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1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1.1 Funkcja instrukcji
Instrukcja ta zawiera informacje dotyczące zbiornika warstwowego SI Paradigma. Znajdują 
się tu między innymi informacje dotyczące:

• Bezpieczeństwa

• Funkcjonowania

• Montażu i instalowania

• Uruchomienia

• Usuwania zakłóceń

• Przeglądów technicznych (serwisu)

• Danych technicznych

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

Następujące rozdziały skierowane są do użytkownika urządzenia:

• Odnośnie tej instrukcji 

• Symbole i reguły obrazowania 

• Dla Twojego bezpieczeństwa

• Opis produktu

• Informacje dla użytkowników

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Dokument ten obowiązuje dla Zbiornika warstwowego SI Paradigma od 05/2013.

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

Informacje na temat niniejszej instrukcji

Specjalista

Użytkownik



THPL2354 05/13  V 1.06

2 Symbole i reguły opisów

2.1 Zastosowane symbole
W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie ze wskazówką na stopień zagrożenia

2.2 Reguły opisów
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące reguły opisów.

Symbole i reguły opisów

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

 ► Czynność

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

1.  Pierwsza czynność

Wynik pośredni

2.  Druga czynność

  Wynik końcowy

Instrukcja wykonywania pojedynczej 
operacji

Wieloetapowa instrukcja 
postępowania

Format Opis

Text Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą.

Przykład: SystaComfort

Odnośnik do innych dokumentów

Przykład: Informacje serwisowania znajdują się w instrukcji Serwis i usuwanie zakłóceń.

Text Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych
Wybór i nastawy 

Przykład: Wybrać tryb pracy Automatyka

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

Przykład: Odczyt wartości mierzonych > Temp. zbiornika

„Text” Aby wyszczególnić złożenie wyrazów i język obrazowy, przedstawione są one w cudzysłowu.

Przykład: Włożyć korki do „Wejścia palnika“.

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

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

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa
Montaż, uruchomienie, przeglądy i naprawy może przeprowadzać tylko wykwalifikowany 
fachowiec.

Podłączenia elektryczne znajdują si ę pod napi ęciem. Może to prowadzić do porażenia 
prądem.

 ► Prace na instalacji elektrycznej mogą wykonywać tylko przeszkolone osoby  
z odpowiednimi uprawnieniami.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

Jeśli zbiornik pozostaje przez dłuższy czas (np. podczas ferii) w nieogrzewanym 
pomieszczeniu i nie jest eksploatowany, woda w wbiorniki i w przewodach rurowych 
może zamarznąć. Zamarzająca woda może uszkodzić zbiornik oraz przewody rurowe i 
spowodować szkody następcze.

 ► Instalować zbiornik w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia od 0 °C do 40 °C.

 ► Należy wskazać użytkownikowi konieczność ochrony instalacji grzewczej przed 
mrozem.

 ► Urządzenie wolno użytkować tylko z kompletnie zmontowaną izolacją względnie 
obudową.

 ► Zwrócić uwagę na to, aby  izolacja wzgl. obudowa została zamontowana na 
urządzeniu kompletnie, poprawnie i bez uszkodzeń.

 ► Do przeglądów technicznych i napraw wykorzystujemy tylko oryginalne części 
zamienne.

 ► Przy wszystkich pracach, które wykonywane są bez izolacji wzgl. obudowy, istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia poprzez kontakt z gorącymi powierzchniami. 

 ► Zwróć uwagę na to, że przy otwarciu połączeń istnieje niebezpieczeństwo 
poparzenia. 

 ► Przy nieszczelnościach może wypływać gorąca woda i istnieje niebezpieczeństwo 
poparzenia.

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca, co może doprowadzić do oparzeń.

 ► Należy obchodzić się ostrożnie z gorącą wodą w punktach poboru ciepłej wody. 

 ► Należy chronić dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi 
lub psychicznymi.

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

Struktura wskazówek ostrzegawczych

Wskazówki ostrzegawcze, poprzedzające każdą czynność, są zapisane w następujący 
sposób:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa

Objaśnienie dla rodzaju i źródła niebezpieczeństwa

 ► Środki do zapobiegania niebezpieczeństwu

Porażenie prądem

Niebezpieczeństwo mrozu

Bezpieczna eksploatacja 
urządzenia

Niebezpieczeństwo oparzenia 
gorącą wodą

Oparzenia

Dotykanie gorących powierzchni
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie wyrazów ostrzegawczych
NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich 

obrażeń cia ła w przypadku zlekceważenia tego zagrożenia.
OSTRZEŻENIE Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń cia ła w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia
UWAGA Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń cia ła w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia.
WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku zlekceważenia 

tego zagrożenia.

3.3 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

3.4 Deklaracja producenta

Jako producent oświadczamy niniejszym, że produkt ten pod względem koncepcji i 
konstrukcji, jak również w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu zgodny jest z 
dyrektywami UE.

Produkt zgodny jest z następującymi wymogami dyrektyw EG:

• 97/23/EG

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3.5 Obowiązki instalatora
Aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie układu, należy stosować się do 
następujących wytycznych:

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

 ► należy pouczyć użytkownika o działaniu względnie obsłudze urządzenia,

 ► należy wskazać użytkownikowi konieczność konserwacji urządzenia,

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

4.1 Dane produktu

4.1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Produkt jest wytwarzany i sprawdzany zgodnie z najnowszymi uznanymi regułami 
technicznymi i bezpieczeństwa. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i osoby trzecie oraz aby 
uniknąć strat materialnych.

Zbiornik warstwowy SI może pracować pośrednio poprzez zbiornik buforowy w systemie 
Solar Aqua Paradigma lub bezpośrednio z kotłem.

Zbiornik warstwowy SI może pracować wyłącznie do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w zamkniętych układach grzewczych.

Zależnie od wielkości zbiornika obowiązują następujące wartości graniczne:

Zbiornik warstwowy SI Maksymalna 
dopuszczalna 
temperatura robocza

Maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie 
robocze

Strona wody grzewczej (kocioł lub zbiornik buforowy)

210, 310, 410, 510, 810, 1010 95 0C 10 bar

Strona wody pitnej

210, 310, 410, 510 95 0C 10 bar

810, 1010 95 0C 8 bar

 
Urządzenie to nie jest przeznaczone do wykorzystania poprzez następujące osoby:

• Osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub psychicznymi

• Osoby z brakami doświadczenia lub brakami wiedzy

• Dzieci poniżej 16 roku życia

Osoby te, dla ich bezpieczeństwa, muszą być nadzorowane przez odpowiednie 
odpowiedzialne osoby lub wcześniej zostaną poinstruowane jak należy wykorzystywać 
urządzenie.

Dzieci muszą znajdować się pod opieką, aby nie miały możliwości bawienia się 
urządzeniem.

Innego rodzaju zastosowanie niż zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem nie jest 
dozwolone. Przy każdym innym zastosowaniu jak również przy zmianach w produkcie 
także w ramach montażu i instalowania, wygasają jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne.

Przy pracach na urządzeniu należy stosować się do wszystkich przynależnych 
dokumentów. Przy nie rzeczowym przeprowadzeniu prac na urządzeniu, producent nie 
przejmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego rodzaju postępowania.

4.1.2 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem

Zbiornik warstwowy SI nie może pracować w otwartych układach grzewczych.

Producent lub dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem.

Opis produktu
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4.1.3 Tabliczka znamionowa

Opis produktu

1 Oznaczenie produktu 4 Numer seryjny

2 Symbol „Czytać dokumentację“ 5 Symbol „Zbiornik“

3 Rok budowy Vs Pojemność zbiornika

Pmax Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 

robocze

Tmax Maksymalna dopuszczalna 

temperatura robocza

Przykład: Tabliczka znamionowa Zbiornik warstwowy SI 210

Pozycja tabliczki znamionowej

1 Pozycja tabliczki znamionowej

Tabliczka znamionowa znajduje się pod izolacją, powyżej mufy dla anody ochronnej.
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Opis produktu

4.2 Widok urządzenia

1 Odpowietrznik (ET) 7 Zimna woda (KW)

2 Obudowa grupy ładowania 8 Grzałka elektryczna (opcjonalnie) 
(E)

3 Grupa ładowania góra/kołnierz 
rewizyjny

9 Anoda ochronna (A)

4 Pompa zbiornika warstwowego 
(PSL)

10 Tester anody (tylko przy zbiorniku z 
anodą magnezową)

5 Płytowy wymiennik ciepła 11 Cyrkulacja (Z)

6 Grupa ładowania dół 12 Ciepła woda (WW)

4.3 Opis funkcjonowania
Zbiornik warstwowy SI jest zbiornikiem wody pitnej. Przewidziany jest do podgrzania 
ciepłej wody użytkowej. Rodzaj dogrzewania zbiornika zależny jest od schematu układu. 
Możliwe są dwa typy systemu:

• Podłączenie zbiornika wody bezpośrednio do kotła grzewczego

• Podłączenie zbiornika wody do zbiornika buforowego

Zbiornik warstwowy SI zbudowany jest ze stali ze świadectwem jakości. Ochrona 
antykorozyjna zapewniona jest poprzez warstwę emalii i anodę ochronną. Jako anodę 
ochronną, zastosowano do wyboru, anodę magnezową lub anodę prądową Titanoxid.

Izolacja cieplna zbiornika wykonana jest z miękkiej pianki PU. Izolacja cieplna zapewnia 
niewielkie straty cieplne zbiornika. Stopki dystansowe od podłoża z tworzywa również 
minimalizują straty cieplne.

Zbiornik warstwowy SI z izolacją
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Opis produktu

Z boku Zbiornika warstwowego SI dobudowana jest grupa ładowania. Elementy 
grupy ładowania stanowią: zewnętrzny płytowy wymiennik ciepła i pompa zbiornika 
warstwowego PSL z regulacją obrotów. Płytowy wymiennik ciepła ogrzewa wodę pitną 
przeciwprądowo.

W kombinacji ze zbiornikiem buforowym lub bezpośrednio z gazowym kotłem 
kondensacyjnym Paradigma, zapewnione jest warstwowe ładowanie zbiornika z 
równomiernymi temperaturami ładowania.

W stosunku do swojej pojemności, Zbiornik warstwowy SI osiąga bardzo wysokie pobory 
szczytowe i ciągłe, jednocześnie umożliwiając niskie temperatury powrotu do zbiornika 
buforowego lub kotła.

Otwarcie kołnierzowe (kołnierz rewizyjny) umożliwia łatwe i proste czyszczenie zbiornika. 
Stopki z nastawną wysokością ułatwiają ustawienie zbiornika na nierównym podłożu
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Informacje dla użytkownika

5 Informacje dla użytkownika
 

OSTRZEŻENIE

Oparzenia gorącą wodą

Woda w zbiorniku może być bardzo gorąca.

 ► W punktach poboru wody należy obchodzić się ostrożnie z gorącą wodą.

Wszystkie następnie opisane czynności, np. montaż, instalowanie, uruchomienie itp. może 
przeprowadzić jedynie fachowa firma instalacyjna.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia poprzez nie fachowo przeprowadzane przeglądy techniczne 
(serwis).

Przeprowadzenie przeglądów technicznych wymaga posiadania wiedzy fachowej.

 ► Przeglądy techniczne (serwis) może przeprowadzić jedynie fachowa firma instalacyjna.

Przegląd techniczny zbiornika przeprowadza fachowy instalator w ramach corocznej 
obsługi układu grzewczego.

 
Bezpieczne użytkowanie urządzenia

 ► Urządzenie użytkujemy tylko z kompletnie zmontowaną izolacją i obudową.

 ► Zwracamy uwagę na to, aby izolacja i obudowa urządzenia nie były uszkodzone oraz 
kompletnie i poprawnie zmontowane.

 ► W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy niezwłocznie powiadomić instalatora. 

Kontrola anody ochronnej 

Gdy w zbiorniku zabudowana jest anoda magnezowa, możemy sprawdzić ochronę 
anodową za pomocą zabudowanego testera anody:

 ► Naciskamy przyciski na testerze anody. 
Gdy wskazówka leży w zielonym zakresie, istnieje ochrona anodowa. 
Gdy wskazówka leży w czerwonym zakresie, nie istnieje ochrona anodowa.

Anoda magnezowa musi być regularnie kontrolowana poprzez kontrolę wzrokową. 
Kontrolę wzrokową przeprowadza instalator. Opis dla instalatora zawiera rozdział 
„Przegląd techniczny“. 

Gdy w zbiorniku zabudowana jest anoda prądowa, to Potencjostat musi być podłączony 
do prądu.

 ► Sprawdzamy diody świecące na Potencjostacie. 
Gdy dioda świecąca świeci zielono, istnieje ochrona anodowa. 
Gdy dioda świecąca błyska czerwono, nie istnieje ochrona anodowa.

Anoda magnezowa

Anoda prądowa
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6 Montaż
 
6.1 Wymagania dla miejsca ustawienia 

Miejsce ustawienia musi spełniać następujące warunki:

• Suche i trwale wolne od mrozu

• Równe podłoże o odpowiedniej nośności 

Podłoże musi przenieść statyczny ciężar napełnionego zbiornika. 

Należy przestrzegać dane techniczne zawarte w rozdziale „Dane techniczne“

 
6.2 Wymiary

Jednostka Zbiornik warstwowy SI

210 310 410 510 810 1010

Średnica z/bez izolacji mm 720/550 720/550 770/600 810/600 960/750 1060/850 

Wysokość z/bez izolacji mm 1187/1117 1567/1497 1627/1557 1977/1887 1987/1897 2027/1937

Wymagana wysokość montażowa mm 1267 1647 1707 2077 2087 2127 

Wymagana szerokość 
transportowa w świetle (wymiar 
minimalny)

mm 600 600 650 650 800 900 

Wymiar po przekątnej mm 1154 1522 1583 1905 1946 1996 

Szerokość (z grupą ładowania) mm 1081 1081 1153 1193 1341 1448 

Ciężar, pusty (bez grupy 
ładowania)

kg 78 94 125 205 260 300 

Ciężar, napełniony kg 303 407 513 683 1007 1271 

1 Wymagana szerokość 
transportowa w świetle  
(wymiar minimalny)

2 Wymiar po przekątnej

Wymiary transportowe
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Wymiar po przekątnej określa wysokość zbiornika gdy jest on pochylony, np. przy 
montażu lub przeglądzie technicznym. Wymiar ten jest znaczący dla wymaganej wysokości 
pomieszczenia.

 
6.3 Minimalne odstępy 

Przy montażu należy zachować następujące wymiary:

Montaż

Wymiar po przekątnej

D Średnica z izolacją

 
6.4 Kontrola zakresu dostawy

 ► Dostawę należy sprawdzić na uszkodzenia oraz kompletność.

Do zakresu dostawy należy:

• Zbiornik, przykręcony do palety, chroniony przed zamoknięciem folią z tworzywa

• Pakunek, zamocowany do palety zbiornika:

 - 3 Stopki dystansowe od podłoża z tworzywa

 - Korki 3/4“ (2 szt.) dla przyłącza cyrkulacji i odpowietrznika

 - Korek 1 1/2“ dla przyłącza grzałki elektrycznej

• Izolacja zbiornika, osobno w kartonie

• Grupa ładowania, osobno w kartonie

• Obudowa grupy ładowania, osobno w kartonie

• Zestaw podłączeniowy strony pierwotnej, osobno w kartonie

6.5 Wymagany osprzęt
Aby uruchomić urządzenie, wymagany jest następujący osprzęt:

Strona wody pitnej

• Grupa bezpieczeństwa 10 bar dla zbiornika SI 210, 310, 410 i 510

• Grupa bezpieczeństwa 8 bar dla zbiornika SI 810 i 1010

• Zawór napełniająco-odwadniający

Minimalne odstępy: Widok z góry
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Strona wody grzewczej

• Regulator przepływu dla kontroli strumienia przepływu wody grzewczej

• Pompa ładowania zbiornika

6.6 Opcjonalny osprzęt

Przy podłączeniu zbiornika do zbiornika buforowego wymagany jest ewent. osprzęt:

• Termiczny zawór mieszający do ograniczenia temperatury zasilania ogrzewania 
Zalecamy termiczny zawór mieszający przy układach grzewczych z systemem solar.

• Zawór przełączający dla strony powrotu wody grzewczej

6.7 Transport urządzenia

OSTRZEŻENIE

Okaleczenie dużym ciężarem

Urządzenie jest bardzo ciężkie i względnie nieporęczne.

 ► Urządzenie transportujemy poprzez przynajmniej dwie osoby 

 ► Zastosować odpowiednią pomoc transportową

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia powierzchniowe poprzez mocne uderzenia

Warstwa emalii może popękać i mogą wystąpić odpryski.

 ► Chronić urządzenie przed mocnymi uderzeniami 

Na dłuższych odcinkach i jak długo zbiornik przymocowany jest do palety, musi być on 
transportowany na stojąco. Aby transportować zbiornik na palecie, wymagany jest np. 
wózek z podnośnikiem lub dźwig.

Gdy zbiornik transportowany jest dźwigiem, to uchwyty nośne należy zamocować do 
uchwytów znajdujących się na górnej dennicy zbiornika.

Aby przemieścić zbiornik na miejsce ustawienia, postępujemy następująco:

OSTROŻNIE

Okaleczenia cięte poprzez ostre kanty

Pierścień podstawy zbiornika posiada ostre kanty.

 ► Używać rękawice ochronne 

1. Zdjąć folię ochronną

2. Położyć na bok pakunek przymocowany do palety

3. Odkręcić śruby mocujące do palety M12 (SW 19) 
Zachować śruby mocujące do palety. Będą one potrzebne później do montażu stopek 
dystansowych.

4. Przemieścić zbiornik w miejsca ustawienia 
Zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić przyłączy hydraulicznych i emaliowania 
zbiornika. 
Przemieszczanie może odbywać się również na leżąco.

Na palecie

Do miejsca ustawienia
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6.8 Ustawienie urządzenia

Zalecamy zastosowanie „wanny wyłapującej” z odpływem, o wystarczających wymiarach, 
szczególnie przy ustawieniu poza piwnicą.

Do montażu zbiornika wymagane są następujące narzędzia i osprzęt:

• 3 śruby M12 (śruby mocujące, którymi zbiornik był przymocowany do palety)

• Klucz do śrub (wymiar 19)

Aby ustawić zbiornik, postępujemy następująco:

1. 3 śruby M12 wkręcić do nakrętek w pierścieniu podstawy

2. Nałożyć 3 stopki dystansowe 
Przy miękkim podłożu, np. tworzywo, korek lub płyta wiórowa, musimy podłożyć pod 
stopki płytę drewnianą lub metalową.

3. Precyzyjnie ustawić odstęp pomiędzy podłogą a przyłączem grzałki elektrycznej 
Poprzez wkręcenie lub wykręcenie śrub stopek, nastawiamy wymagany odstęp. 
SI 210, 310: 263 mm 
SI 410, 510: 273 mm 
SI 810: 307 mm 
SI 1010: 321 mm 
Gdy wymiar nie jest dotrzymany, to później nie pasuje izolacja.

4. Ustawić zbiornik na ostatecznej pozycji.

6.9 Montaż urządzenia

6.9.1 Pozycje i funkcje czujników temperatury

Czujniki temperatury objęte są zakresem dostawy sytemu regulacji MES II.
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Pozycja czujników temperatury

Czujnik 
temp.

Funkcja Pozycja

TWE Pożądana temperatury ciepłej wody leży poniżej wymaganej.

TWE uwalnia ogrzewanie ciepłej wody. Regulacja załącza ładowanie zbiornika ciepłej 
wody. Ładowanie odbywa się kotłem grzewczym wzgl. ze zbiornika buforowego.

Blacha zaciskowa na zbiorniku

TWA Pożądana temperatury ciepłej wody jest osiągnięta.

Regulacja wyłącza ładowanie zbiornika ciepłej wody.

Blacha zaciskowa na zbiorniku

TWS Pożądana wymagana wartość ciepłej wody jest sprawdzana.

TWS jest wielkością prowadzącą dla regulacji obrotów pompy zbiornika 
warstwowego PSL. Poprzez zmianę obrotów utrzymywana jest wartość wymagana.

Tulejka zanurzeniowa na 
górnym przyłączu grupy 
ładowania (strona wody pitnej)

TVSI TVSI powoduje uwolnienie pompy zbiornika warstwowego PSL, gdy temperatura 
zasilania z kotła wzgl. zbiornika buforowego jest wystarczająca do ogrzania 
zbiornika do wartości wymaganej.

Czujnik przylgowy przed 
płytowym wymiennikiem ciepła 
grupy ładowania po stronie 
zasilania wody grzewczej

Aby można było ładować zbiornik, regulacja potrzebuje w sumie 4 czujniki temperatury.

1 Temperatura ciepłej wody (TWS), 
tulejka zanurzeniowa

4 Temperatura ciepłej wody (TWE), 
blacha zaciskowa środkowo

2 Temperatura zasilania kocioł/
zbiornik buforowy (strona 
pierwotna) (TVSI), czujnik 
przylgowy

5 Temperatura ciepłej wody (TWE), 
blacha zaciskowa góra

3 Temperatura ciepłej wody (TWE/
TWA), blacha zaciskowa dół
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6.9.2 Montaż czujników temperatury TWE i TWA

Warianty montażu dla czujników temperatury TWE i TWA

Czujniki temperatury TWE i TWA możemy montować w różnych kombinacjach.  
Do dyspozycji mamy następujące blachy zaciskowe:

• Blacha zaciskowa góra

• Blacha zaciskowa środek

• Blacha zaciskowa dół

 
Wybór wariantu montażu dla czujników temperatury TWE i TWA

Poniższa tabela ukazuje wpływ na strategię ładowania zbiornika:

Pozycja czujnika 
temperatury

Zapotrzebowanie 
ciepłej wody

Strategia ładowania

TWE TWA

góra dół niewielkie Cała ciepła woda jest pobrana ze zbiornika. 
Następnie zbiornik jest od nowa ładowany.

środek dół normalne Ciepła woda jest pobrana tylko z górnej części 
zbiornika. Po tym częściowym rozładowaniu 
zbiornik jest ponownie ładowany.

dół dół wysokie Zbiornik ładowany jest bezpośrednio po 
poborze ciepłej wody. Zbiornik jest ciągle 
naładowany.

Montaż czujników temperatury TWE i TWA do blachy zaciskowej

Aby zamocować czujnik temperatury do blachy zaciskowej, postępujemy następująco:

1. Poluzować śrubę M8 blachy zaciskowej (SW 13)

2. Czujnik temperatury wsunąć całkowicie pod blachę zaciskową

3. Ponownie dociągnąć śrubę M8

4. Sprawdzić poprawność zamocowania czujnika temperatury

Kable czujników temperatury wyprowadzamy na zewnątrz u dołu izolacji bocznej.

6.9.3 Montaż grzałki elektrycznej (opcjonalnie)

Do podgrzania zbiornika możemy zamontować grzałkę elektryczną.

Należy zachować następujące wytyczne:

• Grzałka elektryczna dopuszczona do zastosowania z wodą pitną

• Nie ogrzewana długość: przynajmniej 100 mm

• Grzałka elektryczna odizolowana jest od zbiornika oporem wyrównania potencjału

Wytyczne
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Montaż grzałki elektrycznej

1 Przyłącze grzałki elektrycznej (E)

Aby zamontować grzałkę elektryczną, postępujemy następująco:

1. Wykręcić korek zaślepiający ze zbiornika i wyczyścić gwint

2. Wkręcić grzałkę elektryczną

Po napełnieniu zbiornika, należy sprawdzić szczelność przyłącza dla grzałki elektrycznej (1).Wskazówka
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5.6.1 Możliwości połączenia Aqu-
aSystemy

Dla AquaSystemów przewidziane są 
następujące możliwości połączenia:

6.9.4 Montaż izolacji

Widok pojedynczych części izolacji

1 Pokrywa zbiornika 6 Izolacja dolna (3-częściowa)

2 Izolacja górna 7 Izolacja przyłącza grzałki elektrycz-
nej

3 Izolacja boczna, zależnie od 
wielkości zbiornika jedno- lub 
dwuczęściowa

8 Izolacja przyłącza anody ochronnej

4 Izolacja przyłącza grupy ładowania, 
góra

9 Izolacja wycięcia testera anody

5 Izolacja przyłącza grupy ładowania, 
dół

Części izolacji (4) i (5) potrzebne są tylko przy zbiornikach, które pracują bez grupy 
ładowania.

Montaż izolacji przeprowadzamy następująco:

1. Lekko przechylić zbiornik i założyć 3-częściową izolację dolną (6) 

2. Izolację boczną (3) ustawić obok zbiornika 
SI 210, 310, 410: 1-częściowa 
SI 510, 810, 1010: 2-częściowa

3. Kabel anody ochronnej wyprowadzić na zewnątrz poprzez 4-kątne wycięcie w izolacji 
bocznej

4. Izolację boczną (3) przyłożyć do zbiornika

Wskazówka
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5. Sprawdzić, czy wycięcia w izolacji bocznej pasują do przyłączy hydraulicznych 
Korygujemy za pomocą stopek dystansowych, odstęp pomiędzy podłogą a 
przyłączem grzałki elektrycznej.

6. Zamykamy listwę hakową izolacji bocznej. 
W tym celu listwę hakową zatrzaskujemy na pierwszym stopniu i po kilku minutach 
kolejno zatrzaskujemy listwę hakową aż do ostatniego stopnia.

7. Gdy nie jest montowana grzałka elektryczna: Zakładamy izolację przyłącza grzałki 
elektrycznej (7)

8. Gdy nie jest podłączana żadna instalacja cyrkulacyjna: Przyłącze należy zaślepić

9. Założyć izolację przyłącza anody ochronnej (8) na przyłączu anody ochronnej

10. Przy zbiornikach z prądową anodą ochronną: Izolację wycięcia testera anody (9) 
założyć do 4-kątnego wycięcia

11. Założyć izolację górną (2)

12. Założyć pokrywę zbiornika (1)

→   Izolacja jest całkowicie zamontowana.

6.9.5 Montaż grupy ładowania

Zależnie od wielkości zbiornika i wymaganej mocy (kW) grupy ładowania, możemy 
zastosować, będące do dyspozycji różne grupy ładowania.

Aby zamontować grupę ładowania do zbiornika, postępujemy następująco:

5 234

1

Montaż grupy ładowania do zbiornika

1 Zawór kulowy góra 4 Konsola wsporcza

2 Zestaw przyłączeniowy strony 
wody grzewczej (strona pierwotna)

5 Uchwyt konsoli wsporczej

3 Zawór kulowy dół

1. Konsolę wsporczą (4) grupy ładowania wsunąć do uchwytu (5) i zamocować od dołu 
śrubą zaciskową

2. 2. Zawór kulowy góra (1) i zawór kulowy dół (3) uszczelnić konopiami
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3. Zamontować grupę ładowania do zbiornika

4. Ustawić grupę ładowania pod kątem prostym

5. Zamontować zestaw przyłączeniowy strony wody grzewczej (2)

6. Dociągnąć wszystkie śrubunki 

Obudowę grupy ładowania montujemy dopiero po uruchomieniu.

6.9.6 Montaż czujników temperatury TWS i TVSI

Aby zamontować czujniki temperatury, postępujemy następująco:

1. Czujnik temperatury TWS wsuwamy całkowicie do tulejki zanurzeniowej. 
Tulejka zanurzeniowa znajduje się na najwyższym przyłączu strony wody pitnej grupy 
ładowania.

2. Czujnik temperatury TVSI montujemy opaską zaciskową. 
TVSI montujemy po stronie zasilania wody grzewczej bezpośrednio przed płytowym 
wymiennikiem ciepła.

Wskazówka
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7 Instalacja hydrauliczna

7.1 Hydrauliczne możliwości podłączenia

Zależnie od wykonania całego układu, istnieją różne możliwości hydraulicznego 
podłączenia po stronie wody grzewczej:

• Podłączenie zbiornika bezpośrednio do kotła

• Podłączenie zbiornika do zbiornika buforowego

Niektóre standardowe schematy hydrauliczne zawiera rozdział  
„Przykładowe układy - Hydraulika”.

7.2 Przyłącza hydrauliczne

Przyłącza hydrauliczne (zbiornik przedstawiony bez izolacji)

Odkamienianie wody pitnej

1 Strona wody grzewczej – Zasilanie (KV) 4 Cyrkulacja (Z)

2 Strona wody grzewczej – Powrót (KR) 5 Ciepła woda (WW)

3 Zimna woda (KW)

7.3 Podłączenie strony wody pitnej
Płytowy wymiennik ciepła grupy ładowania ogrzewa wodę pitną. Aby płytowy wymiennik 
ciepła nie zakamieniał, zalecamy stosowanie urządzeń do fizykalnego odkamieniania wody 
pitnej.

Aby podłączyć zbiornik po stronie wody pitnej, postępujemy następująco:
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Schemat hydrauliczny: Podłączenie zbiornika po stronie wody pitnej

 ► Zbiornik podłączamy zgodnie ze schematem hydraulicznym.

Wykonawca musi zapewnić następujące komponenty:

• Zawór bezpieczeństwa

• Zawór zwrotny

• Reduktor ciśnienia

• Zawór napełniająco-odwadniający

• Instalację cyrkulacyjną

Należy stosować się do wskazówek dla komponentów zapewnionych przez wykonawcę.

Zawór bezpieczeństwa

Przy podłączeniu zaworu bezpieczeństwa należy przestrzegać następujące wytyczne:

Pojemność znamionowa 
zbiornika w litrach

Maksymalna moc 
grzewcza w kW

Średnica podłączonego 
zaworu bezpieczeństwa

do 200 75 DN 15 – ½“

200 – 1000 150 DN 20 – ¾”

1000 – 1500 250 DN 25 – 1”

 ► Stosować tylko membranowe zawory bezpieczeństwa ze sprężyną, które zgodne są z 
obowiązującymi przepisami w miejscu instalowania zbiornika.

 ► Na instalacji do zaworu bezpieczeństwa nie montować żadnych wyłapywaczy 
zanieczyszczeń lub innych ograniczeń.

 ► Pomiędzy podłączeniem zimnej wody a zaworem bezpieczeństwa nie może być 
zabudowany żaden zawór odcinający.

 ► Dla średnicy podłączenia zaworu bezpieczeństwa obowiązują wytyczne zgodnie z 
tabelą.

 ► Gdy moce grzewcze kotła wzgl. buforu są większe niż podane w tabeli „Maksymalna 
moc grzewcza w kW”, to muszą być zabudowane odpowiednio większe zawory 
bezpieczeństwa

Komponenty do zabudowy na 
miejscu instalowania
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 ► Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa nie może być wyższe niż maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika (strona wody pitnej).

 ► Przy wylocie rury wyrzutowej z zaworu bezpieczeństwa należy umieścić wskazówkę: 
„Podczas podgrzewania, ze względów bezpieczeństwa, może wypływać woda. Nie 
zatykać!“

Zawór zwrotny

 ► Na instalacji zimnej wody montujemy zawór zwrotny. Zawór zwrotny musi być 
dopuszczony dla wody pitnej.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

Reduktor ciśnienia

Gdy ciśnienie w instalacji przekracza maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 
zbiornika, to na dojściu do zbiornika musimy zabudować reduktor ciśnienia.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

Zawór napełniająco-odwadniający

 ► Na przyłączu zimnej wody do zbiornika zabudowujemy zawór napełniająco-
odwadniający. 
Zbiornik musi posiadać możliwość całkowitego odwodnienia.

Instalacja cyrkulacyjna

 ► Na instalacji cyrkulacyjnej należy zabudować zawór zwrotny, aby zapobiec cyrkulacji 
grawitacyjnej. 

Ochrona przed legionellą

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

7.3.1 Jakość wody pitnej

Dla jakości wody pitnej obowiązuje:

• Jakość wody musi dopuszczać zastosowanie stali szlachetnej W 1.4401 (AISI 316).

• Należy zachować następujące wartości graniczne:

Parametr Jednostka Wartość graniczna

Wartość pH (przy 
uwzględnieniu indexu SI)

7-9

Index nasycenia -0,2 < 0 < +0,2

Twardość całkowita °dH 6-15

Przewodność μS/cm 10-500

Odfiltrowalne substancje mg/l < 30

Chlorki mg/l
patrz krzywa na diagramie,powyżej 100 °C nie 
są dopuszczalne żadne chlorki

Wolny chlor mg/l < 0,5

Siarkowodór (H2S) mg/l < 0,05

Amoniak (NH3/NH4+) mg/l < 2

Siarczany mg/l < 100

Wodorowęglany mg/l < 300

Wodorowęglan/siarczan mg/l < 1,0

Siarczki mg/l < 1
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Parametr Jednostka Wartość graniczna

Azotany mg/l < 100

Nitryty mg/l < 0,1

Żelazo, rozpuszczone mg/l < 0,2

Mangan mg/l < 0,1

Wolny agresywny kwas 
węglowy

mg/l < 20

Podane w tabeli wartości są wartościami wskaźnikowymi.Wskazówka

Krzywa: Zawartość chlorków zależnie od temperatury

7.4 Podłączenie strony wody grzewczej
Aby podłączyć zbiornik po stronie wody grzewczej, postępujemy następująco:

 ► Zbiornik podłączamy zgodnie ze schematem hydraulicznym.

Wykonawca musi zapewnić, zależnie od schematu układu, następujące komponenty:

Podłączenie zbiornika bezpośrednio do kotła grzewczego

• Bezpiecznik ograniczenia temperatury STB

• Pompa ładowania LP (opcjonalnie)

• Regulator przepływu

Komponenty do zabudowy na 
miejscu instalowania
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Schemat hydrauliczny: Podłączenie zbiornika warstwowego SI bezpośrednio do kotła grzewczego

Podłączenie zbiornika do zbiornika buforowego

• Bezpiecznik ograniczenia temperatury STB

• Pompa ładowania LP

• Zawór zwrotny

• Regulator przepływu

• Termiczny zawór mieszający (opcjonalnie)

• Zawór przełączający ULV PR
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Schemat hydrauliczny: Podłączenie zbiornika warstwowego SI do zbiornika buforowego

Należy stosować się do wskazówek dla komponentów zapewnionych przez wykonawcę.

Bezpiecznik ograniczenia temperatury STB

Gdy temperatura wody grzewczej może przekraczać maksymalną dozwoloną temperaturę 
roboczą zbiornika (95 °C), to musi być zainstalowany bezpiecznik ograniczenia 
temperatury.

 ► Bezpiecznik ograniczenia temperatury instalujemy tak, żeby przerywał on dopływ 
prądu do pompy zbiornika warstwowego PSL

Pompa ładowania LP

• Podłączenie zbiornika bezpośrednio do kotła grzewczego

 - Gdy pompa kotła nie jest o wystarczającej wielkości.

 - Gdy kocioł grzewczy zastosowany jest bez pompy kotła.

• Podłączenie zbiornika do zbiornika buforowego

 - Dobór pompy ładowania i średnica orurowania podłączeniowego zależne są 
nominalnego strumienia przepływu zbiornika buforowego.

 - Strumień przepływu wody grzewczej musimy nastawić do nominalnego 
strumienia przepływu zbiornika buforowego. Strumień przepływu wody 
grzewczej nastawiamy przy uruchomieniu, patrz rozdział „Zrównoważenie 
strumienia przepływu wody grzewczej [34]“.
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Termiczny zawór mieszający (opcjonalnie)

Gdy temperatura zasilania zbiornika buforowego wyraźnie przekracza wartość wymaganą dla 
ładowania zbiornika, musi być zabudowany termiczny zawór mieszający.

Przykład:

Zbiornik buforowy ładowany jest poprzez system solar.

Termiczny zawór mieszający nastawiamy do następującej wartości: 
„Wartość wymagana temperatury ciepłej wody“ + 10 K (Kelvin)

Poprzez to osiągamy niższe temperatury powrotu do zbiornika buforowego

Zalecenia dla doboru i wymiarowania niektórych komponentów

Nominalna 
moc ładowania 
grupy grzewczej 
w kW

Średnica 
nominalna rur 
(do 2 x 10 m)

Pompa ładowania 
zbiornika z zaworem 
zwrotnym

Regulator 
przepływu

Termiczny zawór 
mieszający

Zawór przełączający 
ULV PR

Wielkość
Wartość 
Kvs

Wielkość
Wartość 
Kvs

30 DN 20 Alpha2 25-40 DN 25 10-40 3/4“ 4,5 (1 1“ 8,2 (3 

60 DN 25 Alpha2 25-60 DN 25 10-40 1“ 6,5 (1 1“ 8,2 (1 

120 DN 32 Alpha2 25-60 DN 32 20-70 DN 40 9,5 (1 1“ 12 (4 

200 DN 40 Alpha2 25-80 DN 40 30-110 DN 40 12,5 (2 5/4“ 18 (4 

(1 Oventrop

(2 Samson

(3 Paradigma (Zawór przełączający)

(4 Paradigma (Mieszacz)
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8 Instalacja elektryczna 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

Podłączenia elektryczne urządzenia znajdują się pod napięciem sieciowym.

 ► Instalację elektryczną może przeprowadzać tylko fachowa osoba z uprawnieniami.

 ► Odłączyć dopływ prądu.

 ► Zabezpieczyć dopływ prądu przed ponownym załączeniem

8.1 Elektryczne podłączenie urządzenia

Przyłącza dla instalacji elektrycznej (Zbiornik przedstawiony bez izolacji)

1 Pompa zbiornika warstwowego (PSL) 3 Grzałka elektryczna (E)

2 Zimna woda (KW) 4 Anoda ochronna (A)

Elektryczne uziemienie zbiornika

 ► Dla elektrycznego uziemienia zbiornika możemy wykorzystać przyłącze zimnej wody 
zbiornika (2).

Elektryczne podłączenie czujników temperatury

Czujniki temperatury objęte są zakresem dostawy regulacji system MES II. 
Informacje dla elektrycznego podłączenia zawiera dokumentacja regulacji.

Elektryczne podłączenie pompy zbiornika warstwowego

Pompa zbiornika warstwowego PSL (1) podłączona zostaje do regulacji system MES II. 
Informacje dla elektrycznego podłączenia zawiera dokumentacja regulacji.
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Podłączenie grzałki elektrycznej (opcjonalnie)

Gdy do przyłącza E montujemy grzałkę elektryczną, to przy podłączeniu elektrycznym 
musimy zwrócić uwagę na:

• Grzałka elektryczna musi być odizolowana od zbiornika oporem wyrównania 
potencjału.

• Należy stosować się do obowiązujących przepisów, patrz również rozdział „Przepisy“.

 ► Grzałkę elektryczną podłączamy elektrycznie zgodnie z wymogami producenta.

Podłączenie anody magnezowej (opcjonalnie)

Gdy jako anoda ochronna, zastosowana został anoda magnezowa, to anodę musimy 
podłączyć do dostarczanego testera anody:

1. Kabel z 4-kątnego wycięcia w izolacji bocznej podłączyć do testera anody

2. Tester anody włożyć do 4-kątnego wycięcia

Podłączenie anody prądowej (opcjonalnie)

Gdy jako anoda ochronna, zastosowana została anoda prądowa, to musimy zainstalować 
dla dostarczanego Potencjostatu gniazdko z ochroną.

 ► Kabel z 4-kątnego wycięcia w izolacji bocznej podłączyć do Potencjostatu. 
Potencjostat musi być trwale podłączony do napięcia (maksymalny pobór mocy: 2 W).
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9. Uruchomienie

9.1 Przygotowanie do uruchomienia

Aby przygotować urządzenie do uruchomienia, postępujemy następująco:

1. Po montażu rur, należy rury i zbiornik gruntownie przepłukać i odpowietrzyć.

2. Napełnić zbiornik, aż z podłączenia ciepłej wody wypłynie woda.

3. Wszystkie kołnierze, korki, śrubunki i uszczelnienia sprawdzić na szczelność, ewent. 
dociągnąć śruby i uszczelnić połączenia. 
Wymagany moment obrotowy dociągania śrub kołnierza: 
SI 210, 310, 410, 510: 20 Nm 
SI 810, 1010: 30 Nm

4. Sprawdzić gotowość pracy zaworu bezpieczeństwa.

5. Sprawdzić anodę ochronną, patrz rozdział „Kontrola anody ochronnej [40]“

6. Upewnić się, czy wszystkie czujniki temperatury podłączone są do regulacji system 
MES II zgodnie ze schematem elektrycznym.

9.2 Zrównoważenie strumienia przepływu wody grzewczej

Zrównoważenie strumienia przepływu musimy przeprowadzić tylko wtedy, gdy zbiornik 
podłączony jest do zbiornika buforowego.

Aby osiągnąć możliwie niskie temperatury powrotu do zbiornika buforowego (większa 
pojemność buforu), musimy zrównoważyć strumień przepływu wody grzewczej VHw.

Moc nominalna 
grupy ładowania 
w kW

Minimalne obroty pompy 
zbiornika warstwowego PSL 
w %

Strumień przepływu wody 
grzewczej VHx w l/min

30 30 15

60 30 28

120 50 42

200 50 80

Aby zrównoważyć strumień przepływu wody grzewczej, nastawiamy wartości zgodnie z 
tabelą:

 ► Nastawiamy na regulacji system MES II w menu Dane systemu minimalne obroty 
pompy zbiornika warstwowego PSL.

 ► Nastawiamy strumień przepływu wody grzewczej:

• Strumień przepływu wody grzewczej, nastawiamy na regulatorze przepływu pomię-
dzy zbiornikiem buforowym a grupą ładowania zbiornika warstwowego.

• Nastawiamy odpowiednio stopień pompy ładowania LP, aby osiągnąć te wartości.
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9.3 Przeprowadzenie zrównoważenia dla gazowych 
modulujących kotłów kondensacyjnych

Gdy podłączony jest bez zbiornika buforowego do modulującego gazowego kotła 
kondensacyjnego, musimy przeprowadzić zrównoważenie pomiędzy kotłem a regulacją 
system MES II.

W dalszym tekście zastosowane będą następujące skróty:

Skrót Znaczenie

ΔT (BW) min Minimalne ogrzanie wody pitnej w K (Kelvin)

ΔT (BW) max Maksymalne ogrzanie wody pitnej w K (Kelvin)

DRZ PSL Obroty pompy zbiornika warstwowego PSL w %

ΔT (Kocioł) Delta T kotła w K (Kelvin)

V´ BW 100
Strumień przepływu wody pitnej grupy ładowania przy obrotach 
pompy 100 % w l/min

V´ Kocioł Strumień przepływu kotła w m3/h

P Kocioł Moc kotła w kW

Wartości zrównoważenia zbiornik warstwowy – gazowy kocioł kondensacyjny

Zbiornik warstwowy Gazowy kocioł kondensacyjny

Moc znamionowa 
grupy ładowania

Maksymalny strumień 
przepływu wody pitnej 
grupy ładowania

Wartość kv płytowego 
wymiennika ciepła

Zalecana moc kotła
Maksymalna 
dopuszczalna moc 
kotła

kW l/min m3/h przy 1 bar kW kW

30 20 4,7 30 60

60 37 8,2 60 80

120 50 10,4 120 160

200 85 10,4 200 240

9.3.1 Wyregulowanie strumienia przepływu kotła

Temperatura powrotu powinna być możliwie niska. W tym celu musimy wyregulować 
strumień przepływu kotła tak, aby Δ T kotła leżała pomiędzy 20 K a 25 K (Kelvin).

Aby można było nastawić strumień przepływu kotła, wymagane są różne wartości. 
Następnie opisane jest, jak obliczyć następujące wartości:

• Strumień przepływu kotła 

• Stratę ciśnienia płytowego wymiennika ciepła

Wymagane są następujące wartości:

• Istniejąca moc kotła = P Kocioł [kW]

• Ustalić ΔT kotła = Δ T (Kocioł) = pomiędzy 20 K a 25 K

Strumień przepływu kotła w l/min obliczamy następująco:

  14,3 x P Kocioł [kW]
V´Kocioł [I/min] = –––––––––––––––––––
  ΔT Kocioł [K]

Przeliczenie strumienia przepływu kotła z l/min na m3/h:

    60
V´Kocioł [m³/h] = V´Kocioł [I/min] x ––––––––
               1000

Strumień przepływu kotła
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Musimy obliczyć stratę ciśnienia, aby poprawnie dobrać wzgl. sprawdzić pompę kotła. Dla 
strat ciśnienia na płytowym wymienniku ciepła występuje następujący związek:

kv =
Δp     [bar]0,5

V´ [m  /h]3

 
Wymagane są następujące wartości:

• Wartość kv płytowego wymiennika ciepła z tabeli  „Wartości zrównoważenia zbiornik 
warstwowy – gazowy kocioł kondensacyjny“

• Strumień przepływu w m3/h

Stratę ciśnienia na płytowym wymienniku ciepła obliczamy następująco:

V´Kocioł [m /h]³
Δp [bar] =

kv(            )
2

 

 ► Regulujemy strumień przepływu kotła za pomocą regulatora przepływu lub stopniem 
pompy.

9.3.2 Wyregulowanie ogrzewania wody pitnej

W następujących przypadkach musimy wyregulować ogrzewanie wody pitnej:

• Gdy moc znamionowa kotła jest niższa niż moc znamionowa grupy ładowania

• Gdy moc znamionowa kotła jest wyższa niż moc znamionowa grupy ładowania 

Aby móc wyregulować ogrzewanie wody pitnej, wymagane są różne wartości. Poniżej 
opisane jest, jak możemy obliczyć wzgl. określić następujące wartości:

• minimalne ogrzewanie wody pitnej w zależności od mocy kotła

• maksymalne ogrzewanie wody pitnej zależnie od obrotów pompy

Minimalne ogrzewanie wody pitnej

Minimalne ogrzewanie wody pitnej powinno leżeć pomiędzy 10 K a 15 K (Kelvin).

Poniższą formułą obliczamy, jakie minimalne ogrzewanie wody pitnej możemy osiągnąć z 
zainstalowanymi komponentami. Formuła ta zakłada że:

• Wszystkie zawory kulowe grupy ładowania są całkowicie otwarte

• Pompa zbiornika warstwowego PSL pracuje ze 100%

14,3 x P Kocioł [kW]
ΔT BW min [K] =

V´ BW 100 [I/min]

Moc kotła = P Kocioł = 25 kW

Moc znamionowa grupy ładowania = 60 kW

Maksymalny strumień przepływu grupy ładowania (patrz tabela „Wartości zrównoważenia 
zbiornik warstwowy – gazowy kocioł kondensacyjny“) = V´BW 100 = 37 l/min

Wynik: Minimalne ogrzewanie wody pitnej = ΔT (BW) min = 9,7 K

Oznacza to, że musimy minimalne ogrzewanie wody pitnej wyregulować.

Aby osiągnąć minimalne ogrzewanie wody pitnej 10 K do 15 K (Kelvin), postępujemy 
następująco:

Strata ciśnienia na płytowym 
wymienniku ciepła

Przykład 1 – Moc kotła leży poniżej 
mocy grupy ładowania
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1. Przydławić strumień przepływu wody pitnej na górnym zaworze kulowym grupy 
ładowania

2. Obserwować wartości na czujnikach temperatury TWA i TWS

3. Strumień przepływu wody pitnej na górnym zaworze kulowym grupy ładowania przy-
dławiać tak długo, aż osiągniemy wartość pomiędzy 10 K a 15 K (Kelvin)

Moc kotła = P Kocioł = 60 kW

Moc znamionowa grupy ładowania = 60 kW

Maksymalny strumień przepływu grupy ładowania (patrz tabela „Wartości zrównoważenia 
zbiornik warstwowy – gazowy kocioł kondensacyjny“) = V´BW 100 = 37 l/min

Wynik: Minimalne ogrzewanie wody pitnej = ΔT (BW) min = 23,2 K

Oznacza to, że minimalne ogrzewanie wody pitnej 10 K do 15 K (Kelvin) jest osiągane. Nie 
musimy nic robić.

Strumień przepływu ładowania jest ograniczony. Przy dużych mocach kotła „Δ T (BW) min“ 
jest za duża. Już podgrzany zbiornik nie może być dalej ogrzewany bez powodowania 
wysokiego taktowania kotła. Wymagana jest modulacja mocy kotła.

Moc kotła = P Kocioł = 100 kW

Moc znamionowa grupy ładowania = 60 kW

Maksymalny strumień przepływu grupy ładowania (patrz tabela „Wartości zrównoważenia 
zbiornik warstwowy – gazowy kocioł kondensacyjny“) = V´BW 100 = 37 l/min

Wynik: Minimalne ogrzewanie wody pitnej = ΔT (BW) min = 38,6 K.

Oznacza to, że musimy ograniczyć moc kotła, ponieważ utrzymanie wymaganej 
temperatury ciepłej wody poprzez regulację obrotów pompy zbiornika nie jest możliwe lub 
tylko bardzo ograniczone.

Maksymalne ogrzewanie wody pitnej 

Maksymalne ogrzewanie wody pitnej powinno leżeć pomiędzy 40 K a 50 K (Kelvin). 
W tym zakresie wartości zbiornik ogrzewany jest tylko w jednym obiegu.

Poniższą formułą obliczamy, minimalne obroty pompy zbiornika warstwowego dla 
maksymalnego ogrzewania wody pitnej od 40 K do 50 K.

Δ T BW min [K]
DRZ PSL [%] =

Δ T BW max [K](             )
2
x 100              

Minimalne ogrzewanie wody pitnej (obliczone i nastawione jak podano powyżej) 
= ΔT (BW) min = 15 K (Kelvin)

Maksymalne ogrzewanie wody pitnej (planowane) = ΔT (BW) max = 40 K (Kelvin)

Wynik: 0,140 = 14 % obroty pompy

Zbiornik ogrzewany będzie tylko w jednym obiegu od temperatury wyjściowej przykłado-
wo 20 °C do 60 °C.

 ► Ustawiamy na regulacji minimalne obroty pompy zbiornika warstwowego PSL.

Dla obrotów pompy zbiornika warstwowego mamy następujące warunki:

• Minimalne obroty wynoszą10 %. Na regulacji nie możemy nastawić żadnej mniejszej 
wartości.

• Przy „ΔT (BW) min“ poniżej 12 K mamy możliwość, przy obrotach pompy 10 % najwyżej 
40 K ogrzewanie wody pitnej.

• Przy większych mocach podłączeniowych występuje większe „ΔT (BW) min“. Musimy 
nastawić wyżej minimalne obroty pompy, aby nie było przekraczane ogrzewanie wody 
pitnej 50 K. Obserwujemy wartości na czujnikach temperatury TWA i TWS.

Przykład 3- Moc kotła leży powyżej 
mocy grupy ładowania

Przykład 2 – Moc kotła odpowiada 
mocy grupy ładowania 

Przykład

Sposób postępowania

Wskazówki do obrotów pompy 
zbiornika warstwowego
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9.3.3 Tabela z typowymi nastawami wartości

Poniższa tabela podaje przykłady typowych nastaw wartości. Tłusto oznaczone cyfry 

oznaczają, że standardowy zakres zastosowania zbiornika jest przekroczony. Tutaj, przy 

nastawach wymagana jest szczególna dokładność.

1x Modula NT 1x Modula III 
2x 
Modula III 
16-85 kW 

3x 
Modula III 
16-85 kW 

kW 3-15 5-25 7-35 8-45 12-65 16-85 18-115 16-170 16-255 

Jednostka

Grupa ładowania 30 kW 

Δ T BW min K 14 18 20 26 

Δ T BW max K 45 52 52 51 

DRZ PSL min % 10 12 15 25 

Δ T Kocioł max K 12 20 20 20 

V´ BW 100 l/min 15 20 25 25 

V´ Kocioł l/min 18 18 25 32 

Grupa ładowania 60 kW 

Δ T BW min K 15 15 17 25 33 

Δ T BW max K 43 44 50 46 49 

DRZ PSL min % 12 12 12 30 45 

Δ T Kocioł max K 20 20 20 20 25 

V´ BW 100 l/min 24 33 37 37 37 

V´ Kocioł l/min 18 25 32 46 49 

Grupa ładowania 120 kW 

Δ T BW min K 15 19 24 33 54 

Δ T BW max K 48 48 49 47 63 

DRZ PSL min % 10 15 25 50 75 

Δ T Kocioł max K 20 25 25 25 20 

V´ BW 100 l/min 42 50 50 50 50 

V´ Kocioł l/min 32 37 49 66 136 

Grupa ładowania 200 kW 

Δ T BW min K 15 15 14 19 32 43 

Δ T BW max K 48 49 45 50 58 51 

DRZ PSL min % 10 10 10 15 30 70 

Δ T Kocioł max K 20 20 20 20 20 20 

V´ BW 100 l/min 42 60 85 85 85 85 

V´ Kocioł l/min 32 46 61 82 136 182 
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9.4 Montaż obudowy grupy ładowania

Aby zamontować obudowę grupy ładowania, postępujemy następująco:

Montaż obudowy grupy ładowania

1 Pręt gwintowany 3 Obudowa grupy ładowania

2 Uchwyt pokrywy

1. 2 pręty gwintowane M6 x 25 (Zakres dostawy obudowy grupy ładowania) wkręcamy 
do uchwytu pokrywy (2)

2. Obudowę grupy ładowania (3) zakładamy od góry na pręty gwintowane (1)

9.5 Przekazanie urządzenia użytkownikowi

Przy przekazywaniu urządzenia uwzględniamy co następuje:

 ► Objaśnienie użytkownikowi funkcjonowania urządzenia.

 ► Przekazanie użytkownikowi do przechowania wszystkich wymaganych dokumentów.

 ► Instruowanie użytkownika na podstawie instrukcji i odpowiadanie na jego pytania.

 ► Uświadomienie użytkownikowi możliwych zagrożeń.

 ► Uświadomienie użytkownikowi konieczności przeprowadzania przeglądów 
technicznych i serwisowania.
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10 Przegląd techniczny
Regularne serwisowe przeglądy techniczne wydłużają żywotność urządzenia. Podwyższona 
zostaje niezawodność pracy.

Użytkownik systemu zobowiązany jest, do utrzymania pełnego stanu technicznego i 
regularnych przeglądów technicznych. Zalecamy zawarcie umowy serwisowej pomiędzy 
użytkownikiem a instalatorem. 

Prace związane z zachowaniem czystości zapewnia użytkownik. 

Przeglądy techniczne i serwis przeprowadza instalator.

10.1 Cykle przeglądów technicznych
Zalecamy, zapewnienie przeglądów technicznych urządzenia w następujących interwałach:

Czynność Częstotliwość Strona

Kontrola funkcjonowania corocznie [40]

Kontrola szczelności corocznie [40]

Kontrola anody ochronnej corocznie [40]

Odkamienienie płytowego wymiennika ciepła corocznie [41]

Czyszczenie zbiornika corocznie [42]

Kroki przeglądu technicznego

Dla przeprowadzenia przeglądu technicznego przeprowadzamy następujące prace:

• Zdjąć obudowę grupy ładowania

• Przeprowadzić kroki przeglądu technicznego, patrz następujący rozdział

• Założyć obudowę grupy ładowania 

10.2 Kontrola funkcjonowania
Aby zagwarantować funkcjonowanie zbiornika, sprawdzamy:

• Funkcjonowanie zaworu bezpieczeństwa

• Funkcjonowanie naczynia wzbiorczego (opcjonalnie)

• Funkcjonowanie  zaworu zwrotnego na instalacji cyrkulacyjnej

• Gdy istnieje: nastawę automatycznego mieszalnika ciepłej wody 

10.3 Kontrola szczelności
Przynajmniej raz w roku, należy sprawdzić czy przyłącza zbiornika są szczelne i nie 
wypływa woda.

Aby sprawdzić szczelność zbiornika postępujemy następująco:

1. Otwieramy listwę hakową izolacji bocznej

2. Sprawdzamy szczelność wszystkich przyłączy (kontrola wzrokowa)

3. Usunąć ewentualne nieszczelności

 
10.4 Kontrola anody ochronnej
Anoda ochronna służy do ochrony przed korozją.

Anodę ochronną kontrolujemy w następujących przypadkach:

Zawarcie umowy serwisowej
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Tester anody

• Przy uruchomieniu

• Najpóźniej 2 lata po uruchomieniu

• Następnie corocznie

Anoda magnezowa

Gdy ochronę anodową stanowi anoda magnezowa, to możemy sprawdzić ochronę 
anodową za pomocą zabudowanego testera anody:

 ► Przyciskamy przycisk testera anody. 
Gdy wskazówka leży w zielonym zakresie, istnieje ochrona anodowa. 
Gdy wskazówka leży w czerwonym zakresie, nie istnieje ochrona anodowa.

Najpóźniej po 2 latach od uruchomienia a następnie corocznie przeprowadzamy kontrolę 
wzrokową:

1. Wybudować anodę magnezową

2. Gdy anoda magnezowa zużyta jest więcej niż 2/3, należy anodę ochronną wymienić. 

Anoda prądowa

Gdy ochronę anodową stanowi anoda prądowa, to Potencjostat musi być zaopatrzony w 
prąd.

 ► Kontrolujemy diodę świecącą na Potencjostacie. 
Gdy dioda świecący świeci na zielono, istnieje ochrona anodowa. 
Gdy dioda świecący świeci na czerwono, nie istnieje ochrona anodowa.

10.5 Odkamienienie płytowego wymiennika ciepła
Zależnie od właściwości wody pitnej, płytowy wymiennik ciepła może się zakamienić.

Im wyżej nastawiona jest wartość wymagana ciepłej wody, tym wyższe jest 
prawdopodobieństwo zakamieniania płytowego wymiennika ciepła.

Obudowa grupy ładowania została zdjęta.

Aby odkamienić płytowy wymiennik ciepła, postępujemy następująco:

1. Nastawić na regulacji tryb pracy OFF 
Pompa zbiornika PSL nie powinna pracować.

2. Zamknąć zawory kulowe grupy ładowania.

3. Podłączyć wąż odpowiedniego urządzenia przepłukującego do przyłączy dla 
przepłukania. 
Kierunek przepływu dla płynu przepłukującego: od zimnej wody do ciepłej wody

4. Otworzyć zawory przepłukujące.

5. Przeprowadzić przepłukanie zgodnie z wytycznymi producenta środka 
przepłukującego.

6. Odłączyć urządzenie przepłukujące.

7. Przepłukać obieg poprzez przyłącza do przepłukania, dokładnie wodą pitną. 
Usunąć resztki płynu przepłukującego.

8. Zamknąć zawory przepłukujące.

9. Otworzyć zawory kulowe grupy ładowania.

10. Otworzyć całkowicie najbliżej położony punkt poboru ciepłej wody.

11. Przepuścić poprzez punkt poboru jednorazowo całkowitą pojemność zbiornika.  
 
Zbiornik i instalacja jest całkowicie przepłukana.

Kontrola wzrokowa

Wskazówka

Warunek
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10.6 Czyszczenie zbiornika 

Obudowa grupy ładowania została zdjęta.

Zwrócić uwagę na to, aby anoda prądowa (opcjonalnie) nie została zakrzywiona lub 

złamana.

Aby wyczyścić zbiornik, postępujemy następująco:

1. Odwodnić całkowicie zbiornik poprzez zawór napełniająco-odwadniający.

2. Zdemontować grupę ładowania.

3. Otworzyć kołnierz rewizyjny.

4. Usunąć zanieczyszczenia z otworu kołnierza rewizyjnego zbiornika.

5. Poprzez otwór rewizyjny, wyssać osady za pomocą „mokrego“odsysacza.

6. Wymienić uszczelkę kołnierza rewizyjnego.

7. Zamknąć kołnierz rewizyjny.

8. Ponownie zamontować grupę ładowania.

Wskazówka

Warunek
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11 Zakłócenia

Zakłócenie Możliwa przyczyna Postępowanie w celu usunięcia zakłócenia

Nieszczelność na zbiorniku Nieszczelność na kołnierzu  ► Dociągnąć śruby kołnierza
 ► Wymienić uszczelkę

Nieszczelności połączenia rur  ► Uszczelnić połączenia rur

Nieszczelność zbiornika (korozja)  ► Kontakt z producentem

Nieszczelność płytowego wymiennika 
ciepła

 ► Kontakt z producentem

Wypływ rdzawej wody w punkcie 
poboru ciepłej wody

Korozja zbiornika  ► Kontakt z producentem

Korozja w instalacji rur  ► Wymienić uszkodzone elementy
 ► Przepłukać instalację
 ► Przepłukać zbiornik

Wióry stalowe z narzynania gwintów  ► Przepłukać gruntownie zbiornik

Czas nagrzewania zbyt długi Za niska temperatura kotła Zmierzyć temperaturę zasilania:
1. Zmierzyć temperaturę zasilania bezpośrednio 

przy płytowym wymienniku ciepła
2. Podnieść temperaturę na regulacji

Powietrze w płytowym wymienniku 
ciepła

Odpowietrzyć zbiornik:
1. Wyłączyć pompę
2. Wielokrotnie odpowietrzyć płytowy wymiennik 

ciepła
3. Załączyć pompę

Częste wyłączanie kotła poprzez 
termostat kotła

Kocioł jest za gorący  ► Sprawdzić przepływ, ewent. podnieść
 ► Odpowietrzyć zbiornik

Czas nagrzewania wydłuża się Zakamienianie płytowego wymiennika 
ciepła w dłuższym odcinku czasu

 ► Odkamienić płytowy wymiennik ciepła
 ► Przepłukać zbiornik
 ► Ewentualnie wyczyścić zbiornik poprzez kołnierz 

rewizyjny

Zbyt niska temperatura ciepłej wody Wymagana wartość temperatury 
ciepłej wody za niska

 ► Podnieść wymaganą wartość temperatury 
ciepłej wody

Rury są ciągle gorące Cyrkulacja grawitacyjny i/lub 
mikrocyrkulacja

 ► Zasyfonować przyłącza
 ► Zabudować dodatkowe zawory zwrotne

Izolacja  ► Sprawdzić izolację przy tym szczególnie 
orurowanie podłączenia

Straty cyrkulacyjne  ► Ograniczyć cyrkulację wyłącznikiem czasowym, 
przyciskiem załączania (Taster)  
i/lub zmniejszyć wartość wymaganą cyrkulacji

Zbyt mała ilość ciepłej wody podczas 
poboru

Przebijanie się zimnej wody przy 
dużym ciśnieniu zimnej wody

 ► Zredukować ciśnienie wody

Dobrano za małe przekroje rur 
podłączeniowych

 ► Dobrać większe przekroje rur

Niedotrzymana jest wymagana 
wartość temperatury ciepłej wody w 
zbiorniku

Błędnie nastawiony strumień 
przepływu wody grzewczej

 ► Nastawić strumień przepływu wody grzewczej, 
patrz rozdział „Uruchomienie“
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Zakłócenie Możliwa przyczyna Postępowanie w celu usunięcia zakłócenia

Niedotrzymana jest wymagana 
wartość temperatury ciepłej wody w 
zbiorniku

Błędnie nastawiony strumień 
przepływu wody pitnej

 ► Nastawić strumień przepływu wody pitnej, patrz 
rozdział „Uruchomienie“

Błędnie nastawione sterowanie 
obrotów

 ► patrz instrukcja instalowania i uruchomienia 
regulacja system MES II

Czas ładowania ciepłej wody za duży 
lub za mały

Strumień przepływu wody pitnej nie 
jest zgrany z kotłem

 ► Nastawić strumień przepływu wody pitnej, patrz 
rozdział „Uruchomienie“
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12 Wyłączenie z pracy
 
12.1 Chwilowe wyłączenie z pracy

Zbiornik nie musi być opróżniony, gdy układ grzewczy jest chwilowo wyłączony z pracy.

 ► Ustawiamy na regulacji tak, aby zbiornik nie był dogrzewany.

 ► Wyłączamy na regulacji przygotowanie wody.

 ► Upewniamy się, aby zawór bezpieczeństwa był w pełni sprawny.

 ► Upewniamy się, aby naczynie wzbiorcze było w pełni sprawne.

 ► Przy ponownym uruchomieniu, podgrzewamy wodę pitną powyżej 70 °C i poprzez 
najbliższy punkt poboru wypuszczamy całą objętość zbiornika.

12.2 Trwałe wyłączenie z pracy

Przy opróżnianiu musimy chronić zbiornik przed podciśnieniem (implozja).

Aby trwale wyłączyć zbiornik z pracy, postępujemy następująco:

1. Wyłączyć regulację z pracy.

2. Wyłączyć z pracy wszystkie podłączone źródła ciepła i odbiorniki ciepła.

3. Zamocować wąż na zaworze napełniająco-spustowym. 

4. Wolny koniec węża umieścić w odpowiednim miejscu z odpływem.

5. Zakręcić dopływ wody pitnej do przyłącza zimnej wody.

6. Otworzyć najbliższy punkt poboru ciepłej wody.

7. Całkowicie otworzyć zawór napełniająco-spustowy.

8. Opróżnić całkowicie zbiornik.

9. Zdemontować grupę ładowania, odłączyć wszystkie podłączenia.

10. Zdemontować izolację.

Wskazówka
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13 Utylizacja

Urządzenie jak również osprzęt i opakowanie transportowe w większej części stanowią 
materiał do ponownego recyklingu.

Recycling można przeprowadzić w punktach odbioru materiałów.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

13.1 Utylizacja opakowania
Utylizację opakowania transportowego przejmuje na siebie firma montująca urządzenie.

13.2 Utylizacja urządzenia
Urządzenie i osprzęt nie należą do odpadów gospodarstwa domowego.

 ► Należy zadbać o to, aby zużyte urządzenie i jego osprzęt zutylizowane zostały zgodnie 
z obowiązującymi regułami dla tych urządzeń.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.
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14 Dane techniczne

14.1 Dane techniczne

Przyłącza i czujniki temperatury 

F Kołnierz rewizyjny Z Cyrkulacja

KV Zasilanie – woda grzewcza WW Ciepła woda

KR Powrót – woda grzewcza ET/
SV

Odpowietrznik/Zasilanie solar

SR Powrót solar T3 Blacha zaciskowa góra

KW Zimna woda T2 Blacha zaciskowa środek

E Grzałka elektryczna T1 Blacha zaciskowa dół

A Anoda ochronna

Jednost. Zbiornik warstwowy SI 

210 310 410 510 810 1010 

Średnica z/bez Izolacji mm 720/550 720/550 770/600 810/600 960/750 1060/850 

Wysokość z/bez Izolacji mm 1187/1117 1567/1497 1627/1557 1977/1887 1987/1897 2027/1937 

Niezbędna wysokość montażowa mm 1267 1647 1707 2077 2087 2127 

Wymiar po przekątnej mm 1154 1522 1583 1905 1946 1996 

Szerokość (z grupą ładowania) mm 1081 1081 1153 1193 1341 1448 

Ciężar, pusty (bez grupy ładowania) kg 78 94 125 205 260 300 

Ciężar, napełniony  
(bez grupy ładowania) 

kg 303 407 513 683 1007 1271 

Izolacja 

Grubość izolacji bocznej (miękka PU) mm 80 80 80 100 100 100 

Grubość izolacji pokrywy mm 80 80 80 100 100 100 
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Jednost. Zbiornik warstwowy SI 

210 310 410 510 810 1010 

Grubość izolacji dolnej mm 40 40 40 40 40 40 

Dane pracy  

maksymalne dozwolone ciśnienie pracy 
(strona wody użytkowej) bar 10 10 10 10 8 8 

maksymalna dozwolona temperatura 
pracy (strona wody użytkowej) °C 95 95 95 95 95 95 

maksymalne dozwolone ciśnienie pracy 
(strona wody grzewczej) bar 10 10 10 10 10 10 

maksymalna dozwolona temperatura 
pracy (strona wody grzewczej) °C 95 95 95 95 95 95 

Straty gotowości całego zbiornika  
(DIN 4701-10) kWh/d 2,1 2,4 2,6 2,8 3,2 3,5 

Pojemność  

Całość l 225 313 388 478 747 971 

do blachy zaciskowej na dole T1 l 27 27 34 34 64 86 

do blachy zaciskowej w środku T2 l 112 167 203 249 372 439 

do blachy zaciskowej na górze T3 l 179 267 331 422 649 840 

Pojemność ogrzewana przy grzałce El. l 175 262 326 417 640 829 

Przyłącza Rodzaj przyłącza Wysokość przyłącza 

Zasilanie solar SV 3/4“ Rp mm 1134 1514 1574 1904 1914 1954 

Ciepła woda WW 1 1/2“ GZ mm 903 1283 1333 1663 1647 1661 

Cyrkulacja Z 
3/4“ GW mm 773 1153 1203  

1“ GW mm 1533 1517 1531 

Kołnierz F 

Typ TK 150 (115 
x 180 LK 150, 8 x 
M12)

mm 803 803 1153 1153  

210 x 280 LK 245,
12 x M15 mm 1187 1201 

Przyłącze grupy 
ładowania góra

1“ GZ  mm 803 803  

1 1/4“ GZ mm 1153 1153 1187 1201 

Anoda A 
1 1/4“ GW, 
odizolowany 
elektrycznie

mm 653 873 913 1113 1117 1131 

Grzałka  
elektryczna E 1 1/2“ GW mm 263 263 273 273 307 321 

Zimna woda KW 1 1/2“ GZ mm 243 243 253 253 287 301 

Przyłącze grupy 
ładowania dół

1“ GZ mm 243 243  

1 1/4“ GZ mm 253 253 287 301 

Czujniki temperatury

TWE blacha zaciskowa 
góra T3 mm 903 1283 1333 1663 1647 1661 

TWE/TWA blacha zaciskowa 
środek T2 mm 536 677 718 881 930 1024 

TWA/TWE blacha zaciskowa 
dół T1 mm 243 243 253 253 287 301 
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Skróty: 

GW Gwint wewnętrzny 

GZ Gwint zewnętrzny

Rp Gwint wewnętrzny

LK oś otworów w okręgu

 
14.2 Osiągi
 
14.2.1 Podłączenie bezpośrednio do kotła

Następująca tabela odnosi się do następujących warunków pracy:

• Temperatura zbiornika: 60 °C

• Temperatura zimnej wody: 10 °C

• Temperatura poboru ciepłej wody: 60 °C

Pozycja czujników temperatury: TWE góra, TWA dół

1x 
Modula NT

1x 
Modula III

2x
Modula III 16-85

3x 
Modula III 16-85

kW 3-15 5-25 7,35 8-45 12-65 16-85 18-115 16-170 16-255

SI

Liczba NL

210 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 - - -

310 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 - - -

410 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,3 5,6 6,3 

510 - 6,8 6,8 6,9 7,1 7,2 7,5 7,8 8,5 

810 - - 16,6 16,7 17,0 17,3 17,8 18,4 19,6 

1010 - - 27,8 28,0 28,4 28,8 29,5 30,3 31,9 

Pobór ciepłej wody: 10-cio minutowy pobór szczytowy (l)

210 229 232 236 239 247 254 - - -

310 316 318 321 323 329 334 - - -

410 391 393 396 399 404 409 420 430 451 

510 - 482 484 487 491 495 504 512 529 

810 - - 755 757 762 768 778 788 809 

1010 - - 979 982 987 992 1003 1014 1035 

Pobór ciepłej wody: 60-cio minutowy pobór ciągły (l)

210 397 568 740 911 1255 1598 - - -

310 485 656 828 999 1343 1686 - - -

410 560 731 903 1074 1418 1761 2447 3134 4506 

510 - 821 993 1164 1508 1851 2537 3224 4596 

810 - - 1262 1433 1777 2120 2806 3493 4865 

1010 - - 1486 1657 2001 2344 3030 3717 5089 



THPL2354 05/13  V 1.050

Dane Techniczne

Pozycja czujników temperatury: TWE środek, TWA dół

1x 
Modula NT

1x 
Modula III

2x
Modula III 16-85

3x 
Modula III 16-85

kW 3-15 5-25 7,35 8-45 12-65 16-85 18-115 16-170 16-255

SI

Liczba NL

210 1,7 2,0 2,3 2,6 3,3 4,0 - - -

310 3,2 3,6 4,0 4,5 5,4 6,4 - - -

410 4,8 5,3 5,8 6,3 7,4 8,6 11,2 14,1 21,1 

510 - 7,7 8,3 8,9 10,2 11,6 14,6 18,0 25,7 

810 - - 18,6 19,5 21,3 23,2 27,2 31,5 41,1 

1010 - - 30,2 31,2 33,2 35,4 39,8 44,5 54,7 

Pobór ciepłej wody: 10-cio minutowy pobór szczytowy (l)

210 240 255 270 285 315 345 - - -

310 329 345 361 377 409 441 - - -

410 404 419 435 451 482 514 577 639 765 

510 - 509 525 541 572 603 666 728 853 

810 - - 792 807 837 867 926 986 1106 

1010 - - 1012 1025 1052 1080 1134 1188 1297 

Pobór ciepłej wody: 60-cio minutowy pobór ciągły (l)

210 397 568 740 911 1255 1598 - - -

310 485 656 828 999 1343 1686 - - -

410 560 731 903 1074 1418 1761 2447 3134 4506 

510 - 821 993 1164 1508 1851 2537 3224 4596 

810 - - 1262 1433 1777 2120 2806 3493 4865 

1010 - - 1486 1657 2001 2344 3030 3717 5089 

 
14.2.2 Podłączenie do zbiornika buforowego

Moc podłączeniowa odnosi się do zbiornika buforowego. Obszar gotowości zbiornika 
buforowego dla przygotowania ciepłej wody, zawiera przynajmniej jedno kompletne 
ładowanie zbiornika warstwowego.

Następująca tabela odnosi się do następujących warunków pracy:

• Temperatura zbiornika: 60 °C

• Temperatura zimnej wody: 10 °C

• Temperatura poboru ciepłej wody: 60 °C
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Pozycja czujników temperatury: TWE środek, TWA dół

SI
Moc nominalna 
grupy ładowania 
w kW

15 25 35 45 65 85 115 190 255

Liczba NL

210 
30 3,6 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 - - -

60 4,0 4,5 5,0 5,5 6,6 7,8 - - -

310 
30 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 - - -

60 7,2 7,6 8,0 8,5 9,5 10,5 - - -

410 

60 10,6 10,9 11,2 11,5 12,2 13,0 13,3 13,3 13,3 

120 - 11,5 12,1 12,7 14,0 15,4 17,7 20,3 20,3 

200 - - 13,3 14,3 16,4 18,6 22,2 32,9 43,6 

510 

60 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

120 - 16,6 17,0 17,5 18,6 19,7 21,6 22,8 22,8 

200 - - 18,8 19,8 21,9 24,2 27,8 38,3 48,3 

810 

60 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

120 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 

200 - - 40,6 41,4 43,2 45,0 48,0 56,1 61.6 

1010 

60 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

120 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 

200 - - 64,8 65,1 65,9 66,7 68,0 70,3 70,3 

Pobór ciepłej wody: 10-cio minutowy pobór szczytowy (l)

210 
30 363 363 363 363 363 363 - - -

60 459 465 471 478 493 508 - - -

310 
30 448 448 448 448 448 448 - - -

60 592 592 592 592 592 592 - - -

410 

60 653 653 653 653 653 653 653 653 653 

120 - 767 767 767 767 767 767 767 767 

200 - - 817 829 853 878 916 1015 1094 

510 

60 732 732 732 732 732 732 732 732 732 

120 - 842 842 842 842 842 842 842 842 

200 - - 983 991 1008 1025 1052 1123 1160 

810 

60 975 975 975 975 975 975 975 975 975 

120 - 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 

200 - - 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 

1010 

60 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 

120 - 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 

200 - - 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 
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SI
Moc nominalna 
grupy ładowania 
w kW

15 25 35 45 65 85 115 190 255

Pobór ciepłej wody: 60-cio minutowy pobór ciągły (l)

210 
30 623 740 858 977 1204 1223 - - -

60 652 786 922 1057 1330 1602 - - -

310 
30 777 879 984 1088 1286 1288 - - -

60 815 942 1070 1198 1455 1713 - - -

410 

60 954 1073 1193 1314 1557 1800 2157 2256 2256 

120 - 1098 1227 1357 1617 1879 2272 2967 2967 

200 - - 1267 1408 1690 1972 2397 3460 4377 

510 

60 1120 1231 1342 1454 1680 1907 2237 2311 2311 

120 - 1261 1384 1507 1755 2004 2379 3019 3019 

200 - - 1434 1570 1845 2119 2532 3569 4460 

810 

60 1616 1699 1783 1869 2042 2218 2463 2473 2473 

120 - 1747 1850 1953 2161 2372 2689 3172 3172 

200 - - 1929 2054 2304 2555 2934 3885 4699 

1010 

60 2025 2082 2142 2202 2327 2454 2588 2588 2588 

120 - 2147 2231 2315 2487 2662 2925 3274 3274 

200 - - 2337 2451 2679 2909 3255 4127 4868 
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15 Przykłady systemów - Hydraulika

15.1 Symbole i skróty

Zastosowane symbole

Zawór bezpieczeństwa 

M

A B Zawór przełączający 

Zawór nadprzepływowy Zawór strefowy

Armatura odcinająca (zawór, zasuwa...)
T

Termiczny zawór mieszający 

Armatura odcinająca z klapą zwrotną Pompa 

Klapa zwrotna LP Pompa ładowania

Czujnik temperatury Płytowy wymiennik ciepła 

Nastawnik przepływu Naczynie wzbiorcze 

Miernik przepływu Obieg grzewczy 

M
Mieszacz Termiczne zabezpieczenie odpływowe 

Pojemnik wyłapujący Zawór regulacji przepływu 

Oddzielacz powietrza Manometr 

Blokada Przed naczynie

Zawór kapowy ze spustem
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Ogólne skróty 

KW Ciepła woda WW Zimna woda

Wejścia (Czujniki) 

S Temperatura powrotu solar, strumień przepływu TV Temperatura zasilania obieg grzewczy 

TKW Temperatura wejścia zimnej wody stacji „świeżej 
wody“ TV2 Temperatura zasilania obieg grzewczy 2 

TSP 
Temperatura wejścia zbiornika do stacji „świeżej 
wody“ TVKH Temperatura zasilania kocioł na drewno 

TWW Temperatura wyjścia ciepłej wody stacji „świeżej 
wody“ TWA Czujnik grupy ładowania wyłączenie zbiornika 

warstwowego 

TA Temperatura zewnętrzna TWE Czujnik grupy ładowania załączenia zbiornika 
warstwowego

TAM Temperatura zewnętrzna na kolektorze TWO Temperatura ciepłej wody góra 

TPO Temperatura buforu góra TWU Temperatura ciepłej wody dół 

TPU Temperatura buforu dół TW Temperatura ciepłej wody 

TPUKH Temperatura buforu dół kocioł na drewno TW 2 Temperatura ciepłej wody 2 

TR Temperatura powrotu obieg grzewczy TWS Temperatura ciepłej wody wymagana zbiornik 
warstwowy. 

TR2 Temperatura powrotu obieg grzewczy 2 TZR Temperatura powrotu cyrkulacji

TRKH Temperatura powrotu kocioł na drewno Taster Taster Cyrkulacja

TSA Temperatura wyjścia solar VKW Strumień przepływu zimna woda

TSE Temperatura wejścia solar VSP_m Strumień przepływu strona zbiornika

TSV Temperatura zasilanie solar 

Wyjścia 

B1 kontakt palnika 1 PKHp Pompa obiegu grzewczego obieg pierwotny

LP Pompa ładowania PKH Pompa kocioł na drewno 

M+ Mieszacz ciepło PSL Pompa ładowania zbiornik warstwowy 

M- Mieszacz zimno PSO Pompa solar 

M2+ Mieszacz 2 ciepło PZ Pompa cyrkulacja 

M2- Mieszacz 2 zimno PSP Pompa zbiornika 

PHK Pompa obieg grzewczy ULV PK Zawór przełączający pompa kotła

PHK2 Pompa obieg grzewczy 2 ULV SPE Zawór przełączający kaskada zbiorników

PK Pompa kotła ZV Zawór strefowy
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15.2 Przykłady systemów - Hydraulika

Schemat hydrauliczny: Zbiornik warstwowy SI podłączony bezpośrednio do kotła

Schemat hydrauliczny: Zbiornik warstwowy SI podłączony ze zbiornikiem buforowym
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