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Prawa autorskie

Wszystkie informacje podane w niniejszej dokumentacji technicznej, jak też udostępnione rysunki i opisy techniczne pozostają
naszą własnością i nie mogą być powielane bez naszego wcześniejszego, pisemnego zezwolenia.

PARADIGMA to zarejestrowana marka firmy Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.

Osoba kontaktowa

W przypadku zakłóceń eksploatacji, pytań dotyczących prac konserwacyjnych i naprawczych należy zwrócić się do specjalistycz
nego zakładu techniki grzewczej Paradigma.

Specjalistyczny zakład techniki grzewczej Paradigma: 
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1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1 Adresaci instrukcji

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia.

1.2 Załączone dokumenty

Dla użytkownika

• Instrukcja obsługi zbiornika buforowego PSPlus

Dla instalatora

• Instrukcja instalacji i uruchamiania zbiornika buforowego PSPlus

1.3 Przechowywanie dokumentów

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

1.4 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.

UWAGA

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała w przypadku zlekceważenia
tego zagrożenia.

Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku zlekceważenia tego
zagrożenia.

Wskazówka zawierająca dodatkowe, pomocne informacje.

1.5 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

Wskazówka

Czcionka oraz formatowanie
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Format Opis

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

• pierwszy punkt listy (poziom 1)

- pierwszy punkt listy (poziom 2)

- drugi punkt listy (poziom 2)

• drugi punkt listy (poziom 1)

Instrukcja wykonania pojedynczej
operacji

Wieloetapowa instrukcja
postępowania

Lista
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2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa

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

• 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 wolno używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.

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 zasięgnąć porady specjalisty w zakresie ochrony instalacji grzewczej
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

2.4 Zgodność

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

Niebezpieczeństwo oparzenia
gorącą wodą

Bezpieczna eksploatacja zbiornika
buforowego

Niebezpieczeństwo mrozu

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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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 użytkownika

Aby zapewnić nienaganne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych
zaleceń:

► Montaż, uruchomienie i konserwację urządzenia należy zlecić specjaliście.

► Należy poprosić instalatora o objaśnienie działania urządzenia.

► Należy dbać o wykonywanie niezbędnych kontroli i prac konserwacyjnych.

► Należy wykonywać tylko te czynności, które zostały opisane w przeznaczonej
dla użytkownika instrukcji obsługi.

► Instrukcje należy przechowywać w pobliżu 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 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.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzać, czy w jakimś miejscu zbiornika buforo
wego nie wycieka woda. Jeśli tak, należy w takiej sytuacji niezwłocznie powiado
mić specjalistę. 

Izolację zbiornika buforowego można wycierać wilgotną szmatką. Do czyszczenia
nie należy stosować środków szorujących.

Wskazówka
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5 Wyłączanie z eksploatacji

5.1 Czasowe wyłączanie urządzenia z eksploatacji

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

5.2 Całkowite wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Całkowite wyłączenie zbiornika buforowego z eksploatacji należy zlecić specjali
ście.
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6 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.

6.1 Utylizacja opakowania

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

6.2 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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7 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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8 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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Paradigma

Przedstawicielstwo Polskie GZ

ul. Kruczkowskiego 27

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel. 032 / 2610-100

Fax 032 / 2610-101

info@paradigma.pl

www.paradigma.pl
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