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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 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 

1.3 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

Wskazówka

Czcionka oraz formatowanie
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Format Opis

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

• 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

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

• Do konserwacji i naprawy wolno używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.

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.

• 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 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 użytkownika

Aby zapewnić nienaganne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych
zaleceń:

Bezpieczna eksploatacja stacji
świeżej wody

Niebezpieczeństwo mrozu

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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► 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

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

9THPL2111 04/10 V 1.2 

Opis produktu



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 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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5 Konserwacja
Stacja świeżej wody jest zbudowana, poza pompą zbiornika, bez ruchomych czę
ści. Nie wymaga więc wielkich nakładów konserwacyjnych.

Należy zawrzeć umowę konserwacyjną ze specjalistą.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzać, czy w jakimś miejscu stacji świeżej wody
nie wycieka woda. Jeśli tak, należy w takiej sytuacji niezwłocznie powiadomić spe
cjalistę.

Stację świeżej wody można wycierać z zewnątrz wilgotną szmatką.

Do czyszczenia nie należy stosować środków szorujących.

Wskazówka
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6 Wyłączanie z eksploatacji

6.1 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.

6.2 Całkowite wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Całkowite wyłączenie stacji świeżej wody z eksploatacji należy zlecić specjaliście.
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7 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.

7.1 Utylizacja opakowania

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

7.2 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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8 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
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• 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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9 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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Tel. 032 / 2610-100

Fax 032 / 2610-101

info@paradigma.pl
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