

T2 l 147 218 270 255

T3 l 210 322 402 395

T4 l 384 580 689 677

T5 l 471 728 848 850

T6 l 505 771 898 892

Wielkość kolektora CPC, jaki maksymalnie można podłączyć, należy ustalić zgodnie
z zaleceniami dla instalacji solarnych Aqua.
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12 Deklaracja zgodności
T
H

-2
1
2
0
 0

4
/1

0

Deklaracja zgodności WE

Producent

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Kuchenäcker 2
72135 Dettenhausen

oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkty

PSPlus 500               zbiorniki buforowe
PSPlus 800               
PSPlus 1000             
PSPlus 1001             

są zgodne z postanowieniami wymienionych poniżej dyrektyw WE:

97/23/EG                  dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych

Karlsbad, 1 kwietnia 2010 r.

Klaus Taafel
Prezes Zarządu
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13 Załącznik

13.1 Symbole i skróty w schematach instalacji
hydraulicznej

Zastosowane symbole

Zawór bezpieczeństwa

Urządzenie zamykające (kurek, zasuwa...)

Urządzenie zamykające z zaworem klapowym

Zawór klapowy zwrotny

Czujnik temperatury

Regulator przepływu

M
Mieszacz

M

A B Zawór przełączający

Pompa

Płytowy wymiennik ciepła

Naczynie wyrównawcze

Skróty ogólne

KW Zimna woda

WW Ciepła woda

Wejścia (czujniki temperatury i czujniki)

TKW Temperatura wejściowa zimnej wody w stacji świeżej wody

TSP Temperatura wejściowa ze zbiornika do stacji świeżej wody

TWW Temperatura wyjściowa ciepłej wody w stacji świeżej wody

TA Temperatura zewnętrzna

TPO Temperatura bufora u góry

TPU Temperatura bufora na dole

TPUKH Temperatura bufora na dole przy kotle opalanym drewnem

TR Temperatura powrotu obiegu grzewczego

TR2 Temperatura powrotu obiegu grzewczego 2

TSA Solar temperatura wyjściowa

TSE Solar temperatura wejściowa

TV Temperatura zasilania obiegu grzewczego

TV2 Temperatura zasilania obwodu grzewczego 2
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TVKH Temperatura zasilania przy kotle opalanym drewnem 

TWA Wyłączanie grupy zasilania zbiornika warstwowego

TWE Włączanie grupy zasilania zbiornika warstwowego

TWO Temperatura wody ciepłej na górze

TWU Temperatura wody ciepłej na dole

TW 2 Temperatura wody ciepłej 2

TWS Temperatura zadana wody ciepłej w zbiorniku warstwowym

TZR Temperatura obiegu zwrotnego cyrkulacji

VKW Strumień przepływu zimnej wody

VSP_m Strumień przepływu po stronie bufora

Wyjścia

B1 Styk palnika 1

LP Pompa zasilająca

M+ Mieszacz ciepły

M- Mieszacz zimny

M2+ Mieszacz 2 ciepły

M2- Mieszacz 2 zimny

PHK Pompa obiegu grzewczego

PHK2 Pompa obiegu grzewczego 2

PK Pompa kotła

PKH Pompa kotła opalanego drewnem

PSL Pompa zasilająca zbiornik warstwowy

PSO Pompa solarna

PZ Pompa cyrkulacji

ULV PK Zawór przełączający pompy kotła

ULV SPE Zawór przełączający kaskady zbiorników
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13.2 Schematy instalacji hydraulicznej

M

C6

C4

C2

C1

C3

C5

C7

TPO

T2

TPU

T5

TWU

T4

1

2

3

4

Schemat instalacji hydraulicznej zbiornika buforowego, źrodło ciepła, stacja solarna, obieg grzewczy

1 Źródło ciepła 3 Zbiornik buforowy PSPlus

2 Grupa obiegu grzewczego, mieszana 4 Stacja solarna
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M

C6

C4

C2

C1

C3

C5

C7

TPO

T2

TPU

TPUKH

TWU

T4

PKH

TVKH

1

3

2

4

5

Schemat instalacji hydraulicznej zbiornika buforowego, źródło ciepłej wody, kocioł dodatkowy, stacja solarna, obieg grzewczy

1 Kocioł opalany drewnem 4 Zbiornik buforowy PSPlus

2 Źródło ciepła 5 Stacja solarna

3 Grupa obiegu grzewczego, mieszana
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1

3

2

4

5

M

C6

C4

C2

C1

C3

C5

C7

TWO

TPO

TPU

T5

T6

T4

LP

PSL

TWS

TWE

TWA

WW

KW

Schemat instalacji hydraulicznej zbiornika buforowego, źródło ciepła, zbiornik warstwowy, stacja solarna, obieg grzewczy

1 Źródło ciepła 4 Zbiornik buforowy PSPlus

2 Grupa obiegu grzewczego, mieszana 5 Stacja solarna

3 Zbiornik warstwowy
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M

C6

C4

C2

C1

C3

C5

C7

T1

T2

T3

T5

TWU

T4

WWKW

TPU

TPO

TWO

1

3

2

4

5

Schemat instalacji hydraulicznej zbiornika buforowego, kaskada Aqua EXPRESSO, źródło ciepła, stacja solarna, obieg grzewczy

1 Źródło ciepła 4 Zbiornik buforowy PSPlus

2 Grupa obiegu grzewczego, mieszana 5 Stacja solarna

3 Kaskada Aqua EXPRESSO
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Schemat instalacji hydraulicznej zbiornika buforowego, źródło ciepła, obieg grzewczy, stacja świeżej wody

1 Źródło ciepła 4 Zbiornik buforowy PSPlus

2 Obieg grzewczy, mieszany 5 Stacja solarna

3 Stacja świeżej wody
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