
Instrukcja instalacji i uruchamiania

Dla instalatora

Paradigma
Stacja świeżej wody

WFS-35

THPL2109 04/10 V 1.2



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.



Spis treści

Informacje na temat niniejszego dokumentu1 5

Funkcja niniejszej instrukcji1.1 5

Adresaci instrukcji1.2 5

Zakres obowiązywania instrukcji1.3 5

Załączone dokumenty1.4 5

Przechowywanie dokumentów1.5 5

Zastosowane symbole1.6 5

Zasady typograficzne1.7 6

Informacje dotyczące bezpieczeństwa2 8

Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa2.1 8

Wskazówki ostrzegawcze2.2 8

Struktura wskazówek ostrzegawczych2.2.1 8

Przepisy2.3 8

Deklaracja producenta2.4 9

Obowiązki instalatora2.5 9

Opis produktu3 10

Dane produktu3.1 10

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem3.1.1 10

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem3.1.2 10

Tabliczka znamionowa3.1.3 10

Widok ogólny urządzenia3.2 12

Opis funkcjonowania3.3 12

Tryby pracy3.4 13

Montaż4 14

Wymagania dotyczące miejsca ustawienia4.1 14

Wymiary4.2 14

Odstępy minimalne4.3 15

Sprawdzanie zakresu dostawy4.4 15

Transportowanie urządzenia4.5 15

Montaż urządzenia4.6 15

Mocowanie urządzenia na ścianie4.6.1 15

Hydrauliczne podłączanie urządzenia4.6.2 16

Podłączanie przewodu cyrkulacji4.6.3 18

Instalacja elektryczna5 19

Podłączanie przyłącza elektrycznego5.1 19

Podłączanie do linii BUS5.2 20

Uruchamianie6 23

Włączanie urządzenia do eksploatacji6.1 23

Przekazywanie urządzenia użytkownikowi6.2 24

Eksploatacja7 25

3THPL2109 04/10 V 1.2 

Spis treści



4 THPL2109 04/10 V 1.2 

Spis treści

Konserwacja8 26

Wyłączanie z eksploatacji9 28

Czasowe wyłączanie urządzenia z eksploatacji9.1 28

Całkowite wyłączanie urządzenia z eksploatacji9.2 28

Utylizacja10 29

Utylizacja opakowania10.1 29

Utylizacja urządzenia10.2 29

Dane techniczne11 30

Deklaracja zgodności12 33

Załącznik13 34

Symbole i skróty w schematach instalacji hydraulicznej13.1 34

Schemat układu hydraulicznego13.2 36



1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat ściennej stacji świeżej wody
WFS-35. 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 dotyczy stacji świeżej wody Paradigma
WFS-35 od kwietnia 2010 r.

1.4 Załączone dokumenty

Dla użytkownika

• Instrukcja obsługi stacji świeżej wody WFS-35 

• Instrukcja obsługi regulatora świeżej wody SystaExpresso 

Dla instalatora

• Instrukcja instalacji i uruchamiania stacji świeżej wody WFS-35

• Karta parametrów

• Instrukcja instalacji i uruchamiania regulatora świeżej wody SystaExpresso 

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

► Stację świeżej wody należy eksploatować tylko z kompletnie zamontowaną
obudową.

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

Jeśli stacja świeżej wody pozostaje przez dłuższy czas (np. podczas urlopu) w nie
ogrzewanym pomieszczeniu i nie jest eksploatowana, woda w stacji i w przewoda
ch rurowych może zamarznąć. Zamarzająca woda może uszkodzić stację świeżej
wody oraz przewody rurowe i spowodować szkody następcze.

► Stację świeżej wody należy zainstalować w pomieszczeniu nienarażonym na
mróz.

► Należy wskazać użytkownikowi konieczność ochrony instalacji grzewczej
przed mrozem.

Temperatura ciepłej wody powyżej 45 °C może spowodować u małych dzieci i
ludzi starszych oparzenia.

► W razie potrzeby należy dostosować temperaturę ciepłej wody.

Instalację elektryczną oraz uruchamianie może przeprowadzić wyłącznie wykwalifi
kowany specjalista.

► Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

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

Bezpieczna eksploatacja stacji
świeżej wody

Niebezpieczeństwo mrozu

Niebezpieczeństwo oparzenia
gorącą wodą

Porażenie prądem

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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2.4 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.

2.5 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

Ścienna stacja świeżej wody WFS-35 może być używana wyłącznie do pośredniego
przygotowywania ciepłej wody z wody użytkowej.

Stacja świeżej wody jest przeznaczona do eksploatacji w zamkniętych instalacjach
grzewczych o maksymalnej temperaturze grzewczej rzędu 95 °C.

Stacja świeżej wody stanowi element instalacji grzewczej i musi być zawsze insta
lowana w połączeniu ze zbiornikiem buforowym.

Eksploatacja stacji świeżej wody jest dozwolona tylko przy użyciu zaworu bezpie
czeństwa 10 bar na przyłączu zimnej wody.

Inne wykorzystanie stacji świeżej wody jest niedozwolone. W przypadku każdego
innego zastosowania, jak również w przypadku modyfikacji urządzenia, również w
ramach montażu oraz instalacji, wykluczone są wszelkie roszczenia z tytułu gwa
rancji.

3.1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Siennej stacji świeżej wody WFS-35 nie wolno eksploatować bezpośrednio podłą
czonej do kotła grzewczego.

Za pomocą stacji świeżej wody nie wolno ogrzewać cieczy innych niż woda użyt
kowa.

3.1.3 Tabliczka znamionowa

Seriennummer: 35WFSGM12345

Frischwasserstation WFS-35

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Dettenhausen / Germany

Herstelldatum: 04.2010

Art. Nr. 07-7101

4

2

3

1

Tabliczka znamionowa

1 Oznaczenie produktu
WFS - Ścienna stacja świeżej
wody
35 - zakres natężenia przepły
wu

3 Nr seryjny

2 Numer artykułu 4 Data produkcji, miesiąc/rok
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1

Pozycja tabliczki znamionowej

1 Pozycja tabliczki znamionowej

Tabliczka znamionowa znajduje się w obszarze przyłączy hydrauliczny z tyłu przed
niej osłony.
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3.2 Widok ogólny urządzenia

1

2

3

4

Widok kompletnej stacji świeżej wody

1 Regulator świeżej wody
SystaExpresso

3 Przednia osłona

2 Tylna osłona 4 Przyłącza hydrauliczne

3.3 Opis funkcjonowania

Ścienna stacja świeżej wody WFS-35 nadaje się do higienicznego przygotowywa
nia ciepłej wody użytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych. Regulacja ogrze
wania wody odbywa się za pośrednictwem regulatora świeżej wody
SystaExpresso. Opcjonalnie można podłączyć pompę cyrkulacyjną, która będzie
również regulowana.

• ogrzewana przepływowo woda ma właściwości higieniczne i wysoką jakość,

• można ustawiać indywidualnie wartość zadaną oraz program czasowy,

• możliwe jest sterowanie zgodnie z potrzebą pompą cyrkulacyjną z własnym
programem czasowym oraz własną wartością zadaną temperatury,

• obliczanie ilości ciepła dla ciepłej wody oraz pracy cyrkulacyjnej,

• regulator świeżej wody SystaExpresso może komunikować się za pomocą
przewodu linii BUS z regulatorem ogrzewania SystaComfort:

- można ustawiać wygodnie temperatury i programy czasowe za pomocą
pilota regulatora ogrzewania,

- regulator ogrzewania przejmuje minimalną niezbędną temperaturę bufo
ra do dogrzewania zbiornika buforowego,

Szczególne cechy produktu
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• wszystkie komponenty stacji świeżej wody są dostępne w stanie zmontowa
nym,

• zawory odcinające po stronie zbiornika i przyłącza wody użytkowej ułatwiają
prace konserwacyjne bez konieczności opróżniania zbiornika lub instalacji
wody użytkowej,

• zawory płuczące po stronie wody użytkowej umożliwiają czyszczenie płytowe
go wymiennika ciepła na miejscu.

3.4 Tryby pracy

Za pośrednictwem regulatora świeżej wody można ustawić następujące tryby pra
cy:

Automatyczny
Stacja świeżej wody działa w trybie regulacji.

Ręczny
Stacja świeżej wody działa w trybie wymuszonym, tryb regulacji jest wyłączony.

Test
Stacja świeżej wody działa w trybie testowym, tryb regulacji jest wyłączony. Jeśli
przez 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb pracy zostanie automa
tycznie przełączony ponownie na Automatyczny.

Wył.
Stacja świeżej wody jest wyłączona.

Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji regulatora świeżej wody Systa
Expresso.
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4 Montaż

4.1 Wymagania dotyczące miejsca ustawienia

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzeń elektrycznych

W przypadku nieszczelności ze stacji świeżej wody może wyciekać woda.

► Nie montować stacji świeżej wody nad urządzeniami elektrycznymi

Miejsce ustawienia musi być suche i stale zabezpieczone przed mrozem.

Ściana, na której ma być zamontowana stacja świeżej wody, musi spełniać nastę
pujące warunki:

• powierzchnia podstawowa co najmniej 1100 mm x 450 mm (wys. x szer.),

• nośność co najmniej 25 kg.

Aby przewody nie były zbyt długie, stację świeżej wody należy ustawić w bezpo
średnim pobliżu zbiornika buforowego.

Pod stacją świeżej wody musi być wystarczająca ilość miejsca dla rur przyłączy.

4.2 Wymiary

1
0

5
0

 m
m

3
2

0
 m

m

420 mm

Wymiary
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4.3 Odstępy minimalne

► Zamontować stację świeżej wody w taki sposób, aby odstęp do ścian i sufitu
był wystarczający do przeprowadzania montażu i prac konserwacyjnych.

► Zamontować stację świeżej wody w taki sposób, aby jej przód był łatwo
dostępny, np. w celu obsługi regulatora świeżej wody.

4.4 Sprawdzanie zakresu dostawy

► Należy sprawdzić dostawę pod względem ewentualnych uszkodzeń.

Zakres dostawy obejmuje:

• stację świeżej wody z regulatorem świeżej wody SystaExpresso, kompletnie
zmontowaną wstępnie,

• Uchwyt ścienny

• Materiały mocujące

4.5 Transportowanie urządzenia

► Podczas transportu stację świeżej wody należy zabezpieczyć przed upadkiem i
mocnymi uderzeniami.

4.6 Montaż urządzenia

4.6.1 Mocowanie urządzenia na ścianie

► Sprawdzić, czy załączone śruby oraz dyble nadają się do zastosowania w
danych warunkach. W razie potrzeby zastosować inne materiały mocujące.

► Zamocować stację świeżej wody na ścianie w taki sposób, aby wyświetlacz
regulatora świeżej wody SystaExpresso znajdował się mniej więcej na wysoko
ści oczu.
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Tylna ścianka urządzenia z uchwytem ściennym

Aby zamocować stację świeżej wody na ścianie, należy postępować w następujący
sposób:

1. Umocować uchwyt ścienny za pomocą śrub i dybli na ścianie w taki sposób,
aby do sufitu była jeszcze wystarczająco duża odległość, umożliwiająca zawie
szenie stacji świeżej wody.

2. Zaczepić stację świeżeej wody w uchwycie ściennym

4.6.2 Hydrauliczne podłączanie urządzenia

Stacja świeżej wody może być zasilana po stronie wtórnej tylko wodą użytkową.
Jakość wody musi umożliwiać zastosowanie stali szlachetnej W 1.4401 (AISI 316). 

Jeśli woda ogrzewana (strona pierwotna) jest zanieczyszczona, może to doprowa
dzić do nieprawidłowego działania czujników.

Jakość wody
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5
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Przyłącza hydrauliczne

1 Odpowietrzenie w odpływie
pierwotnym

4 Przyłącze zimnej wody

2 Dopływ pierwotny 5 Odpływ pierwotny

3 Przyłącze ciepłej wody

2
0
3

 m
m

7
9
 m

m

100 mm

212 mm

1
2
4

 m
m

Wymiary przyłączy hydraulicznych

Przyporządkowanie przyłączy hydraulicznych wg schematu instalacji (rury standar
dowe, patrz „Schemat układu hydraulicznego [36]”).

► Przewody rurowe nie powinny być zbyt długie i nie należy stosować zbyt wie
lu łuków

Uwagi ogólne
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► Dobrać średnicę znamionową rury odpływowej większą, niż średnica rury
dopływowej, aby zredukować straty ciśnienia

► W przypadku dopływu pierwotnego zastosować bardzo dużą grubość izolacji,
aby zminimalizować straty ciepła i uzyskać szybkie włączanie stacji świeżej
wody

Aby podłączyć stację świeżej wody, należy postępować w następujący sposób:

1. Odkręcić sześć śrub obudowy i zdjąć obudowę

2. Podłączyć dopływ pierwotny bezpośrednio i do jednego z bocznych przyłączy
zbiornika buforowego.
Nie używać przyłączy wychodzących pionowo z góry na zbiorniku buforo
wym.

Dzięki temu można uniknąć zasysania powietrza.

3. Podłączyć odpływ pierwotny bezpośrednio do zbiornika buforowego

Przyłącze wody zimnej musi być koniecznie podłączone za pośrednictwem zaworu
bezpieczeństwa.

1. Podłączyć przyłącze wody zimnej za pośrednictwem zaworu bezpieczeństwa o
ciśn. maks. 10 bar

2. Podłączyć ciepłą wodę do przyłącza ciepłej wody

4.6.3 Podłączanie przewodu cyrkulacji

Opcjonalnie można podłączyć przewód cyrkulacji do stacji świeżej wody:

► Odpływ przewodu cyrkulacji należy podłączyć za pośrednictwem trójnika w
bezpośrednim pobliżu do przyłącza zimnej wody

Minimalne natężenie przepływu w przewodzie cyrkulacyjnym musi wynosić 1,5 l/m

Jako pompę cyrkulacyjną można zastosować każdą pompę dopuszczoną do wody
użytkowej o znamionowym prądzie pobieranym maks. 1A/23 VAC. 

Czujnik cyrkulacji nie jest wymagany. Temperatura odpływu przewodu cyrkulacji
mierzona jest przez czujnik zimnej wody stacji świeżej wody.

Strona zbiornika (strona pierwotna)

Strona wody użytkowej (strona
wtórna)

Wskazówka
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5 Instalacja elektryczna

5.1 Podłączanie przyłącza elektrycznego

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

Na przyłączach elektrycznych urządzenia jest obecne napięcie i może to prowa
dzić do porażenia prądem elektrycznym.

► Należy zadbać o to, aby instalację elektryczną wykonywał tylko wykwalifiko
wany elektryk

► Odłączyć dopływ prądu

► Zabezpieczyć dopływ prądu przed ponownym włączeniem

Do podłączenia do sieci niezbędny jest trójżyłowy kabel sieciowy, który nie wcho
dzi w zakres dostawy. Przekrój przewodów musi być dostosowany co najmniej do
prądu rzędu 2 A.

Res TWW S2 S1 BUS PE N N N L
CE

Systa Expresso
T3,15A

Netz

09-7715

230 V 50 Hz
PSPPZ

Regulator świeżej wody Systa Expresso, zaciski

Aby podłączyć stację świeżej wody do instalacji elektrycznej, należy postępować w
następujący sposób:

1. Odkręcić sześć śrub obudowy stacji świeżej wody i zdjąć obudowę

2. Odkręcić pokrywę regulatora stacji świeżej wody

Dostępna będzie listwa zaciskowa regulatora świeżej wody.

3. Podłączyć kabel sieciowy do zacisku Sieć

4. Podłączyć przewód ochronny kabla sieciowego do zacisku PE

5. Podłączyć pompę cyrkulacyjną (opcjonalną) do zacisku PZ

6. Podłączyć przewód ochronny pompy cyrkulacyjnej do zacisku PE

7. W razie potrzeby podłączyć przewód linii BUS, patrz rozdział „Podłączanie do
linii BUS [20]”

8. Wszystkie kable należy zamocować w prowadnicach kabli pod listwą zacisko
wą w celu zmniejszenia naprężeń

Wskazówka
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1

2

Złącze śrubowe kabla z prawej strony i na środku

1 Złącze śrubowe kabla na środku 2 Złącze śrubowe kabla z prawej stro
ny

9. Ułożyć kabel sieciowy oraz kabel pompy cyrkulacyjnej w wycięciu po prawej
stronie izolacji

10. Wyprowadzić kabel sieciowy i kabel pompy cyrkulacyjnej na zewnątrz przez
złącza śrubowe kabli (1) i (2)

11. Sprawdzić, czy zawory odcinające na przyłączu zimnej i ciepłej wody są otwar
te, w przeciwnym razie osłona nie będzie pasować

12. Przykręcić pokrywę regulatora stacji świeżej wody

13. Założyć osłonę stacji świeżej wody i przykręcić za pomocą sześciu śrub

14. Podłączyć kabel sieciowy do napięcia 230 V/50 Hz 

Zaleca się podłączyć do napięcia zasilania kabel podłączony na stałe.

5.2 Podłączanie do linii BUS

UWAGA

Możliwe usterki działania w wyniku indukcji

Ułożone razem kable sieciowe oraz przewody linii BUS mogą powodować usterki
działania ze względu na indukcję.

► Należy ułożyć kabel sieciowy i przewody linii BUS oddzielnie

Regulator ogrzewania SystaComfort można podłączyć do układu regulacji.

Wskazówka
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Res TWW S2 S1 BUS PE N N N L
CE

Systa Expresso
T3,15A

Netz

09-7715

230 V 50 Hz
PSPPZ

Regulator świeżej wody Systa Expresso, zaciski

Aby wykonać podłączenie do linii BUS, należy postępować w następujący sposób:

1. Odkręcić sześć śrub obudowy stacji świeżej wody i zdjąć obudowę

2. Odkręcić pokrywę regulatora stacji świeżej wody

Dostępna będzie listwa zaciskowa regulatora świeżej wody.

3. Podłączyć przewód linii BUS do zacisku BUS

4. Kabel linii BUS należy zamocować w prowadnicy kabla pod listwą zaciskową
w celu zmniejszenia naprężeń

5. Ułożyć kabel linii BUS w wycięciu po lewej stronie izolacji
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1

Złącze śrubowe kabla z lewej strony

1 Złącze śrubowe kabla z lewej strony

6. Przeprowadzić kabel linii BUS na zewnątrz przez złącze śrubowe kabla (1)

7. Przykręcić pokrywę regulatora stacji świeżej wody

8. Sprawdzić, czy zawory odcinające na przyłączu zimnej i ciepłej wody są otwar
te, w przeciwnym razie osłona nie będzie pasować

9. Założyć osłonę stacji świeżej wody i przykręcić za pomocą sześciu śrub
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6 Uruchamianie

6.1 Włączanie urządzenia do eksploatacji

Aby włączyć stację świeżej wody do eksploatacji, należy postępować w następują
cy sposób:

Odpowietrzyć i napełnić stację świeżej wody

1. Sprawdzić hydrauliczne połączenia rurowe pomiędzy stacją świeżej wody oraz
zbiornikiem buforowym pod względem kompletności

2. Otworzyć zawór odcinający na dopływie pierwotnym i zawór odcinający na
odpływie pierwotnym

Stacja świeżej wody jest napełniana po stronie pierwotnej.

3. Odpowietrzyć stację świeżej wody. Odpowietrzenie znajduje się za regulato
rem świeżej wody SystaExpresso na odpływie pierwotnym.

1. Otworzyć zawory odcinające na przyłączu wody zimnej i wody ciepłej

2. Otworzyć miejsce poboru wody

Stacja świeżej wody jest napełniana i odpowietrzana po stronie wtórnej.

► Jeśli jest zamontowany przewód cyrkulacji, należy zadbać o to, aby był napeł
niony i odpowietrzony.

Włączanie regulatora świeżej wody do eksploatacji

Aby włączyć regulator świeżej wody do eksploatacji, należy postępować w nastę
pujący sposób:

1. Upewnić się, czy zawory odcinające wszystkich miejsc poboru wody są
zamknięte

2. Wywołać menu główne za pomocą przycisku  

3. Przejść do menu Program kontrolny za pomocą przycisku  

4. Otworzyć podmenu za pomocą przycisku  

5. Ustawić tryb pracy Auto za pomocą przycisku  i  

6. Przejść do punktu menu Uruchamianie Nie i za pomocą przycisków  oraz
 

7. ustawić Tak za pomocą przycisku  

8. Potwierdzić za pomocą przycisku , aby rozpocząć uruchamianie

→ Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone wskazanie Uruchamianie w toku! na
ok. 40 sekund, następnie zostanie wyświetlony komunikat Uruchamianie
Nie

→ System jest teraz gotowy do pracy.

Podczas uruchamiania regulator świeżej wody dostosowywany jest do lokalnych
warunków. Jeśli zostanie stwierdzona obecność pompy cyrkulacyjnej, zostanie to
automatycznie odnotowane w danych urządzenia.

Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji regulatora świeżej wody Systa
Expresso.

Wypełnianie karty parametrów

► Po uruchomieniu należy wpisać wymagane wartości w karcie parametrów.
Karta parametrów znajduje się po stronie wewnętrznej obudowy stacji świeżej
wody.

Strona zbiornika

Strona wody użytkowej

Przewód cyrkulacji
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6.2 Przekazywanie urządzenia użytkownikowi

Podczas przekazywania urządzenia należy postępować w następujący sposób:

► Pouczyć użytkownika o działaniu stacji świeżej wody.

► Przekazać użytkownikowi w celu przechowania wszystkie dokumenty.

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

► Wskazać użytkownikowi na konieczność konserwacji.
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7 Eksploatacja
Stację świeżej wody można obsługiwać za pomocą regulatora świeżej wody Systa
Expresso. Między innymi reguluje on następujące funkcje:

• ogrzewanie wody użytkowej,

• sterowanie cyrkulacją (opcja),

• wymiana danych z regulatorem ogrzewania SystaComfort.

Dalsze informacje na temat obsługi można znaleźć w dokumentacji regulatora
świeżej wody SystaExpresso.
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8 Konserwacja
Stacja świeżej wody jest zbudowana, za wyjątkiem pompy zbiornika, bez ruchomy
ch części mechanicznych. Nie wymaga więc wielkich nakładów konserwacyjnych.

Należy wykonać opisane poniżej prace konserwacyjne:

• Sprawdzić szczelność

• W razie potrzeby odkamienić płytowy wymiennik ciepła

• Sprawdzanie natężenia przepływu

• Aktualizacja oprogramowania

Aby przeprowadzić konserwację stacji świeżej wody, należy postępować w nastę
pujący sposób:

► W regularnych odstępach czasu wykonywać wzrokową kontrolę szczelności

1

2

Zawory płuczące

1 Zawór płuczący przyłącza zim
nej wody

2 Zawór płuczący przyłącza ciepłej
wody

W zależności od właściwości wody użytkowej płytowy wymiennik ciepła może
pokryć się osadem: 

1. Sprawdzić, czy regulator świeżej wody SystaExpresso wskazuje komunikat
stosownej usterki

2. W razie potrzeby odkamienić płytowy wymiennik ciepła

3. W tym celu w regulatorze świeżej wody SystaExpresso wybrać tryb pracy
Wył., aby zatrzymać pracę pompy zbiornika

Sprawdzić szczelność

Odkamienianie płytowego
wymiennika ciepła
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4. Odłączyć stację świeżej wody od sieci zasilania: zamknąć przyłącze zimnej i
ciepłej wody

5. Podłączyć wąż płuczący odpowiedniego urządzenia płuczącego do przyłączyć
płuczących stacji świeżej wody, kierunek przepływu cieczy płuczącej od wody
zimnej do ciepłej

6. Odkamienić zgodnie z zaleceniami producenta środka odkamieniającego

7. Odłączyć urządzenie płuczące

8. Za pośrednictwem tych samych przyłączy przepłukać dobrze obieg płuczący
wodą użytkową, aby usunąć pozostałości cieczy płuczącej

9. Zamknąć zawory płuczące

10. Otworzyć przyłącze zimnej i ciepłej wody

11. Otworzyć w najbliższym miejscu poboru wody całkowicie ciepłą wodę i
ponownie przepłukać stację świeżej wody

12. Przeprowadzić procedurę uruchamiania, patrz rozdział „Włączanie urządzenia
do eksploatacji [23]”

13. Wykonać wpis w karcie konserwacji

Odpowiednie środki odkamieniające sprzedaje:

Firma SWEP Wärmetauscher Deutschland AG

Käthe-Paulus-Straße 9

D-31137 Hildesheim

Tel. (05121 7520-0)

Faks (05121 54011)

1. Sprawdzić natężenie przepływu zbiornika i cyrkulacji

2. Porównać wartości z kartą parametrów

3. Sprawdzić, czy regulator świeżej wody SystaExpresso wskazuje komunikaty
lub usterki

4. W razie potrzeby usunąć komunikaty lub usterki

5. Przeprowadzić procedurę uruchamiania, patrz rozdział „Włączanie urządzenia
do eksploatacji [23]”

1. Zainstalować aktualną wersję oprogramowania

2. Wpisać wersję oprogramowania w karcie parametrów

3. Przeprowadzić procedurę uruchamiania, patrz rozdział „Włączanie urządzenia
do eksploatacji [23]”

Wskazówka

Sprawdzanie natężenia przepływu

Aktualizacja oprogramowania
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9 Wyłączanie z eksploatacji

9.1 Czasowe wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Stację świeżej wody można czasowo wyłączyć z eksploatacji w celu wykonania
prac konserwacyjnych i napraw.

1. W regulatorze świeżej wody SystaExpresso w programie kontrolnym ustawić
tryb pracy Wył.

2. Upewnić się, że zawory odcinające na dopływie i odpływie głównym są otwar
te.

9.2 Całkowite wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć stację świeżej wody całkowicie z eksploatacji, należy postępować w
następujący sposób:

1. Odłączyć napięcie zasilania regulatora świeżej wody SystaExpresso

2. Zamknąć zawory odcinające na dopływie i odpływie pierwotnym

3. Zamknąć zawory odcinające przyłącza wody zimnej i ciepłej

4. Otworzyć całkowicie odpowietrzenie na odpływie pierwotnym (znajduje się za
regulatorem świeżej wody)

→ System jest teraz po stronie zbiornika pozbawiony ciśnienia.

Aby całkowicie wyłączyć stację świeżej wody z eksploatacji, należy stację opróżnić.
W przeciwnym razie podczas demontażu będzie wyciekać woda. 

► Opróżnić stację świeżej wody, otwierając zawory płuczące po stronie wody
użytkowej.
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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
Ogólne dane techniczne

Stacja świeżej wody Jednostka

Wysokość mm 1050

Szerokość mm 420

Głębokość mm 320

Ciężar kg 25

Napięcie zasilające V/Hz 230/50

Złącza

Strona zbiornika Gwint zewnętrzny 1"

Strona ciepłej wody Gwint zewnętrzny 3/4"

Dane eksploatacyjne

Maks.ciśnienie robocze bar 10

Maks. temperatura wej
ściowa

°C 95
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Parametry eksploatacyjne

Temperatura
wejściowa do
stacji świeżej
wody w °C

Natężenie prze
pływu zbiornika
w l/min

Maks. wydatek wody w l/min
w zależności od wartości zadanej
ciepłej wody w °C
przy temperaturze zimnej wody
10°C

60 55 50 45

85 25 30 35 35 35

20 25 29 33 35

15 19 22 26 30

10 13 15 17 20

80 25 27 32 35 35

20 25 26 31 35

15 17 22 23 27

10 12 13 16 19

75 25 24 32 34 35

20 20 24 28 33

15 15 18 21 25

10 11 12 16 17

70 25 20 25 30 35

20 17 21 25 30

15 13 16 19 23

10 9 11 13 16

65 25 16 21 26 32

20 13 17 22 26

15 10 14 17 18

10 7 10 13 14

60 25 -- 16 22 28

20 -- 13 18 23

15 -- 11 14 18

10 -- 8 10 12

Maksymalny wydatek wody zależy od temperatury wejściowej zbiornika oraz od
natężenia przepływu po stronie zbiornika (strona pierwotna).

• Po uruchomieniu ustalono np. maksymalne natężenie przepływu zbiornika 20
l/min

• Żądana wartości ciepłej wody wynosi 50 °C

• Wydatek wody powinien wynosić np. 22 l/min, ponieważ jednocześnie obsłu
giwane są trzy miejsca poboru wody

• Wg tabeli wynika z tego temperatura wejściowa zbiornika rzędu 65 °C

Ilość wydatku wody jest zależna od stanu napełnienia zbiornika buforowego.

Czujnik, regulujący dogrzewanie w zbiorniku buforowym, musi być umieszczony w
taki sposób, aby zagwarantować żądaną ilość ciepłej wody przy maksymalnym
wydatku wody.

Wskazówka

Przykład wykorzystania tabeli

Wskazówka

Przykład

31THPL2109 04/10 V 1.2 

Dane techniczne



• Zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi 220 l

• Wartość żądana ciepłej wody 50 °C

• Maks. wydatek wody 22 l/min

• Czas wydatku 10 min

• Natężenie przepływu zbiornika 20 l/min

Zbiornik musi dostarczać 20 l x 10 min = 200 l wody z bufora o temp. 65 °C (200 l
poniżej dopływu pierwotnego). Należy zwracać uwagę na to, aby czujnik na zbior
niku buforowym był umieszczony w odpowiednim miejscu.

Jako ogólną zasadę można przyjąć:

Poniżej dopływu pierwotnego musi być magazynowana żądana ilość dzienna
wody (ilość ciepłej wody na dzień) jako pojemność bufora o temperaturze odpo
wiedniej dla maksymalnego wydatku wody.

W przypadku zastosowania pomp ciepła należy zwracać uwagę na to, iż ich tem
peratura dopływu jest ograniczona. Wysokie ilości wydatku ciepłej wody są w więc
w tym przypadku niemożliwe do zrealizowania.

Diagram
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12 Deklaracja zgodności
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Deklaracja zgodności WE

Producent

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

oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt

WFS-35                    ścienna stacja świeżej wody

jest zgodny z postanowieniami wymienionych poniżej dyrektyw WE:

2006/95/EG              dyrektywa niskonapięciowa
2004/108/EG            dyrektywa dot. kompatybilności

            elektromagnetycznej (EMV)

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 Schemat układu hydraulicznego

M

C6

C4

C2

C1

C3

C5

C7

TWO

TPO

TPU

T5

TWU

T4

PSP

WW

T WW V SP_m

S1
l/min

000

T SP

V KW

T KWS2
l/min

000

KW

1

3

2

4

5

Schemat instalacji hydraulicznej zbiornika buforowego, źródło ciepła, obieg grzewczy, stacja świeżej wody

1 Źródło ciepła 4 Zbiornik buforowy PSPlus

2 Grupa obiegu grzewczego, mieszana 5 Stacja solarna

3 Stacja świeżej wody
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