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1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat ściennej stacji świeżej wody WFS-35 II

Znajdują się tu między innymi informacje dotyczące:

•	 Bezpieczeństwa

•	 Funkcjonowania

•	 Instalacji i uruchomienia

•	 Przeglądów technicznych (serwisu)

•	 Danych technicznych

1.2 Adresaci instrukcji
Ta instrukcja przeznaczona jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Ta instrukcja obowiązuje dla naściennej stacji świeżej wody WFS-35 II od września 2013.

1.4 Załączone dokumenty
Dla użytkownika

•	 Informacje dla użytkownika dla stacji świeżej wody WFS-35 II

•	 Instrukcja obsługi regulatora świeżej wody SystaExpresso II

Dla Instalatora

•	 Instrukcja instalacji i uruchamiania stacji świeżej wody WFS-35 II

•	 Instrukcja instalacji i uruchamiania regulatora świeżej wody SystaExpresso II

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
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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.

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 na-
wiasach 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 się pod napięciem. 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 urządzenie pozostaje przez dłuższy czas (np. podczas ferii) w nieogrzewanym 
pomieszczeniu i nie jest eksploatowane, woda w urządzeniu i w przewodach rurowych 
może zamarznąć. Zamarzająca woda może uszkodzić urządzenie oraz przewody rurowe i 
spowodować szkody następcze.

 ► Instalować urządzenie 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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Znaczenie wyrazów ostrzegawczych

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

OSTRZEŻENIE Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała w 
przypadku zlekceważenia tego zagrożenia

UWAGA Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała 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.

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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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 Zastosowanie

4.1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie, produkowane i sprawdzane jest zgodnie ze standardami techniki i uznanych 
reguł technicznych i bezpieczeństwa. Urządzenie należy stosować zgodnie z przeznaczeniem 
i rzeczowo, aby zapobiec niebezpieczeństwu dla osób i szkodom materialnym na urządzeniu 
i innych szkód materialnych.

Ścienna stacja świeżej wody WFS-35 może być używana wyłącznie do ogrzewania wody 
pitnej. Może ona wyłącznie być zastosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych o 
maksymalnej temperaturze grzewczej rzędu 95 °C

Stacja świeżej wody WFS-35 II stanowi element instalacji grzewczej i musi być zawsze 
instalowana w połączeniu ze zbiornikiem buforowym.

Eksploatacja stacji świeżej wody WFS-35 II jest dozwolona tylko przy zastosowaniu zaworu 
bezpieczeństwa 10 bar na przyłączu zimnej wody.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania poprzez następujące osoby:

•	 Osoby z ograniczonymi czynnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi

•	 Osoby z brakiem doświadczenia lub brakującą wiedzą

•	 Dzieci poniżej 16 roku życia

Osoby te muszą, dla ich bezpieczeństwa, być pod opieką odpowiedzialnych osób lub 
wcześniej poinstruowane, jak powinny użytkować 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

Ściennej stacji świeżej wody WFS-35 II nie wolno eksploatować podłączonej bezpośrednio 
do kotła grzewczego.

Stacja świeżej wody może ogrzewać wyłącznie wodę pitną. Inne płyny nie mogą być 
ogrzewane.

Za szkody poprzez zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, producent lub dostawca 
nie ponosi odpowiedzialności.

Opis produktu
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4.2 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu przedniej obudowy w obszarze przyłączy 
hydraulicznych.

Seriennummer: 35WFSII GMxxxxx

Frischwasserstation WFS-35 II

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Dettenhausen / Germany

Herstelldatum: 08.2013

Art. Nr. 07-0025

1

2

3

4

1 Oznaczenie produktu 3 Numer seryjny

2 Numer artykułu 4 Data produkcji, miesiąc/rok

Tabliczka znamionowa (przykład) i pozycja tabliczki znamionowej
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Opis produktu

4.3 Widok urządzenia

4

2

1

3

1 Regulator stacji świeżej wody 
SystaExpresso II

3 Przednia osłona

2 Tylna osłona 4 Podłączenia hydrauliczne

4.4 Opis funkcjonowania
Ścienna stacja świeżej wody WFS-35 II nadaje się do higienicznego ogrzewania wody 
pitnej w domach jedno- i dwurodzinnych.

Stacja świeżej wody ogrzewa wodę za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Ciepło do 
ogrzewania wody pitnej magazynowane jest w zbiorniku buforowym. Ogrzewana woda 
pitna nie jest magazynowana. Woda pitna ogrzewana jest wtedy, kiedy jest potrzebna 
(ogrzewanie przepływowe).

Regulator świeżej wody SystaExpresso II reguluje ogrzewaniem wody pitnej. Dodatkowo 
reguluje opcjonalnie podłączoną Pompą cyrkulacyjną. Pompą cyrkulacyjną osiągamy to, że 
ciepła woda natychmiast lub możliwie najszybciej jest do dyspozycji w punkcie odbioru.

Regulacja świeżej wody SystaExpresso II stanowi element stacji świeżej wody WFS-35 II.

Następujące cechy produktu wyróżniają stację “świeżej wody“ WFS-35 II.

•	 woda pitna jest ogrzewana przepływowo

•	 temperatura ciepłej wody i program czasowy są nastawiane indywidualnie

•	 czas pracy pompy cyrkulacyjnej jest nastawiany indywidualnie

Widok stacji świeżej wody z obudową

Ogrzewanie wody pitnej

Regulacja

Cechy produktu
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•	 wymagana wartość cyrkulacji jest nastawiana indywidualnie

•	 nakład energii dla ogrzewania wody pitnej i cyrkulacji jest rejestrowany

•	 regulator świeżej wody SystaExpresso II może być podłączony za pomocą przewodu 
linii BUS z regulatorem ogrzewania SystaComfort II od Paradigmy

 - temperatury i programy czasowe są ustawiane na pilocie ogrzewania

 - Wymagane wartości i zakłócenia przekazywane są do regulacji ogrzewania

•	 wszystkie komponenty stacji świeżej wody są dostępne w stanie zmontowanym 
(zdejmowalna obudowa)

•	 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 płytowego 
wymiennika ciepła na miejscu.

Opis produktu
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Montaż

5 Montaż

5.1 Wymagania dla miejsca ustawienia

WSKAZÓWKA

Szkoda materialna na urządzeniach elektrycznych przez wodę

przy nieszczelności z urządzenia wypływa woda

 ► urządzenia nie montować powyżej urządzeń elektrycznych

Miejsce ustawienia musi spełniać następujące warunki:

•	 Suche i trwale wolne od mrozu

•	 ściana nośna

 - powierzchnia: przynajmniej 1100mm x 450 mm ( wys. x szer. )

 - nośność ściany: przynajmniej 25 kg

Aby przewody nie były zbyt długie, stację świeżej wody należy zamontować w 

bezpośrednim pobliżu zbiornika buforowego.

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

5.2 Wymiary

1
0
5
0
 m

m

3
2
0
 m

m

420 mm

Wymiary

5.3 Minimalne odstępy

Zwróć uwagę przy montażu na:

•	 wystarczające odstępy od pobliskich ścian i sufitu dla prac instalacyjnych

•	 wystarczający odstęp poniżej stacji świeżej wody dla podłączenia orurowania
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Montaż

•	 dobry dostęp z przodu aby ewentualnie zdjąć obudowę

•	 wystarczająca ilość miejsca do obsługi regulacji świeżej wody

5.4 Sprawdzanie zakresu dostawy

 ► Należy sprawdzić dostawę pod względem ewentualnych uszkodzeń i kompletności

Zakres dostawy obejmuje:

•	 stację świeżej wody z regulatorem świeżej wody, kompletnie zmontowaną

•	 uchwyt ścienny

•	 materiały mocujące

5.5 Wymagany osprzęt

Aby uruchomić urządzenie, wymagany jest następujący osprzęt:

•	 Zawór bezpieczeństwa 10 bar

5.6 Transportowanie urządzenia

Podczas transportu należy stację świeżej wody zabezpieczyć przed przewróceniem. Należy 

zabezpieczyć ją również przed mocnymi uderzeniami.

5.7 Montaż urządzenia

Do montażu stacji “świeżej wody“ wymagane są następujące narzędzia i osprzęt:

•	 Dybel M10 x 50 (zakres dostawy)

•	 Śruby M8 x 50, SW 13 (zakres dostawy)

•	 Wiertło M10

•	 Klucz widłowy SW13

Dostarczone śruby oraz dyble muszą odpowiadać miejscowym warunkom. W innym 

przypadku zastosować odpowiednie materiały mocujące

Zamocować stację świeżej wody na ścianie w taki sposób, aby wyświetlacz regulatora 

świeżej wody SystaExpresso znajdował się mniej więcej na wysokości oczu.

Narzędzia i osprzęt

Warunki

Wskazówka
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Wymiary montażowe: widok od strony osprzętu do zamocowania na ścianie

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 zawieszenie stacji 

świeżej wody.

Wymiary montażowe: widok od strony osprzętu do zamocowania na ścianie

2. Zawiesić stację “świeżej wody“ na zamocowaniu naściennym

 Stacja “świeżej wody“ jest zamontowana
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6 Montaż obudowy

6.1 Zdjęcie obudowy
Do prac serwisowych lub elektrycznego podłączenia regulacji “świeżej wody“ musimy 
zdjąć obudowę.

Aby zdjąć obudowę postępujemy następująco:

1. Wykręcić całkowicie śruby (6 x) na zewnętrznej krawędzi obudowy. Otwory 
wzmocnione są tulejką plastikową. Nie zgubić tych tulejek plastikowych.

2. Obudowę zdejmujemy do przodu

 Płytowy wymiennik ciepła, pompa zbiornika i orurowanie stacji “świeżej wody“ są 
widoczne.

Regulacja “świeżej wody“ zamontowana jest na odchylnym zamocowaniu. Możemy 
zamocowanie odchylić na lewo.

6.2 Założenie obudowy
Muszą być spełnione następujące warunki:

•	 Zawór odcinający na przyłączu zimnej wody i zawór na przyłączu ciepłej wody są 
otwarte

•	 Zamocowanie regulacji “świeżej wody“ w pozycji w której regulacja “świeżej wody“ 
wskazuje do przodu

Aby założyć obudowę postępujemy następująco:

1. Założyć obudowę

2. Wkręcić całkowicie śruby (6 x) na zewnętrznej krawędzi obudowy. Otwory 
wzmocnione są tulejką plastikową. Nie zgubić tych tulejek plastikowych.

Wskazówka

Warunek
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7 Instalacja hydrauliczna

7.1 Założenia dla instalacji hydraulicznej
Stacja świeżej wody może być zasilana po stronie wtórnej tylko wodą użytkową. Jakość 
wody musi umożliwiać zastosowanie stali szlachetnej W 1.4401 (AISI 316). 
Informacje do wymaganej jakości wody znajdują się w rozdziale „Jakość wody pitnej 
(tabela odporności) [37]”

Gdy woda grzewcza (strona pierwotna) jest zanieczyszczona, może to doprowadzić do 
nieprawidłowego działania czujników.

Hydraulika zależna jest od Twojego schematu systemu. Niektóre hydrauliki standardowe 
znajdują się w rozdziale „Przykłady systemów Hydraulika“.

Instalacja hydrauliczna

Przestrzegać jakości wody

Hydraulika

Wymiarowanie
2
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Wymiarowanie przyłączy hydraulicznych: Widok od dołu

Przy podłączeniu hydrauliki zwracamy uwagę na:

•	 utrzymujemy możliwie krótkie odcinki rur

•	 stosujemy możliwie małą ilość łuków

•	 aby zredukować straty ciśnienia, stosujemy średnicę rury powrotnej większą niż 
średnicę rury zasilającej

•	 stosujemy extra grubą izolację dla zasilania zbiornika, przez to minimalizujemy straty 
ciepła i osiągamy to, że stacja “świeżej wody“ daje szybciej do dyspozycji ciepłą 
wodę.

•	 Przyłącze zimnej wody (strona wtórna) musi być podłączone poprzez zawór 
bezpieczeństwa.

.
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7.2 Podłączenie stacji świeżej wody

Obudowa stacji “świeżej wody“ jest zdjęta.

Aby podłączyć hydraulicznie stację “świeżej wody“ postępujemy następująco:

5

4 3

2

1

Przyłącza hydrauliczne i pozycja odpowietrznika

1 Odpowietrznik na powrocie zbiornika 4 Zimna woda (KW)

2 Zasilanie zbiornik 5 Powrót zbiornik

3 Ciepła woda (WW)

Podłączenie strona zbiornika (strona pierwotna)

Aby podłączyć hydraulicznie stację “świeżej wody“ postępujemy następująco:

1. Zasilanie zbiornik stacji świeżej wody (2) podłączamy bezpośrednio do jednego z 
górnych bocznych przyłączy zbiornika buforowego. 
Stosujemy boczne przyłącze zbiornika buforowego aby żadne powietrze nie było 
zasysane.

2. Powrót zbiornik stacji świeżej wody (5) podłączamy bezpośrednio do dolnego 
przyłącza zbiornika buforowego

Podłączenie strony wody pitnej (strona wtórna)

1. Ciepłą wodę podłączamy do przyłącza Ciepła woda (3)

2. Zimną wodę podłączamy do przyłącza Zimna woda (4) poprzez zawór bezpieczeństwa 
10 bar

 Stacja “świeżej wody“ jest hydraulicznie podłączona

Warunek
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7.3 Podłączenie cyrkulacji (opcjonalnie)
Przy podłączeniu cyrkulacji zwracamy uwagę na: 

•	 pompa cyrkulacji jest dopuszczona do wody pitnej

•	 strumień przepływu instalacji cyrkulacyjnej: minimum 2 l/min

Czujnik temperatury dla cyrkulacji nie musi być dodatkowo podłączony. Temperatura 
powrotu przewodu cyrkulacji mierzona jest przez czujnik S2 stacji świeżej wody.

 ► Powrót instalacji cyrkulacyjnej podłączamy poprzez trójnik bezpośredniej bliskości do 
przyłącza zimnej wody stacji “świeżej wody“.

Wskazówka
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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 Widok przyłączy regulatora świeżej wody

PSPZ
NNNN L 3,

1
5A

T230V~ 50Hz09-7572 SystaExpresso II V
BUSRES TWW PWM S1 S2

Zaciski regulacji świeżej wody

Res bez zastosowania PE przewód ochronny

TWW zamontowany fabrycznie  

czujnik temperatury TWW

V bez zastosowania

PWM bez zastosowania PZ pompa cyrkulacyjna

S1 zamontowany fabrycznie 

czujnik S1

PS zamontowana fabrycznie 

pompa zbiornika

S2 zamontowany fabrycznie 

czujnik S2

230~ 

50 Hz

napięcie zasilania

BUS Linia BUS dla regulacji ogrzewania 

SystaComfort II

8.2 Dostęp do zacisków podłączeniowych
Obudowa stacji świeżej wody jest zdjęta.

Aby mieć dostęp do zacisków podłączeniowych, postępujemy następująco:

1. Wykręcić śrubę mocującą na pokrywie regulacji

2. Zdjąć dolną pokrywę

 Zaciski podłączeniowe regulacji “świeżej wody“ są dostępne.

Warunek
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8.3 Podłączenie elektryczne regulatora świeżej wody

WSKAZÓWKA

Nieprawidłowe funkcjonowanie poprzez niefachowe ułożenie kabli

Kable sieciowe i kable sygnałowe wpływają na siebie poprzez indukcję

 ► Kable sieciowe i kable sygnałowe ułożyć oddzielnie

Do podłączenia elektrycznego niezbędny jest trójżyłowy kabel sieciowy, który nie wchodzi 

w zakres dostawy. Przekrój przewodów musi być dobrany co najmniej do prądu rzędu 2 A.

Obudowa stacji świeżej wody jest zdjęta i zaciski połączeniowe są dostępne. 

Aby elektrycznie podłączyć regulację  świeżej wody, postępujemy następująco:

1. Kabel sieciowy podłączyć do zacisku Netz

2. Przewód ochronny kabla sieciowego podłączyć do zacisku PE

3. Gdy podłączona ma być pompa cyrkulacyjna: pompę cyrkulacyjną podłączyć do 

zacisku PZ

4. Przewód ochronny pompy cyrkulacyjnej podłączyć do zacisku PE

5. Gdy podłączona ma być regulacja ogrzewania: Linię BUS podłączyć do zacisków BUS

6. Odciążenia naciągu mocno dokręcić 

Każdy kabel podłączmy do własnego zacisku i dokręcamy mocno za pomocą 

odciążenia naciągu.

1

34

2

Odciążenia naciągu dla kabla sieciowego i dla kabli czujników

1 Odciążenie naciągu kabla pompy 

cyrkulacyjnej

3 Odciążenie naciągu kabla  

zasilającego

2 Blok izolacji z wycięciami 4 Odciążenie naciągu kabla  

linii BUS

7. Kabel sieciowy przeprowadzić poniżej regulacji “świeżej wody“ do tyłu, u dołu bloku 
izolacji (2) są wycięcia dla kabli. Możemy włożyć kabel do wolnego wycięcia.

Warunek

Wyposażenie dodatkowe
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8. Kabel sieciowy układamy na prawej stronie izolacji i wzdłuż wycięcia

9. Kabel sieciowy przeprowadzić w dół poprzez odciążenie naciągu (3). Zaleca się, aby 
przewód zasilający podłączyć na stałe do sieci zasilającej. 
Kabel sieciowy  podłączamy do 230 V/50Hz.

10. Gdy podłączona jest pompa cyrkulacyjna: Kabel pompy cyrkulacyjnej przeprowadzić 
poniżej regulacji świeżej wody do tyłu, ułożyć po prawej stronie i przeprowadzić 
poprzez odciążenie naciągu (1)

11. Gdy podłączona jest regulacja ogrzewania: Kabel BUS przeprowadzić poniżej regulacji 
świeżej wody do tyłu, ułożyć po lewej stronie i przeprowadzić poprzez odciążenie 
naciągu (4)

12. Przykręcić obudowę regulacji świeżej wody

13. Przeprowadzić uruchomienie

Czujnik temperatury TWW oraz sensory S1 i S2 są już fabrycznie podłączone.

Pompa zbiornika jest już fabrycznie podłączona.

8.4 Podłączenie regulacji ogrzewania (opcjonalnie)

Gdy regulacja ogrzewania nie jest jeszcze podłączona, możemy później połączyć ze sobą 

linią BUS regulację “świeżej wody“ i regulację ogrzewania SystaComfort II.

WSKAZÓWKA

Nieprawidłowe funkcjonowanie poprzez niefachowe ułożenie kabli

Kable sieciowe i kable sygnałowe wpływają na siebie poprzez indukcję

 ► Kable sieciowe i kable sygnałowe ułożyć oddzielnie

Obudowa stacji “świeżej wody“ jest zdjęta i zaciski przyłączeniowe są dostępne.

Aby regulację ogrzewania połączyć do regulacji “świeżej wody“, postępujemy następująco:

1. Linię BUS podłączyć do zacisku BUS

2. Zacisnąć linię BUS aby odciążyć naciąg. 
Zacisnąć kabel w prowadzeniu kabli poniżej listwy zaciskowej.

3. Linię BUS przeprowadzić poniżej stacji “świeżej wody“ w tył. 
W dole bloku izolacji są wycięcia dla kabli. Kabel możemy zakleszczyć w wolnym 
wycięciu.

4. Linię BUS ułożyć w lewej stronie izolacji i wzdłuż wycięcia

5. Linię BUS przeprowadzić poprzez lewe odciążenie naciągu w dół

6. Przykręcić pokrywę regulacji “świeżej wody“

7. Przeprowadzić uruchomienie

Warunek

Czujniki i sensory

Pompa zbiornika
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9 Uruchomienie

9.1 Wymagania dla uruchomienia
Spełnione muszą być następujące warunki:

•	 Strona zbiornika (strona pierwotna) jest kompletnie podłączona

•	 Strona wody pitnej (strona wtórna) jest kompletnie podłączona

•	 Podłączenie zimnej wody (strona pierwotna) podłączona jest poprzez zawór 
bezpieczeństwa 10 bar

•	 Opcjonalnie: Instalacja cyrkulacyjna i pompa cyrkulacyjna są kompletnie podłączone

Przestrzegać jakość wody

Przestrzegać tabelę odporności w rozdziale „Dane techniczne“.

Inhibitory i inne dodatki w wodzie są zabronione. Jakość wody musi nadawać się do 
podłączonych źródeł ciepła i odbiorników ciepła. Jakość wody musi spełniać wymagania 
do pracy z systemami solar Aqua. Dalsze informacje zawarte są w dokumentacji „Jakość 
wody w AquaSystemach” THPL1985.

9.2 Urządzenie napełnić i odpowietrzyć
Aby stację “świeżej wody“ napełnić i odpowietrzyć, postępujemy następująco:

Instalacja grzewcza

Aqua systemy

5 2

1

4 3

Zawory i odpowietrznik

1 Odpowietrznik stacji świeżej wody 3 Zawór odcinający zimna woda

2 Zawór odcinający zbiornik zasilanie 4 Zawór odcinający zbiornik powrót

3 Zawór odcinający ciepła woda
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Strona zbiornika (strona pierwotna) napełnienie i odpowietrzenie

1. Otworzyć zawór odcinający zbiornik zasilanie (2) i zawór odcinający zbiornik  
powrót (5) 
Stacja “świeżej wody“ napełniana jest po stronie zbiornika.

2. Odpowietrzenie stacji “świeżej wody“ 
Odpowietrznik (1) znajduje się z tyłu regulacji “świeżej wody“. Zamocowanie regulacji 
“świeżej wody“możemy odchylić na lewo.

Strona wody pitnej (strona wtórna) napełnienie i odpowietrzenie

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie sensorów poprzez uderzenia ciśnienia

Przy napełnianiu urządzenia mogą powstawać uderzenia ciśnienia.

 ► Punkt poboru ciepłej wody otwierać pomału a nie gwałtownie

1. Zawór odcinający przyłącza ciepłej wody (3) i zawór odcinający przyłącza zimnej wody 
(4) otworzyć

2. Pomału otworzyć punkt poboru wody, aż przestanie wypływać powietrze.

 Stacja “świeżej wody“ jest po stronie wody pitnej napełniona i odpowietrzona.

Instalacja cyrkulacyjna napełnienie i odpowietrzenie (opcjonalnie)

 ► Gdy podłączona została instalacja cyrkulacyjna, instalację cyrkulacyjną napełnić i 
odpowietrzyć.

9.3 Włączenie urządzenia do eksploatacji

Aby włączyć stację świeżej wody do eksploatacji, należy postępować w następujący 

sposób:

1. Przeprowadzić uruchomienie. 
Startujemy uruchomienie na regulatorze świeżej wody SystaExpresoo II. 
Wszystkie informacje dla uruchomienia znajdują się w dokumentacji regulatora 
świeżej wody SystaExpresso II.

2. Sprawdzić szczelność połączeń

3. Założenie obudowy, patrz rozdział „Założenie obudowy [17]

9.4 Przekazanie urządzenia użytkownikowi

Podczas przekazywania urządzenia należy wziąć pod uwagę 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 Eksploatacja

OSTRZEŻENIE

Poparzenia gorącą wodą

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca

 ► Ostrożnie obchodzić się z gorącą wodą w punktach poboru

Urządzenie obsługujemy regulacją świeżej wody SystaExpresso II. Gdy mamy podłączoną 
regulację ogrzewania, to niektóre nastawy możemy przeprowadzić regulacją ogrzewania.

Wszystkie informacje do obsługi znajdują się w dokumentacji regulacji świeżej wody 
SystaExpresso II.
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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 zakłóceń i meldunków (na regulacji) corocznie

Kontrola szczelności corocznie [27]

Odkamienienie płytowego wymiennika ciepła corocznie [28]

Przeprowadzenie Software-Update według wytycznych [42]

Kroki przeglądu technicznego

W przeglądzie technicznym przeprowadzamy następujące prace:

•	 Odczytać zakłócenia i meldunki na regulacji świeżej wody, patrz instrukcja 
instalowania i uruchomienia regulacji świeżej wody SystaExpresso II.

•	 Zdjąć obudowę stacji świeżej wody

•	 Przeprowadzić kroki przeglądu technicznego, patrz następujące rozdziały

•	 Założyć obudowę stacji świeżej wody

•	 Przeprowadzić uruchomienie na na regulacji świeżej wody, patrz instrukcja 
instalowania i uruchomienia regulacji “świeżej wody“ SystaExpresso II. 

10.2 Kontrola szczelności
Kontrolować przynajmniej raz w roku, czy wszystkie podłączenia są szczelne i czy nie 
wypływa woda.

 ► Uszczelnić nieszczelności przyłączy. W tym celu używać nowe uszczelnienia

Zawarcie umowy serwisowej



THPL2426 09/13  V 1.028

Przegląd techniczny

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 stacji świeżej wody została zdjęta.

Aby odkamienić płytowy wymiennik ciepła, postępujemy następująco:

2

1

Przyłącza przepłukania z zaworami przepłukującymi

1 Przyłącze przepłukania zimna 

woda

2 Przyłącze przepłukania ciepła 

woda

1. Nastawić tryb pracy Wył. 
Regulacja “świeżej wody“: Główne menu > Kontrola > Tryb pracy

2. Zamknąć zawory odcinające zimnej wody i ciepłej wody. 
Stacja “świeżej wody“ jest odcięta od instalacji

3. Podłączyć wąż odpowiedniego urządzenia przepłukującego do przyłączy (1,2) dla 
przepłukania. 
Kierunek przepływu dla płynu przepłukującego: od zimnej wody (1) do  
ciepłej wody (2)

4. Otworzyć zawory przepłukujące. 
Na tylnej stronie kapy zamykającej przyłączy przepłukania jest wgłębienie. Tylną 
stronę wykorzystujemy do otwarcia zaworów przepłukujących.

5. Przeprowadzić odkamienianie zgodnie z wytycznymi producenta środka 
przepłukującego.

6. Odłączyć urządzenie przepłukujące.

7. Przepłukać dokładnie obieg wodą pitną poprzez przyłącza do przepłukania (1,2). 
Kierunek przepływu dla płynu przepłukującego: od zimnej wody (1) do  
ciepłej wody (2). 
Usunąć dokładnie resztki płynu przepłukującego.

8. Zamknąć zawory przepłukujące.

9. Otworzyć zawory odcinające ciepłej i zimnej wody.

10. Otworzyć całkowicie najbliżej położony punkt poboru ciepłej wody. 
Stacja świeżej wody jest całkowicie przepłukana.

Wskazówka

Warunek
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11. Przeprowadzić uruchomienie, patrz instrukcja instalowania i uruchomienia regulacji 
SystaExpresso II rozdział „uruchomienie”

Odpowiednie środki odkamieniające sprzedaje:

Firma SWEP Wärmetauscher Deutschland AG

Käthe-Paulus-Straße 9

D-31137 Hildesheim

Tel. (05121 7520-0)

Faks (05121 54011)

11.4 Przeprowadzenie Software-Update

Software-Update przeprowadzamy aby utrzymywać funkcje stacji świeżej wody w 
najnowszym stanie.

Wszystkie informacje, kiedy i w jaki sposób przeprowadzamy Software-Update,  znajdują 
się w instrukcji instalowania i uruchomienia regulacji świeżej wody SystaExpresso II w 
rozdziale „Update“.

Przegląd techniczny

Wskazówka
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12 Wyłączanie z eksploatacji

12.1 Chwilowe wyłączanie urządzenia z eksploatacji
Urządzenie wyłączamy gdy chcemy przeprowadzić przegląd techniczny lub prace 
naprawcze:

 ► Nastawić tryb pracy Wył. 
Regulacja “świeżej wody“: Główne menu > Kontrola > Tryb pracy

Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zawory odcinające i inne odcięcia pozostają otwarte.

12.2 Trwałe wyłączenie urządzenia z eksploatacji
Aby wyłączyć stację świeżej wody całkowicie z eksploatacji, należy postępować w 
następujący sposób:

1. Odłączyć napięcie zasilania od regulatora świeżej wody SystaExpresso II.

2. Zamknąć zawór odcinający zbiornik zasilanie i zawór odcinający zbiornik powrót.

3. Zamknąć zawór odcinający zimna woda i zawór odcinający ciepła woda.

4. Odpowietrznik na powrocie zbiornika całkowicie otworzyć. 
Odpowietrznik znajduje się za regulatorem świeżej wody. 
System jest teraz po stronie zbiornika bez ciśnienia.

5. Opróżnić stację świeżej wody. 
Otworzyć zawory przepłukania po stronie wody pitnej. Spuścić wodę ze stacji świeżej 
wody, tak aby przy demontażu nie wypływała woda.

6. Zdemontować połączenie hydrauliczne

7. Zdjąć stację świeżej wody.

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 Deklaracja zgodności
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15 Dane techniczne

15.1 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 (pierwotna) Gwint zewnętrzny 1”

Strona ciepłej wody (wtórna) Gwint zewnętrzny 3/4”

Dane eksploatacyjne

Maks. ciśnienie robocze bar 10

Maks. temperatura wejściowa °C 95



THPL2426 09/13  V 1.034

Dane techniczne

15.2 Wskazówki do maksymalnego poboru

Maksymalny pobór zależny jest od następujących parametrów:

•	 Indywidualnie pożądana temperatura ciepłej wody (wartość wymagana ciepłej wody)

•	 Temperatura wejścia do stacji “świeżej wody“ (zimna woda i temperatura zbiornika)

•	 Objętość zbiornika

Regulacja mierzy maksymalną objętość zbiornika przy uruchomieniu. Strumień przepływu 
zbiornika  zależny jest od oporu hydraulicznego. Temperatura wejścia do stacji “świeżej 
wody“ musi być nastawiona. Temperaturę wejścia ustawia się według pożądanej wartości 
wymaganej ciepłej wody i pożądanego maksymalnego poboru. Gdy maksymalny pobór 
zredukujemy i/lub zmniejszymy wartość wymaganą ciepłej wody, to możemy obniżyć 
temperaturę wejścia.

Wymagana temperatura zbiornika, długość orurowania pomiędzy zbiornikiem a stacją 
“świeżej wody“ i izolacja orurowania wpływają na temperaturę wejścia do stacji “świeżej 
wody“.

Gdy regulacja “świeżej wody“ połączona jest linią BUS z regulacją ogrzewania, to regulacja 
“świeżej wody“ przekazuje automatycznie konieczne dane do regulacji ogrzewania. 
Konieczna wymagana temperatura zbiornika zostaje automatycznie „obliczana“. Zwrócić 
uwagę na to, aby wartość „Maksymalna wartość wymagana temperatury zbiornika“ 
na regulacji “świeżej wody“ nastawiona była przynajmniej na konieczną wymaganą 
temperaturę zbiornika,  W innym przypadku, ogranicza ta wartość w regulacji “świeżej 
wody“ konieczną wymaganą temperaturę zbiornika. Dalsze nastawy nie są konieczne.

Gdy nie wykonane jest połączenie BUS z regulacją ogrzewania, musimy określić parametry 
dla maksymalnego poboru, patrz tabela „Konieczna temperatura zbiornika w zależności od 
pożądanego poboru i temperatury poboru“. Konieczną wymaganą temperaturę zbiornika 
musimy ustawić ręcznie na kotle grzewczym.

Przy uruchomieniu, regulacja zmierzyła strumień przepływu zbiornika 20 l/min. W punkcie 
poboru chcemy osiągnąć następujące wartości:

•	 wartość wymaganą ciepłej wody 50 °C

•	 maksymalny pobór 22 l/min

Z tabeli „Konieczna temperatura zbiornika w zależności od pożądanego poboru i 
temperatury poboru“ odczytujemy przedstawioną konieczną wymaganą temperaturę 
zbiornika. Przy tej wartości z przykładu, musimy nastawić konieczną wymaganą 
temperaturę zbiornika na 65 °C. Zmieniamy ewentualnie maksymalny pobór lub 
wymaganą temperaturę ciepłej wody, aby móc nastawić niższe wymagane temperatury 
zbiornika (oszczędność energii).

Przy zastosowaniu pomp ciepła, należy zwrócić uwagę na to, że temperatury zasilania 
pomp ciepła są ograniczone. Może to ograniczyć wysokie pobory ciepłej wody.

Przykład

Zastosowanie pomp ciepła

z połączeniem BUS do 
regulatora ogrzewania

bez połączenia BUS do 
regulatora ogrzewania
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Wymagana temperatura zbiornika w zależności od pożądanego poboru i temperatury poboru

Wartość wymagana 
ciepłej wody [°C]

Strumień przepływu zbiornika [l/min]

10 15 20 25

Maksymalny pobór [l/min], konieczna wymagana temperatura zbiornika [°C]

45 12 l/min , 60 °C

14 l/min , 65 °C

16 l/min , 70 °C

17 l/min , 75 °C

19 l/min , 80 °C

20 l/min , 85 °C

18 l/min , 60 °C

18 l/min , 65 °C

23 l/min , 70 °C

25 l/min , 75 °C

27 l/min , 80 °C

30 l/min , 85 °C

23 l/min , 60 °C

26 l/min , 65 °C

30 l/min , 70 °C

33 l/min , 75 °C

35 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

28 l/min , 60 °C

32 l/min , 65 °C

35 l/min , 70 °C

35 l/min , 75 °C

35 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

50 10 l/min , 60 °C

13 l/min , 65 °C

13 l/min , 70 °C

16 l/min , 75 °C

16 l/min , 80 °C

17 l/min , 85 °C

14 l/min , 60 °C

17 l/min , 65 °C

19 l/min , 70 °C

21 l/min , 75 °C

23 l/min , 80 °C

26 l/min , 85 °C

18 l/min , 60 °C

22 l/min , 65 °C

25 l/min , 70 °C

28 l/min , 75 °C

31 l/min , 80 °C

33 l/min , 85 °C

22 l/min , 60 °C

26 l/min , 65 °C

30 l/min , 70 °C

34 l/min , 75 °C

35 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

55 8 l/min , 60 °C

10 l/min , 65 °C

11 l/min , 70 °C

12 l/min , 75 °C

13 l/min , 80 °C

15 l/min , 85 °C

11 l/min , 60 °C

14 l/min , 65 °C

16 l/min , 70 °C

18 l/min , 75 °C

22 l/min , 80 °C

22 l/min , 85 °C

13 l/min , 60 °C

17 l/min , 65 °C

21 l/min , 70 °C

24 l/min , 75 °C

26 l/min , 80 °C

29 l/min , 85 °C

16 l/min , 60 °C

21 l/min , 65 °C

25 l/min , 70 °C

32 l/min , 75 °C

32 l/min , 80 °C

35 l/min , 85 °C

60 -- l/min , 60 °C

7 l/min , 65 °C

9 l/min , 70 °C

11 l/min , 75 °C

12 l/min , 80 °C

13 l/min , 85 °C

-- l/min , 60 °C

10 l/min , 65 °C

13 l/min , 70 °C

15 l/min , 75 °C

17 l/min , 80 °C

13 l/min , 85 °C

-- l/min , 60 °C

13 l/min , 65 °C

17 l/min , 70 °C

20 l/min , 75 °C

25 l/min , 80 °C

25 l/min , 85 °C

-- l/min , 60 °C

16 l/min , 65 °C

20 l/min , 70 °C

24 l/min , 75 °C

27 l/min , 80 °C

30 l/min , 85 °C
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15.3 Diagram strat ciśnienia z krzywą pompy
Z tego diagramu możemy odczytać , jakie dopuszczalne są straty ciśnienia w orurowaniu 
łączącym pomiędzy zbiornikiem buforowym a stacją “świeżej wody“.
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UPS 65-15 130x1"

Strona zbiornika

Strona wody użytkowej

Określamy strumień przepływu zbiornika na podstawie tabeli „Konieczna temperatura 
zbiornika w zależności od pożądanego poboru i temperatury poboru“ (Przykład: 20 l/min).

Z diagramu „Diagram strat ciśnienia z krzywą pompy” odczytujemy co następuje:

•	 Wysokość podnoszenia pompy zbiornika przy 20 l/min (= 560 mbar)

•	 Straty ciśnienia stacji “świeżej wody“ po stronie zbiornika przy 20 l/min (= 320 mbar)

Obliczamy różnicę ciśnienia, którą mamy do dyspozycji dla orurowania pomiędzy 
zbiornikiem buforowym a stacją “świeżej wody“:

Różnica ciśnienia = 560 mm – 320 mbar = 240 mbar

Orurowanie pomiędzy zbiornikiem buforowym a stacją “świeżej wody“ instalujemy tak, 
aby wartość ciśnienia 240 mbar nie została przekroczona.

15.4 Wskazówki dla pojemności buforu
Ilość wydatku wody jest zależna od stanu napełnienia zbiornika.

Czujnik, który wywołuje dogrzewanie zbiornika, musi być ulokowany tak, aby zapewnić 
pożądaną ilość ciepłej wody przy maksymalnym poborze.

Przy uruchomieniu, regulacja zmierzyła strumień przepływu zbiornika 20 l/min. W punkcie 
poboru chcemy osiągnąć następujące wartości:

•	 wymagana wartość ciepłej wody 50 °C

•	 maksymalny pobór 22 l/min

•	 przy dziennym zapotrzebowaniu ciepłej wody 220 litrów

W tym przykładzie, możemy pobierać maksymalnie ciepłą wodę przez 10 minut:

•	 220 l / 22 l/min = 10 minut

Diagram strat ciśnienia WFS-35 II z krzywą pompy
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Konieczną pojemność buforu oblicza się następująco:

•	 20 l/min x 10 min = 200 l

Aby móc pobrać ciepłą wodę 50 °C przy poborze 22 l/min, to konieczna wymagana 
temperatura zbiornika musi wynosić 65 °C (patrz tabela w poprzednim rozdziale).

Tak więc zbiornik musi zapewnić gotowość wody buforowej 200 l o temp. 65 °C.

Przy tym zwracamy uwagę na:

•	 Te 200 l musi być w gotowości do dyspozycji poniżej przyłącza zbiornik zasilanie 
(strona pierwotna).

•	 Czujnik, który uwalnia dogrzewanie kotłem, musi być na zbiorniku buforowym 
odpowiednio pozycjonowany.

Jako ogólną zasadę można przyjąć:

Poniżej zasilania zbiornika musi być magazynowana żądana ilość dzienna wody (ilość 
ciepłej wody na dzień) jako pojemność bufora o temperaturze odpowiedniej dla 
maksymalnego wydatku wody.

15.5 Jakość wody pitnej  (Tabela odporności)

Składnik zawarty w 
wodzie

Stężenie

mg/l lub ppm

Przedział casu1) AISI 316
W 1.4401

Lut miedziany

Wodorowęglan (HCO3
-) <70 w przeciągu 24h + 0

70-300 + +

>300 + 0/+

Siarczany (SO4
2-) <70 bez limitu + +

70-300 + 0/-

>300 0 -

HCO3
- / SO42- >1.0 bez limitu + +

<1.0 + 0/-

Przewodność <10 μS/cm bez limitu + 0

10-500 μS/cm + +

>500 μS/cm + 0

pH <6.0 w przeciągu 24h 0 0

6.0-7.5 0/+ 0

7.5-9.0 + +

>9.0 + 0

Amoniak (NH4
+) <2 w przeciągu 24h + +

2-20 + 0

>20 + -

Chlorek (Cl-) do 60 0C <300 bez limitu + +

>300 0 0/+

Wolny gaz chlorowy (Cl 2) <1 w przeciągu 5h + +

1-5 + 0

>5 0/+ 0/-

Siarczyn (SO3) <1 w przeciągu 5h + +

1-5 + 0

>5 0/+ 0/-
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Składnik zawarty w 
wodzie

Stężenie

mg/l lub ppm

Przedział casu1) AISI 316
W 1.4401

Lut miedziany

Siarkowodór (H 2S) <0.05 bez limitu + +

>0.05 + 0/-+

Wolny (agresywny) 
dwutlenek węgla (CO 2)

<5 bez limitu + +

5-20 + 0

>20 + -

Twardość całkowita (0dH) 4.0-8.5 bez limitu + +

Azotany (NO3) <100 bez limitu + +

>100 + 0

Żelazo (Fe) <0.2 bez limitu + +

>0.2 + 0

Aluminium (Al) <0.2 bez limitu + +

>0.2 + 0

Mangan (Mn) <0.1 bez limitu + +

>0.1 0 0

1) Czas analizy po poborze próby

Oznaczenie Objaśnienie

+ w normalnych warunkach dobra odporność

0 zagrożenie korozją, szczególnie gdy zawiera więcej składników z „0“

- nie nadaje się, wysokie zagrożenie korozją

Gdy warunki lokalne nie spełniają wymaganych warunków jakości wody pitnej, to można 
zamówić płytowy wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Płytowy wymiennik ciepła z lutem niklowym zamawiamy w firmie SWEP.

Informacje dla zamówienia poniżej:

www.swep.se

Oznaczenie: B25HX20 1P SN-S 4 x 1“ Nickellot

Numer artykułu: 11927-020

Legenda

Wskazówka
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15 Przykłady systemów - Hydraulika

15.1 Symbole i skróty

Zastosowane symbole

Zawór bezpieczeństwa 

M

A B Zawór przełączający 

Obieg grzewczy Płytowy wymiennik ciepła 

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 Naczynie wzbiorcze 

Nastawnik przepływu Termiczne zabezpieczenie odpływowe

Miernik przepływu Zawór regulacji przepływu 

M
Mieszacz Manometr

Pojemnik wyłapujący Przed naczynie

Oddzielacz powietrza Blokada
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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 PKH Pompa kocioł na drewno 

LP Pompa ładowania PSL Pompa ładowania zbiornik warstwowy 

M+ Mieszacz ciepło PSO Pompa solar 

M- Mieszacz zimno PZ Pompa cyrkulacja 

M2+ Mieszacz 2 ciepło PSP Pompa zbiornika 

M2- Mieszacz 2 zimno ULV PK Zawór przełączający pompa kotła

PHK Pompa obieg grzewczy ULV SPE Zawór przełączający kaskada zbiorników

PHK2 Pompa obieg grzewczy 2 ZV Zawór strefowy

PK Pompa kotła 
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16.2 Schemat hydrauliczny

Schemat hydrauliczny zbiornik buforowy ze źródłem ciepła, obiegiem grzewczym i stacją świeżej wody

1 Źródło ciepła 4 Zbiornik buforowy PSPlus

2 Obieg grzewczy, mieszany 5 Stacja solar

3 Stacja świeżej wody
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