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Domy wielorodzinne, osiedla, hotele
baseny, sauny, obiekty sportowe i rekreacyjne
zakłady pracy

Technika zbiorników Paradigma

Dom jedno- lub dwurodzinny

Ciepła woda i częściowe ogrzewanie

z Kotłem

Aqua EXPRESSO III

PS2Plus FST

PS2Plus z WFS

z pompa ciepła

Aqua EXPRESSO HF

Solarne ogrzewanie ciepłej wody

Ciepła woda i częściowe ogrzewanie

Solarne ogrzewanie ciepłej wody

PS2Plus + Kaskada WFS

PS2Plus + Kaskada WFS

EXPRESSINO

TW 120, 155

TW 200 - 500

Technika zbiorników

Technika zbiorników Paradigma

Zbiorniki i regulacja stanowią centralne komponenty instalacji domowej.

Poprzez magazynowanie energii cieplnej, zapewniają wyrównanie pomiędzy źródłem ciepła jakim jest system solar, gazowy kocioł kondensacyjny, 
kocioł na paliwo stałe a odbiornikiem ciepła w formie przygotowania ciepłej wody użytkowej lub obiegów grzewczych. Każde źródło ciepła i odbiornik 
ciepła stawiają różne wymagania odnośnie zbiornika. Dlatego dla każdego zastosowania, Paradigma oferuje odpowiedni typ zbiornika. Zarówno tylko 
do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania lub jako kombinacja obydwóch zastosowań.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 

•	 Przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej chodzi o to, aby przygotować higienicznie  
codzienne zapotrzebowanie ciepłej wody w odpowiedniej ilości minimalnym nakładem 
energii.

•	 Tutaj przedstawia Paradigma szeroką ofertę zbiorników
•	 Dla najmniejszych jednostek mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych z 

wykorzystaniem energii solar oraz dla zastosowań z dużym zapotrzebowaniem c.w.u. np. 
hotele, obiekty sportowe, osiedla itp..

Ciepła woda i ogrzewanie (Zbiorniki Kombi) 

•	 Tak zwane zbiorniki Kombi, magazynują ciepło zarówno do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej jak i też dla obiegów grzewczych

•	 Zależnie od budowy są one w stanie zapewnić wyrównanie pomiędzy ofertą ciepła ze źródeł 
ciepła (np. systemy solar, kotły kondensacyjne, kotły na paliwo stałe) a zapotrzebowaniem 
ciepła dla obiegów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

•	 Zbiorniki Kombi są idealnym wyborem dla domu jedno- i dwurodzinnego, dzięki 
energetycznie sensownemu przygotowaniu ciepłej wody i zapewnieniu przytulnego 
klimatu pomieszczeń mieszkalnych magazynowaną w zbiorniku energią

•	 W kombinacji z pompami ciepła, zbiorniki kombi wyróżniają się bardzo stabilnym 
warstwowaniem

Zbiorniki buforowe 

•	 Zbiorniki buforowe znajdują zastosowanie w zamkniętych układach grzewczych i 
wykorzystane są w nich jako sprzęgła hydrauliczne

•	 Zbiorniki buforowe doskonale równoważą różnice mocy cieplnej, strumieni przepływu, 
temperatur zasilania i powrotu oraz ΔT pomiędzy źródłami a odbiornikami ciepła

•	 Szczególnie wydajne i o małych stratach, zbiorniki buforowe mogą służyć w budynkach 
wykorzystujących energię słońca do wielodniowego magazynowania energii, ograniczając 
tym samym zużycie kopalnych źródeł energii.

Stacje „świeżej wody“ 

•	 Stacje „świeżej wody“ stają się coraz bardziej popularne, ponieważ zawsze dostarczają 
higienicznie czystą wodę pitną

•	 Ze stacjami „świeże wody“ Legionella nie jest już problemem
•	 W „stacje „świeżej wody“ mogą być wyposażone wszystkie budynki mieszkalne, od małych 

domów rodzinnych po duże budynki
•	 Kaskady ze stacjami „świeżej wody“ są również idealnym rozwiązaniem dla hoteli, basenów 

i obiektów sportowo-rekreacyjnych



225

Te
ch

ni
ka

 z
bi

or
ni

kó
w

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Odpowiednie rozwiązanie zbiornikowe dla małego i dużego zapotrzebowania

Paradigma oferuje odpowiednie rozwiązanie zbiornikowe zarówno dla małego jak i dużego zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej. Małe zbiorniki 
ciepłej wody TW 120 i TW 155 są odpowiednie dla małych domów mieszkalnych. Jeśli ciepła woda w domu jedno- i dwurodzinnym ma być 
podgrzewana energią słoneczną, pierwszym wyborem są większe pojemnościowe podgrzewacze wody TW od 200 do 500. Kaskady ze stacją świeżej 
wody są dostępne dla dużych zapotrzebowań na ciepłą wodę

Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155 

•	 Do przygotowania ciepłej wody użytkowej w małych mieszkań lub domach jednorodzinnych
•	 Gładkorurowe wymienniki ciepła nadają się dobrze do pracy z kotłami kondensacyjnymi
•	 Małe straty ciśnienia pomimo dużej powierzchni wymienników ciepła
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie
•	 Przyjazny montaż - przyłącza ponad sobą, gwinty zewnętrzne z płaskim uszczelnieniem
•	 Kołnierz rewizyjny
•	 Elektrycznie odizolowana anoda magnezowa
•	 Dostawa również zawsze możliwa z anodą prądową CORREX
•	 Stopki z nastawną wysokością

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500  

•	 Do słonecznego podgrzewania ciepłej wody w domach jedno- i dwurodzinnych
•	 Gładkorurowe wymienniki ciepła nadają się dobrze do pracy z kotłami kondensacyjnymi
•	 Małe straty ciśnienia pomimo dużej powierzchni wymienników ciepła
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie
•	 Przyjazny montaż - przyłącza ponad sobą, gwinty zewnętrzne z płaskim uszczelnieniem
•	 Kołnierz rewizyjny
•	 Elektrycznie odizolowana anoda magnezowa
•	 Dostawa również zawsze możliwa z anodą prądową CORREX
•	 Stopki z nastawną wysokością
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Zbiornik ciepłej wody TW 125, 155

Krótki opis

•	 Pionowo stojący zbiornik do przygotowania c.w.u. z wewnętrznym gładkorurowym wymiennikiem ciepła z emalią o wysokiej jakości
•	 Z leżącymi u góry, uporządkowanymi przyłączami zbiornika
•	 Możliwe zastosowanie do solarnego przygotowania ciepłej wody systemami AquaSolar

Cechy charakterystyczne

•	 Przyjazny montaż dzięki korzystnemu ułożeniu przyłączy, gwinty 
zewnętrzne z płaskim uszczelnieniem

•	 Ochrona przed korozją poprzez emaliowanie oraz anodą magnezową 
lub do wyboru anodą prądową Titanoxid

•	 Izolacja cieplna 70 mm z twardej pianki PU z płaszczem PCV
•	 Małe straty ciśnienia pomimo dużej powierzchni wymiennika ciepła
•	 Kołnierz rewizyjny
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie

Anoda magnezowa

TW 120 TW 155

Numer zamów. 06-5512 06-5513

Klasa efektywności energ. C C

Anoda prądowa

TW 120 TW 155

Numer zamów. 06-5514 06-5515

Klasa efektywności energ. C C

Zakres dostawy

Zbiornik przymocowany do palety, chroniony przed deszczem

Wskazówka

Dostawa możliwa również z anodą prądową CORREX

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Dane techniczne

TW 120 TW 155

Ciężar zbiornika kg 47 55

Ciśnienie robocze, max. bar 6 6

Temp. robocza, max. °C 95 95

Pojemność zbiornika wraz z wym. ciepła l 117 155

Straty gotowości zbiornika W 70 76

Pojemność nonsol l 85 111

Zbiornik ciepłej wody

TW 120 TW 155

Ciśnienie, max. bar 10 10

Temp. robocza, max. °C 95 95

Pow. całk. wymiennika ciepła m² 1,15 1,2

Pojemność wymiennika ciepła l 5,8 6,1

Straty ciśnienia (woda, 20 l/min) mbar 86 89

Wymiary

TW 120 TW 155

Wysokość z izolacją mm 845 1.045

Szerokość z izolacją mm 560 560

Izolacja - Twarda pianka PU mm 70 70

Głębokość z izolacją mm 575 575

Przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Rodzaj przyłą.

TW 120 TW 155

Zimna woda KW mm 845 1.045 R 3/4“

Ciepła woda WW mm 845 1.045 R 3/4“

Kocioł - zasilanie KV mm 845 1.045 G 3/4“

Cyrkulacja Z mm 845 1.045 R 3/4“

Kocioł - powrót KR mm 845 1.045 G 3/4“

Pojemność nominalna zbiornika V l 117 155

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S kWh/d 1,680 1,824

Pojemność gotowości VSaux l - -

Pojemność solar VSsol l - -

EnEV Charakterystyka

TW 120 TW 155

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Osiągi

TW 120 TW 150

Osiągi przy 50 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

176 l / 16 l/min / 1,2 195 l / 20 l/min / 1,9

Osiągi przy 60 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

191 l / 17 l/min / 1,4 215 l / 22 l/min / 2,3

Osiągi przy 70 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

206 l / 19 l/min / 1,7 235 l / 24 l/min / 2,7

Osiągi obowiązują dla następujących warunków:
Temp. poboru 45 °C, temp. zimnej wody 10 °C, moc kotła 15 kW, gazowy kocioł modulacyjny Paradigma. Dla zbiorników solar obowiązują 
dane dla częściowo naładowanego zbiornika.

Wskazówki zabudowy

Wskazówki techniczne

•	 Instalacja wody pitnej musi posiadać zawór bezpieczeństwa zgodny z normą.
•	 Zbiorniki są emaliowane i dlatego muszą być chronione przed mocnymi uderzeniami.
•	 Wymiennik ciepła nie posiada zabezpieczenia antykorozyjnego po stronie pierwotnej. Korozja po stronie pierwotnej nie jest objęta rękojmią.

Obowiązkowa, serwisowana ochrona przed korozją poprzez anodę magnezową

•	 Kontrola anody magnezowej poprzez wybudowę i kontrolę wzrokową, pierwszy raz najpóźniej po 2 latach i dalej co roku, stanowi wymaganie 
odnośnie rękojmi dla zbiornika.

Dobór
Dla wielkości pow. kolektora, jako podstawę przyjmujemy pojemność zbiornika 60 l/m² +/- 25 %. Jednakże minimalnie 40 l/m² pow. kolektora.

Sensowne powierzchnie kolektora:
•	 TW 120 z  2 - 3 m²
•	 TW 155 z  2 - 4 m²

Wymiary

TW 120, 155

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Osprzęt

Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522

Mieszalnik VTS522 zastosowany zostaje w centralnym miejscu przygotowania ciepłej wody tuż przy zbiorniku, 
zapewniając	stałe	temperatury	c.w.u.	oraz	bezpieczeństwo	przed	poparzeniem	• Specjalnie	dla	termicznych	systemów	
solar	o	wysokich	temperaturach	ciepłej	wody	• Bezstopniowa	nastawa	pomiędzy	45	-	65	°C

Zakres dostawy: Automatyczny	mieszalnik	Solar	ESBE	VTS522	• 2	x	Zawory	zwrotne	do	włożenia	w	przyłączu	zimnej	i	
ciepłej	wody	• 3	x	Śrubunki	z	gwintem	G	¾“

Numer zamów. 90-2939

Przyłącza 1“ GZ

Zakres nastaw °C 45 - 65 °C

Ciśnienie robocze, max. bar 10

Temp. robocza, max. °C 110

Wymiar A mm 84

Wymiar B mm 62

Wymiar C mm 60

B
C

A

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody TW 120, 155
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500

Krótki opis

•	 Pionowo stojący zbiornik do przygotowania c.w.u. z wewnętrznym gładkorurowym wymiennikiem ciepła z emalią o wysokiej jakości
•	 Zbiornik do solarnego przygotowania ciepłej wody systemami AquaSolar

Cechy charakterystyczne

•	 Izolacja z twardej pianki PU, Klasa B wg. dyrektywy ErP
•	 Płaszcz polystyrolowy, przyjazny środowisku, ozdobny o stabilnej formie
•	 Nadaje się dobrze dla gazowych kotłów kondensacyjnych
•	 Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie
•	 Stopki z nastawną wysokością minimalizują straty cieplne do podłoża
•	 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez emaliowanie i anodę magnezową lub prądową Titanoxid
•	 Kołnierz rewizyjny

Anoda magnezowa

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Numer zamów. 06-5520 06-5521 06-5522 06-5523

Klasa efektywności energ. B B B B

Anoda prądowa

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Numer zamów. 06-5524 06-5525 06-5526 06-5527

Klasa efektywności energ. B B B B

Zakres dostawy

Zbiornik	przymocowany	do	palety,	chroniony	przed	deszczem	• Dystans	od	podłoża

Wskazówka

Dostawa możliwa również z anodą prądową CORREX

HySk_WE(SW)TwAPk_v2_0

KW

WW

Trinkwasser-
speicher TWSo

la
rs

ta
tio

n

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Dane techniczne

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Ciężar zbiornika kg 86 117 144 181

Ciśnienie robocze, max. bar 10 10 10 10

Temp. robocza, max. °C 99 99 99 99

Pojemność zbiornika l 200 280 403 470

Pojemn. dogrzew. kotłem Vn l 69 120 169 215

Pojemność dogrzewana grzałką 
elektryczną

l 85 140 218 244

Pojemność nonsol l 69 119 163 214

Straty gotowości zbiornika W 57 64 71 76

Zbiornik ciepłej wody

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Ciśnienie, max. bar 10 10 10 10

Temp. robocza, max. °C 110 110 110 110

Pow. całk. wymienników ciepła m² 1,5 2,2 2,4 2,7

Pojemn. wymienników ciepła l 9 13,5 14,5 17

Pow. górnego wym. ciepła m² 0,6 0,9 1,1 1,1

Pojemn. górnego wym. ciepła l 3,5 5,5 6,5 6,5

Strata ciśn. (woda, 20 l/min) 
górny wymiennik ciepła

mbar 13 20 24 24

Wymiary

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Wysokość z izolacją mm 1.254 1.670 1.670 1.910

Wymiar po przekątnej mm 1.420 1.796 1.835 2.055

Wymagana szerokość w 
świetle - do transportu

mm 670 670 770 770

Średnica	z	izolacją mm 660 660 760 760

Średnica	bez	izolacji mm 80 80 80 80

Izolacja - Twarda pianka PU mm 75 75 75 75

Pojemność nominalna  
zbiornika V

l 200 280 403 470

Straty ciepła w trybie 
gotowości qB,S

kWh/d 1,368 1,536 1,704 1,824

Pojemność gotowości VSaux l 85 140 218 244

Pojemność solar VSsol l 115 140 185 226

EnEV Charakterystyka

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Rodzaj przyłą.

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Zimna woda KW mm 135 135 150 150 Rp 1“

Ciepła woda WW mm 1.079 1.495 1.480 1.720 Rp 1“

Termometr wskazujący T mm 1.015 1.385 1.325 1.660 Tuleja zanurz.

Kocioł - zasilanie KV mm 990 1.290 1.270 1.325 Rp 1“

Cyrkulacja Z mm 880 1.045 1.065 1.125 Rp 3/4“

Kocioł - powrót KR mm 780 940 965 1.020 Rp 1“

Mufa grzałki elektr. E mm 700 835 770 920 IG 1 1/2“

Kołnierz z adnodą A1 mm 285 285 300 300 180-120, 8x M12

Solar - zasilanie SV mm 990 1.290 1.270 1.325 Rp 1“

Solar - powrót SR mm 220 220 235 235 Rp 1“

Mufa anody A mm 1.254 1.670 1.670 1.910
1 ¼“ GW el. 
izolowany

Czujnik
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Rodzaj przyłą.

TW 200 TW 300 TW 400 TW 500

Czujnik ciepłej wody TW mm 1.099 1.564 1.500 1.614 Tulejka zanurz.

Czujnik ciepłej wody TWO mm 930 1.145 1.165 1.225 Tulejka zanurz.

Czujnik solar dół TWU mm 470 470 470 470 Tulejka zanurz.

Wymiary

TW 200 - 500 TW 300

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Osiągi

Aqua 200 Aqua 300 Aqua 400 Aqua 500

Osiągi przy 50 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

248 l / 20 l/min / 1,9 323 l / 26 l/min / 3,2 445 l / 35 l/min / 6,0 507 l / 40 l/min / 1,7

Osiągi przy 60 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

273 l / 22 l/min / 2,3 358 l / 28 l/min / 3,9 496 l / 39 l/min / 7,4 566 l / 44 l/min / 9,6

Osiągi przy 70 °C Temp. zbiornika
Pobór - ilość / wielkość / liczba NL

299 l / 24 l/min / 2,8 393 l / 31 l/min / 4,7 546 l / 43 l/min / 9,0 625 l / 49 l/min / 11,6

Osiągi obowiązują dla następujących warunków:
Temp. poboru 45 °C, temp. zimnej wody 10 °C, moc kotła 15 kW, gazowy kocioł modulacyjny Paradigma. Dla zbiorników solar obowiązują 
dane dla częściowo naładowanego zbiornika.

Wskazówki zabudowy

Dogrzewanie elektryczne

W przypadku, gdy wymagane jest dogrzewanie elektryczne, mamy do dyspozycji mufę 1 1/2“ dla zabudowy grzałki elektrycznej. Generalnie mogą 
być stosowane tylko przewidziane do zastosowania w emaliowanych zbiornikach ciepłej wody właściwe grzałki elektryczne o nie grzejącej długości 
100 mm, inaczej wygasa gwarancja ochrony przed korozją.

Wskazówki techniczne

•	 W trybie pracy solar mogą występować bardzo wysokie temp. zbiornika, dlatego zalecana jest zabudowa automat. mieszalnika ciepłej wody
•	 Ponieważ zbiorniki są wewnątrz emaliowane, należy chronić je przed mocnymi uderzeniami
•	 Wszystkie przyłącza powyżej powrotu solar należy poprowadzić ok. 300 mm w dół, aby ograniczyć do minimum straty ciepła przyłączy. Zasilanie 

wymiennika ciepła musi posiadać odpowietrznik
•	 Przy zabudowie zbiornika na poddaszu, należy wykonać pod zbiornikiem wannę z odpływem aby uniknąć zalania przy nieszczelnościach (wymóg 

niektórych firm ubezpieczeniowych)

Ochrona przed korozją anodą prądową

•	 Kabel anody prądowej musi być włożony do dostarczanego zasilacza i musi być stale pod napięciem (pobór mocy max. 2 W). Funkcję kontrolną 
stanowi zielona dioda na zasilaczu.

•	 W regularnych odstępach czasu należy sprawdzić, czy zielona dioda świeci.
•	 Wymienniki ciepła nie posiadają zabezpieczenia antykorozyjnego po stronie pierwotnej. Korozja po stronie pierwotnej nie jest objęta rękojmią.

Obowiązkowa, serwisowana ochrona przed korozją poprzez anodę magnezową

•	 Kontrola anody magnezowej poprzez wybudowę i kontrolę wzrokową, pierwszy raz najpóźniej po 2 latach i dalej co roku, stanowi wymaganie 
odnośnie rękojmi dla zbiornika.

Dobór

Dla wielkości pow. kolektora, jako podstawę przyjmujemy pojemność zbiornika 60 l/m² +/- 25 %. Jednakże minimalnie 40 l/m² pow. kolektora.

Sensowne powierzchnie kolektora:
•	 TW 200 z  3 - 5 m²
•	 TW 300 z  4 - 7 m²
•	 TW 400 z  5 - 10 m²
•	 TW 500 z  6 - 13 m²

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Osprzęt

Automatyczny mieszalnik Solar ESBE VTS522

Mieszalnik VTS522 zastosowany zostaje w centralnym miejscu przygotowania ciepłej wody tuż przy zbiorniku, 
zapewniając	stałe	temperatury	c.w.u.	oraz	bezpieczeństwo	przed	poparzeniem	• Specjalnie	dla	termicznych	systemów	
solar	o	wysokich	temperaturach	ciepłej	wody	• Bezstopniowa	nastawa	pomiędzy	45	-	65	°C

Zakres dostawy: Automatyczny	mieszalnik	Solar	ESBE	VTS522	• 2	x	Zawory	zwrotne	do	włożenia	w	przyłączu	zimnej	i	
ciepłej	wody	• 3	x	Śrubunki	z	gwintem	G	¾“

Numer zamów. 90-2939

Przyłącza 1“ GZ

Zakres nastaw °C 45 - 65 °C

Ciśnienie robocze, max. bar 10

Temp. robocza, max. °C 110

Wymiar A mm 84

Wymiar B mm 62

Wymiar C mm 60

B
C

A

Zbiornik ciepłej wody TW 200 do 500
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Ogrzewanie, ciepła woda i wykorzystanie solar w jednym

Zbiorniki Kombi Paradigma są pionowo stojącymi zbiornikami ze stali, do których podłączony jest system solar, kocioł dogrzewający i obiegi grzewcze. 
Służą one do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania. Największą różnicę stanowi sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej - w 
stacji „świeżej wody“.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III 

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania do magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i 
przygotowania ciepłej wody

•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF 

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania do magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i 
przygotowania ciepłej wody

•	 Nadaje się szczególnie dla źródeł ciepła z dużymi strumieniami przepływu, np. pompy ciepła 
i kotły dużej mocy

•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“.

Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO 

•	 Kompaktowy zbiornik do zastosowań przy ograniczonej przestrzeni
•	 Do przechowywania ciepła dlo ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze stacją „świeżej wody“
•	 Przygotowany do użycia w systemach AquaSolar
•	 Kaskady zbiorników

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST  

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania o niskich stratach do magazynowania ciepła dla ogrzewania 
i ciepłej wody

•	 Podgrzewanie wody użytkowej ze stacją „świeżej wody“ FST-25 zamontowaną 
bezpośrednio na zbiorniku

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO

Krótki opis

•	 Kompaktowy zbiornik do zastosowań przy ograniczonej przestrzeni
•	 Do przechowywania ciepła dlo ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze stacją „świeżej wody“
•	 Przygotowany do użycia w systemach AquaSolar

Cechy charakterystyczne

Zakres dostawy

Zbiornik	przykręcony	do	palety,	zabezpieczony	przed	wilgocią	• Stacja	solar	STAqua	mono	(opcjonalnie)	w	oddzielnym	kartonie	• Stacja	„świeżej	
wody“	FST-25	(opcjonalnie)	w	oddzielnym	kartonie	• Odpowietrznik

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Kompaktowe zbiornik EXPRESSINO 300 jest małym zbiornikiem buforowym z montowaną do zbiornika stacją „świeżej wody“ do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. Stacja solarna STAqua mono (opcjonalnie), która jest montowana do zbiornika, umożliwia bezpośrednie połączenie systemu 
AquaSolar z powierzchnią brutto kolektora do 7 m². EXPRESSINO 300 idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań o ograniczonej przestrzeni. Dzięki 
wąskiej konstrukcji można go nawet włożyć poprzez wąskie okna dachowe i zastosować jako centrala dachowa na poddaszu.
Sterowana termostatycznie stacja „świeżej wody“ FST-25 gwarantuje higieniczne i komfortowe dostarczanie ciepłej wody użytkowej. Sprawdzona 
stacja solar STAqua mono (opcja) umożliwia wykorzystanie pozyskanego ciepła słonecznego do produkcji ciepłej wody użytkowej, a także do 
ogrzewania pomieszczeń.

•	 Idealny do zastosowania przy montażu na poddaszu
•	 Średnia	pojemność	zbiornika	286	l
•	 Niskie wymiaru zabudowy i instalacji
•	 Niska waga
•	 Może by stosowany jako sprzęgło hydrauliczne

•	 Stacja solar i „świeżej wody“ montowana bezpośrednio na zbiorniku
•	 Izolacja z twardej pianki PU, niezdejmowalna
•	 Wydajność poboru ciepłej wody do 25 l / min. 

Osprzęt

Zestaw zaworu 3-drogowego ULV EXPRESSINO

Do przełączania zasilania źródła ciepła z ogrzewania na przygotowanie ciepłej wody w celu efektywnego wykorzystania 
kondensacji. Całkowicie zmontowany moduł do bezpośredniego montażu na EXPRESSINO 300.
Zakres dostawy: Trzydrogowy	zawór	przełączający	• Orurowanie	• niezbędne	elementy	montażowe

Numer zamów. 07-7180

EXPRESSINO 300

EXPRESSINO 300 z stacją solar 
STAqua mono

EXPRESSINO 300 bez stacji 
solar

EXPRESSINO 300 dla poł.  
kaskadowego z osprzętem

Numer zamów. 07-7151 07-7150 07-7149

Klasa efektywności energ. B B B

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Dane techniczne

EXPRESSINO 300

Waga zbiornika kg 83

Waga zbiornika ze stacjami kg 104

Ciśnienie, max. bar 3

Ciśnienie,	max. Stacja	“świeżej	wody“ bar 10

Temperatura robocza, max. °C 95

Pojemność zbiornika l 286

Pojemność gotowości Solar l 70

Pojemność dogrzewania kotłem  Vn l 117

Pojemność dogrzewania grzałką elektr. l 110

Straty gotowości zbiornika W 66

Wymiary

EXPRESSINO 300

Wymagana wys. montażowa mm 1.770

Wysokość z izolacją mm 1.720

Wymiar po przekątnej mm 1.800

Wymagana szerokość do transportu mm 690

Średnica	z	izolacją mm 660

Izolacja - twarda pianka PU mm 80

Przyłącza

Przyłącze EXPRESSINO 300 Średnica przyłącza

Odpowietrznik ET mm 1.505  1/2“

Kocioł - zasilanie KV mm 1.415 1“

Kocioł - zasilanie KV H mm 665 1“

Mufa grzałki elektrycznej E mm 985 1 ½“

Ogrzewanie zasilanie HKV mm 565 1“ 

Kocioł - powrót KR mm 465 1“

Ogrzewanie powrót HKR mm 115 1“

Pojemność nominalna zbiornika V l 286

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S kWh/d 1,580

Pojemność gotowości VSaux l 99

Pojemność solar VSsol l 187

EnEV Charakterystyka

EXPRESSINO 300

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Wskazówki zabudowy

•	 Wykorzystanie przyłączy wynika z rozwiązania hydraulicznego systemu
•	 Umiejscowienie czujników zależy od zadanego komfortu cieplnego
•	 Źródła ciepła i odbiorniki muszą być podłączone do różnych przyłączy
•	 Maksymalnie możemy podłączyć dwa źródła ciepła i dwa odbiorniki
•	 Podłączenia wykonywać bezpośrednio przy zbiorniku
•	 Podczas stosowania grzałki elektrycznej należy pamiętać, aby jej długość nie była większa niż 100 mm
•	 Instalacja zbiornika buforowego w systemie centrali dachowej wymaga założenia rynny wycieku z odpływem, ponieważ firmy ubezpieczeniowe 

mogłyby w przeciwnym razie odmówić przyznania odszkodowania z tytułu zalania (np. Z powodu zadziałania zaworu bezpieczeństwa)
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Termoformato
PST NERO Ø660

Mantello PVC
1670 x Ø660
RAL 7038

Isolamento PU
rigido 80 mm.

Rosette su tutti i
manicotti

Rosette mousse
Ø10x40 su tubetti

Accessori da allegare in sacchetto:
-N° 1 Tappo zincato 1"1/2
-N° 1 Tappo isolante 1"1/2
-N° 1 Guarnizione 1"1/2
-N° 1 Rubinetto di carico 1/2"
-N° 2 Grani M8 x 45
-N° 2 Dadi M8 ZB
-N° 4 mollette OMEGA
-N° 1 Tappo zincato 1"1/4 PTFE (MONTATO)
-N° 1 Tappo isolante 1"1/4 (MONTATO)

marani g. S.p.A.

Expressino 300

villafontana di bovolone Verona Italy
Tel:045/7101159  Fax:045/7103159

www.maranig.it      E-mail: info@maranig.it

DISEGNO:

CLIENTE:

RT
foglio 1 di 1

rev.interna n°0.0
data: 11/04/2018

codice articolo:

rev.cliente n°0
data: 11/04/2018

nesting laser:

APPROVATO DA:
Geom. Marani Diego

REALIZZATO DA:
Tec. C. Girolamo

PROTEZIONE INTERNA:

PROTEZIONE ESTERNA:
verniciatura

ISOLAMENTO: PU rigido 80mm
ESTERNO: PVC ral 7038
IMBALLO: pluriball + film
LAVORAZIONI: 
ACCESSORI: Vedi lista sopra
PALETTA: 70x70

MATERIALE: S235JR
VOLUME: 288 l.
DISPERSIONE TERMICA (EN12897): 1.6 kWh/24h - 66 W
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: "B"

PRESSIONE MAX ESERCIZIO: 3 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA: 4.5 bar
PRESSIONE MAX SERPENTINI :10 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SERPENTINI: 15 bar

TEMPERATURA MAX ESERCIZIO: 95°C

PESO A VUOTO: 

TWOcomfort

TWOeco

TW

TPO

TPU

TPU2

Wysokości podłączenia czujników

Czujnik EXPRESSINO 300 Rodzaj przyłącza czujnika

Czujnik ciepłej wody TW mm 1.435 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik ciepłej wody TWOeco mm 1.065 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik ciepłej wody TWOcomfort mm 945 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik buforu góra TPO mm 615 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik buforu dół TPU mm 495 Tuleja zanurzeniowa

Czujnik buforu 2 dół TPU2 mm 215 Tuleja zanurzeniowa

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Charakterystyki

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 3
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Temperatura zbiornika [°C] 

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 3   

Temp. poboru 45°C, Stopień 3 Temp. poboru 50°C, Stopień 3 Temp. poboru 55°C, Stopień 3

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury. zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 4

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

55 60 65 70 75 80 85

 

 

  

Temp. poboru 45°C, Stopień 4 Temp. poboru 50°C, Stopień 4 Temp. poboru 55°C, Stopień 4

W
ie

lk
oś

ć 
po

bo
ru

 [l
/m

in
]

Temperatura zbiornika [°C]

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 4 

Poziom 3 termostatu należy wybierać zawsze, gdy wystarczą niskie 
temperatury poboru (45 ° C) i natężenia wielkości poboru (12 l / 
min). Ze względu na niższe temperatury powrotu zbiornika zapewnia 
on korzyści energetyczne i wyższą efektywność w porównaniu z 
poziomem 4.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 4 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Poziom 4 termostatu powinien być zawsze wybierany, gdy 
wymagane są wyższe temperatury poboru (> 50 ° C) i / lub przepływy 
wody (> 15 l / min), których nie można osiągnąć przy poziomie 3.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 3 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami. Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora 
możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.. Sensowna powierzchnia kolektora dla EXPRESSINO leży na poziomie ok. 3 do 5 m². 
Maksymalna powierzchnia instalacji do 7m2.

Jakość wody 

Jedn. Lutowane miedzią

Chlorki (CL-) mg/l
< 250 przy 50°C
< 100 przy 75°C
< 10 przy 90°C

Siarczany (SO4
2-) mg/l < 100

Azotany (NO3-) mg/l < 100

Wartość pH 7,5 - 9,0

Przewodność elektryczna (przy 25 oC) μS/cm 10 - 500

Wodorowęglan (HCO3
-) mg/l 70 - 300

Stosunek HCO3
-/SO4

2- Stosunek > 1,0

Amoniak (NH4
+) mg/l < 2

Wolny chlor gazowy mg/l < 0,5

Siarczyn mg/l < 1

Siarkowodór (H2S) mg/l < 0,05

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) mg/l < 5

Żelazo (Fe) mg/l < 0,2

Jony amonowe mg/l < 2

Mangan (Mn) mg/l < 0,05

Twardość całkowita °dH 4 - 14 (Stosunek [Ca,Mg]/[HCO3]<0,5)

Całkowity węgiel organiczny (TOC) mg/l < 30

Aby uniknąć uszkodzenia płytowego wymiennika ciepła w związku z korozją, należy przestrzegać następujących wartości wody pitnej:

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Wskazówki

Jeśli miejscowa jakość wody nie spełnia wymaganej jakości wody pitnej, można zamówić płytowy wymiennik ciepła lutowany stalą nierdzewną.

Węglan wapnia-stężenie masowe
Wytyczne

mmol/l mg/l odH

Temperatura poboru ok. 60 oC

< 1,5 < 150 < 8,4 Nie wymaga systemy zmiękczania wody

> 1,5 do < 2,5 > 150 do < 250 > 8,4 do < 14 Zalecany system zmiękczania wody

> 2,5 > 250 > 14 Wymagany system zmiękczania wody

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
Zbiornik „świeżej wody“ EXPRESSINO
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250

Krótki opis

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania o niskich stratach do magazynowania ciepła dla ogrzewania i ciepłej wody
•	 Podgrzewanie wody użytkowej za pomocą stacji „świeżej wody“ FST-25 montowanej bezpośrednio na zbiorniku

Zalety i korzyści

•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ‚świeża woda“ dzięki 
zasadzie bezpośredniego przepływu

•	 Dobry komfort ciepłej wody i dobra wydajność poboru ciepłej wody 
do 25 l / min.

•	 Izolacja termiczna wykonana z twardej pianki PU o klasie efektywności 
energetycznej C

•	 Mufa przyłączeniowa dla opcjonalnej grzałki elektrycznej

•	 Dodatkowe przyłącza dla efektywnego wykorzystania technologii 
kondensacyjnej

•	 Zwiększenie pojemności bufora przez kaskadowe połączenie z 
zbiornikiem buforowym PS2Plus

•	 Stopki o regulowanej wysokości minimalizują straty ciepła poprzez 
kontakt z podłożem

Zakres dostawy

Zbiornik	zamocowany	do	palety,	zabezpieczony	przeciw	wilgoci	• Izolacja	zamontowana	• Stacja	„świeżej	wody“	FST-25	w	oddzielnym	kartonie	
• Zestaw	połączeniowy	FST-25	w	oddzielnym	kartonie	•	Stopki	podłogowe • Rozety	przyłączeniowe	• Przyłącza	czujników	 i	odpowietrznik	w	
zestawie akcesoriów 

Osprzęt

Zestaw zaworu 3-drogowego PS2Plus

Nypel redukcyjny 1 1/2“ na 1“

W celu redukcji średnicy przyłącza PS2Plus z 1 1/2“ do 1“.
Zakres	dostawy:	Nypel	redukcyjny	• Rozeta	

Numer zamów. 07-7317

Do przełączania zasilania źródła ciepła z ogrzewania na przygotowanie ciepłej wody w celu efektywnego wykorzystania 
kondensacji. Całkowicie zmontowany moduł do bezpośredniego montażu na PS2Plus FST.
Zakres dostawy: Trzydrogowy	zawór	przełączający	• Orurowanie	• niezbędne	elementy	montażowe

PS2Plus FST 500 - 1250

PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250

Numer zamów. 07-7340 07-7341 07-7342 07-7343

Klasa efektywności energ. C C C C

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7325 07-7326 07-7327 07-7327

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST idealnie nadaje się do wykorzystania energii odnawialnych, takich jak energia słoneczna lub energia spalania 
drewna w domach jedno- i wielorodzinnych. Zmagazynowaną energię można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania. Zintegrowany 
bufor grzewczy redukuje liczbę uruchomień kotła, co oznacza, że można go obsługiwać w szczególnie delikatny i niskoemisyjny sposób. Stacja 
„świeżej wody“ FST-25, która jest bezpośrednio przymocowana do zbiornika buforowego, umożliwia termostatycznie kontrolowane, wygodne i 
higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne

PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250

Waga zbiornika kg 93 120 132 257

Waga zbiornika z stacją kg 108 135 147 272

Ciśnienie, max. bar 3 3 3 3

Ciśnienie, max. stacja „świeżej wody“ bar 10 10 10 10

Temperatura robocza, max. °C 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 497 772 902 1264

Straty gotowości zbiornika (Sstby) W 104 129 141 154

Wymiary

Wysokość montażowa mm 1.850 1.970 2.220 2180

Wysokość z izolacją mm 1.750 1.870 2.120 2080

Wysokość bez izolacji mm 1.685 1.805 2.055 2000

Wymiar po przekątnej mm 1.700 1.850 2.100 2080

Minimalna szerokość transportowa mm 660 800 800 960

Średnica	z	izolacją mm 810 950 950 1150

Średnica	bez	izolacji mm 650 790 790 950

Izolacja- sztywna pianka PU mm 70 70 70 100

Średnica	pierścienia	podstawy mm 550 690 690 850

Odstęp pierścień - podłoga mm 40 40 40 0

Pojemność nominalna zbiornika V l 497 772 902 1264

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S kWh/d 2,50 3,10 3,38 3,70

Pojemność gotowości VSaux l 198 323 348 527

Pojemność solar VSsol l 299 449 554 737

EnEV Charakterystyka

PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Wymiary

Wysokości przyłączy czujników

V2

C1

C2

C3

C4

C8

C7

C6

C5

H

C9

C10

V1

Przyporządkowanie przyłączy zależy od schematu systemu. Czujniki temperatury należy podłączyć do zbiornika buforowego na odpowiedniej 
wysokości pod listwą zaciskową czujnika zgodnie ze schematem instalacji.
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Isol. PU rigido
70mm est. PVC
RAL 7038

Foro Ø20 solo
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*: passaggio libero

marani g. S.p.A.

PS1000PLUS

villafontana di bovolone Verona Italy
Tel:045/7101159  Fax:045/7103159

www.maranig.it      E-mail: info@maranig.it

DISEGNO:

CLIENTE:

RITTER
foglio 1 di 1

rev.interna n°0.0
data: 09/01/2018

codice articolo:

rev.cliente n°0
data: 09/01/2018

nesting laser:
RT1001P

APPROVATO DA:
Geom. Marani Diego

REALIZZATO DA:
Geom. Marani Diego

PROTEZIONE INTERNA:

PROTEZIONE ESTERNA:
verniciatura

ISOLAMENTO: calotte 70 mm.
ESTERNO: PVC RAL 7038
IMBALLO:Pluriball  + film
LAVORAZIONI:
ACCESSORI: --
PALETTA: 1020x1020

MATERIALE: S235JR
VOLUME: 903 l
PRESSIONE MAX ESERCIZIO PUFFER: 3 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA PUFFER:             4.5 bar
PRESSIONE MAX ESERCIZIO SANITARIO:             - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SANITARIO:       - 
PRESSIONE MAX SERPENTINI :                              - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SERPENTINI:       - 
TEMPERATURA MAX ESERCIZIO:                           95°C

Przyłącza

Przyłącze PS2Plus FST 500 PS2Plus FST 800 PS2Plus FST 1000 PS2Plus FST 1250 Przyłącze FST

V1 mm 1.685 1.805 2.055 2000 Rp 1 1/4“

V2 mm/l 1.570/0 1.670/0 1.920/0 1815/0 Rp 1/2“

C1 mm/l 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1715/142 Rp 1 ½“

C2 mm/l 1360/87 1.460/135 1.710/135 1605/219 Rp 1 ½“

C3 mm/l 1.020/198 1.070/323 1.270/348 1165/527 Rp 1 ½“

C4 mm/l 910/234 960/377 1.160/401 1055/604 Rp 1 ½“

H mm/l 740/290 790/459 990/483 845/751 Rp 1 ½“

C5 mm/l 570/346 620/541 820/565 635/898 Rp 1 ½“

C6 mm/l 460/381 510/594 710/619 525/975 Rp 1 ½“

C7 mm/l 350/417 400/648 400/769 445/1031 Rp 1 ½“

C8 mm/l 150/504 170/792 170/913 215/1192 Rp 1 ½“

C9 mm/l 270/444 270/711 270/832 315/1122 Rp 1 ½“

C10 mm/l 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1615/212 Rp 1 ½“

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Charakterystyki

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 3
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Temperatura zbiornika [°C] 

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 3   

Temp. poboru 45°C, Stopień 3 Temp. poboru 50°C, Stopień 3 Temp. poboru 55°C, Stopień 3

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temperatury. zbiornika 
i temp. poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C  i termostat 
stopień 4
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Temperatura zbiornika [°C]

Maksymalna wielkość poboru - Termostat Stopień 4 

Poziom 3 termostatu należy wybierać zawsze, gdy wystarczą niskie 
temperatury poboru (45 ° C) i natężenia wielkości poboru (12 l / 
min). Ze względu na niższe temperatury powrotu zbiornika zapewnia 
on korzyści energetyczne i wyższą efektywność w porównaniu z 
poziomem 4.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 4 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Poziom 4 termostatu powinien być zawsze wybierany, gdy 
wymagane są wyższe temperatury poboru (> 50 ° C) i / lub przepływy 
wody (> 15 l / min), których nie można osiągnąć przy poziomie 3.
W głównym zakresie roboczym między 10 do 20 l / min, począwszy 
od 15 l / min, należy oczekiwać odchylenia temperatury około 3 K 
przy zmianie przepływu objętościowego o 5 l / min.

Jakość wody 

Jedn. Lutowane miedzią

Chlorki (CL-) mg/l
< 250 przy 50°C
< 100 przy 75°C
< 10 przy 90°C

Siarczany (SO4
2-) mg/l < 100

Azotany (NO3-) mg/l < 100

Wartość pH 7,5 - 9,0

Przewodność elektryczna (przy 25 oC) μS/cm 10 - 500

Wodorowęglan (HCO3
-) mg/l 70 - 300

Stosunek HCO3
-/SO4

2- Stosunek > 1,0

Amoniak (NH4
+) mg/l < 2

Wolny chlor gazowy mg/l < 0,5

Siarczyn mg/l < 1

Siarkowodór (H2S) mg/l < 0,05

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) mg/l < 5

Żelazo (Fe) mg/l < 0,2

Jony amonowe mg/l < 2

Mangan (Mn) mg/l < 0,05

Twardość całkowita °dH 4 - 14 (Stosunek [Ca,Mg]/[HCO3]<0,5)

Całkowity węgiel organiczny (TOC) mg/l < 30

Aby uniknąć uszkodzenia płytowego wymiennika ciepła w związku z korozją, należy przestrzegać następujących wartości wody pitnej:

Wskazówki

Jeśli miejscowa jakość wody nie spełnia wymaganej jakości wody pitnej, można zamówić płytowy wymiennik ciepła lutowany stalą nierdzewną.

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250



245

Te
ch

ni
ka

 z
bi

or
ni

kó
w

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

Wskazówki zabudowy

•	 Zbiornik musi być umejscowiony w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.
•	 Przy korzystaniu z pomp ciepła zaleca się zastosowanie zbiornika „swieżej wody“ Aqua EXPRESSO HF
•	 Zbiorniki PS2Plus FST nie są zabezpieczone przed korozją
•	 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korozją
•	 Nawet najmniejsze nieszczelności w instalacji grzewczej muszą zostać usunięte
•	 Użycie rur i innych materiałów instalacji wykonanych z materiałów, które nie są szczelne dla tlenu, jest niedozwolone
•	 Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących jakości wody w instalacjach grzewczych
•	 Zbiorniki mogą być stosowane tylko w zamkniętych systemach grzewczych
•	 Podczas stosowania grzałki elektrycznej należy pamiętać, aby jej długość nie była wieksza niż 100 mm

Węglan wapnia-stężenie masowe
Wytyczne

mmol/l mg/l odH

Temperatura poboru ok. 60 oC

< 1,5 < 150 < 8,4 Nie wymaga systemy zmiękczania wody

> 1,5 do < 2,5 > 150 do < 250 > 8,4 do < 14 Zalecany system zmiękczania wody

> 2,5 > 250 > 14 Wymagany system zmiękczania wody

Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami.

Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.

Sensowna powierzchnia kolektora CPC:

PS2Plus FST 500 5 – 8 m² pow. kolektora

PS2Plus FST 800 8 – 12 m² pow. kolektora

PS2Plus FST 1000 9 – 16 m² pow. kolektora

PS2Plus FST 1250 10 – 21 m² pow. kolektora

Mniejsze powierzchnie nie zapewniają pełnego ładowania zbiornika. Przy większych powierzchniach podnosi się co prawda udział energii solar w 
bilansie cieplnym ogrzewania, jednakże przestoje systemu solar w okresie letnim są nie do uniknięcia (nadmiar energii).

Maksymalny pobór ciepłej wody jest poprzez zabudowaną stację „świeżej wody“ FST-25 i wynosi ok. 25 l/min.

Zbiornik „świeżej wody“ PS2Plus FST 500 - 1250
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Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III
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Krótki opis

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania do magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i przygotowania ciepłej wody
•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“.

Zalety i korzyści

•	 Wysoki komfort ciepłej wody i znaczące osiągi poboru ciepłej wody
•	 Małe straty ciepła dzięki izolacji cieplnej z twardej piany PU, Klasa energetyczna B
•	 Z Aqua EXPRESSO III 800 VIP z próżniowymi elementami izolacyjnymi klasa efektywności energetycznej A.
•	 Higienicznie ogrzana „świeża woda“ na zasadzie przepływu
•	 Natychmiastowa dyspozycyjność ciepłej wody
•	 Wysoki szczytowy pobór ciepłej wody użytkowej
•	 Możliwość łączenia kaskadowego z buforowymi EXPRESSO PS i PS2Plus

Cechy charakterystyczne

•	 Szczytowy pobór ciepłej wody użytkowej do 35 litrów na minutę
•	 Stabilna temperatura poboru ciepłej wody użytkowej
•	 Prowadzenie ładowania warstwowego zasilania kocioł/solar
•	 Izolacja cieplna, łupiny z twardej piany PU
•	 Stopki dystansowe z nastawną wysokością minimalizują straty ciepła do podłoża
•	 Zasyfonowane przyłącza redukują straty cieplne orurowania
•	 Możliwe powiększenie pojemności buforu dzięki szeregowemu podłączeniu zbiornika buforowego z pomocą Zestawu kaskady

Przyłącza prawo

Aqua EXPRESSO 
III 500

Aqua EXPRESSO 
III 650

Aqua EXPRESSO III Aqua EXPRESSO 
III 1000800 800 VIP

Numer zamów. 07-0113 07-0114 07-0115 07-0252 07-0116

Klasa efektywności energ. B B B A B

Przyłącza lewo (Czas dostawy do 4 tygodni)

Aqua EXPRESSO III 
500

Aqua EXPRESSO III 
650

Aqua EXPRESSO III 
800

Aqua EXPRESSO III 
1000

Numer zamów. 07-0117 07-0118 07-0119 07-0120

Klasa efektywności energ. B B B B

Zakres dostawy

Zbiornik	przymocowany	do	palety,	chroniony	przed	deszczem	• Izolacja	zamontowana	• Stacja	„świeżej	wody“	osobno	w	kartonie	• Dystans	od	podłoża	 
• Rozety	podłączeń,	mocowania	czujników	i	odpowietrznik	spakowane	osobno

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Osprzęt

Zestaw kaskady dla Aqua Expresso III

Zestaw kaskady umożliwia powiększenie buforu systemu grzewczego z Aqua Expresso III poprzez szeregowe 
podłączenie zbiornika buforowego
Zakres dostawy: Zawór	kulowy	prosty	1“	• Zaślepka	1“	• Uszczelnienia

Numer zamów. 07-0122

Jakość wody

Gdy jakość wody nie pozwala na zastosowanie standardowego wymiennika ciepła z lutem miedzianym, to alternatywnie, za dopłatą można 
zamówić wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Koncentracja niklu w wodzie pitnej może być podwyższona. U wrażliwych osób może to prowadzić do reakcji alergicznych.

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiorniki „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III nadają się idealnie do wykorzystania energii odnawialnej jak energia słoneczna lub energia ze spalania 
drewna, ponieważ zmagazynowana energia wykorzystywana jest jednocześnie do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania. Poprzez zintegrowany 
bufor ogrzewania zostaje znacznie zredukowana liczba taktów kotła, co w znacznym stopniu zwiększa jego sprawność oraz ogranicza emisję.
Zbiorniki “świeżej wody” Aqua EXPRESSO III są zbiornikami buforowymi ogrzewania z przymocowaną do izolacji zbiornika stacją „świeżej 
wody“ do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Reprezentują one absolutny szczyt Know-how mając na uwadze minimalizację strat ciepła oraz 
prowadzenie ładowania warstwowego zasilania kotła i solar, optymalne wykorzystanie zmagazynowanego ciepła. Wysokie osiągi stacji „świeżej 
wody“ zapewniają wysoki komfort ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne

Aqua EXPRESSO III  
500

Aqua EXPRESSO III  
650

Aqua EXPRESSO III 
800 (800 VIP)

Aqua EXPRESSO III 
1000

Ciężar kg 87 103 116 138

Ciśnienie robocze, max. bar 3 3 3 3

Ciśnienie	robocze,	max. 
stacji „świeżej wody“

bar 10 10 10 10

Temp. robocza, max. °C 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 500 636 815 1.047

Pojemność gotowości Solar l 198 312 400 557

Poj. dogrzew. kotłem Vn l 76 95 121 140

Pojemność dogrzewania grzałką 
elektr.

l 407 426 550 658

Straty gotowości zbiornika W 82 90 98 (ok. 70) 107

Pojemność nominalna zbiornika V l 500 636 815 1047

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S kWh/d 1,968 2,160 2,352 (ok. 1,680) 2,568

Pojemność gotowości VSaux l 226 229 294 350

Pojemność solar VSsol l 274 407 521 697

EnEV Charakterystyka

Aqua EXPRESSO III 
500

Aqua EXPRESSO III 
650

Aqua EXPRESSO III 
800 (800 VIP)

Aqua EXPRESSO III 
1000

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)



248

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Wymiary

Aqua EXPRESSO III 
500

Aqua EXPRESSO III 
650

Aqua EXPRESSO III 
800 (800 VIP)

Aqua EXPRESSO III 
1000

Wymagana wys. montażowa mm 1.670 2.020 2.040 2.230

Wysokość z izolacją mm 1.620 1.970 1.990 2.180

Wysokość bez izolacji mm 1.540 1.870 1.890 2.080

Wymiar po przekątnej mm 1.692 1.997 2.048 2.247

Wymagana szerokość w 
świetle do transportu

mm 710 710 800 860

Średnica	z	izolacją mm 900 900 990 1.050

Średnica	bez	izolacji mm 700 700 790 850

Izolacja (PU-VIP-EPS) mm 95-0-0 95-0-0 95-0-0 (45-25-20) 95-0-0

Średnica	pierścienia	podstawy mm 700 700 790 850

Odstęp pierścień - podłoga mm 90 90 90 90

Przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Rodzaj przyłą.

Aqua EXPRESSO 
III 500

Aqua EXPRESSO 
III 650

Aqua EXPRESSO 
III 800 (800 VIP)

Aqua EXPRESSO 
III 1000

Kocioł - zasilanie KV mm 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Obieg grz. - zasilanie HKV mm 725 1.075 1.085 1.255 G 1“

Kocioł - powrót KR mm 525 825 835 1.005 G 1“

Obieg grz. - powrót HKR mm 320 352 362 412 G 1“

Mufa grzałki elektrycznej E mm 570 870 880 1.050 1 ½“ GW

Solar - zasilanie SV mm 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Solar - powrót SR mm 145 210 220 240 G 1“

Odpowietrznik ET mm 1.310 1.740 1.750 1.920 ½“ GW

Czujnik
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Rodzaj przyłą.

Aqua EXPRESSO 
III 500

Aqua EXPRESSO 
III 650

Aqua EXPRESSO 
III 800 (VIP)

Aqua EXPRESSO 
III 1000

Czujnik ciepłej wody TW mm 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik ciepłej wody TWO mm 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik bufor góra TPO mm 601 951 961 1.131 Tul. zanurz.

Czujnik bufor dół TPU mm 401 701 711 881 Tul. zanurz.

Czuj. buf. koc. na drew. TKHR mm 300 300 310 330 Tul. zanurz.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III
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Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami.

Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.

Sensowna powierzchnia kolektora CPC:

Aqua EXPRESSO 500 III     5 – 9 m² pow. kolektora

Aqua EXPRESSO 650 III    6 – 11 m² pow. kolektora

Aqua EXPRESSO 800 III (VIP)    8 – 14 m² pow. kolektora

Aqua EXPRESSO 1000 III  10 – 18 m² pow. kolektora

Mniejsze powierzchnie nie zapewniają pełnego ładowania zbiornika. Przy większych powierzchniach podnosi się co prawda udział energii solar w 
bilansie cieplnym ogrzewania, jednakże przestoje systemu solar w okresie letnim są nie do uniknięcia (nadmiar energii).

Maksymalny pobór ciepłej wody jest ograniczony zakresem pomiarowym zabudowanego czujnika - 35 l/min.

Przyłącza i czujniki

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

TWO/TW

ET

KV/SV

HKV
TPO

KRL

TPU

E-Grzałka elektryczna

HKR
TRKH
SR

Pr-VLPr-RL

Wskazówki zabudowy

•	 Przy zastosowaniu pomp ciepła musimy zwrócić uwagę na to, że temperatury 60 – 65 °C, dla których podane są dane osiągów zbiorników 
kombi, z reguły nie są przez pompy ciepła osiągane.

•	 Przy powiązaniu z pompą ciepła zaleca się stosowanie zbiornika „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF.
•	 Zbiorniki nie posiadają ochrony przed korozją
•	 Uszkodzenia spowodowane korozją nie podlegają gwarancji
•	 Również najmniejsze nieszczelności układu grzewczego należy natychmiast usunąć
•	 Nie dopuszczalne jest stosowanie rur i materiałów pozwalających na dyfuzję tlenu do układu grzewczego
•	 Należy stosować się do norm i przepisów odnośnie instalowania zbiorników w układach grzewczych. Zbiorniki mogą być instalowane wyłącznie 

w zamkniętych systemach grzewczych
•	 Możliwe jest zastosowanie grzałki elektrycznej.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO III

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Diagramy

Maksymalna wielkość poboru w zależności od 
temp. zbiornika i temp. poboru ciepłej wody, 
temp. zimnej wody 10 °C 
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Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Pompa
ciepła

Krótki opis

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania przy dużych strumieniach przepływu dogrzewania - pompy ciepła i kotły grzewcze
•	 Do warstwowego magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i przygotowania ciepłej wody
•	 Przygotowanie ciepłej wody w stacji „świeżej wody“

Przyłącza prawo

Aqua EXPRESSO 800 HF

Numer zamów. 07-0202

Klasa efektywności energ. C

Zakres dostawy

Zbiornik	przymocowany	do	palety,	chroniony	przed	deszczem	• Izolacja	zamontowana	• Stacja	„świeżej	wody“	osobno	w	kartonie	• Dystans	od	podłoża	 
• Rozety	podłączeń,	mocowania	czujników	i	odpowietrznik	spakowane	osobno	•	Zestaw	3-drogowy	zawór	przełączający

Zalety i korzyści

•	 Idealny w kombinacji z systemem AquaSolar
•	 Możliwa kombinacja z pompami ciepła do 15 kW
•	 Możliwa kombinacja z kotłami grzewczymi 65 kW
•	 Nadaje się przy strumieniach przepływu do 2.500 l/h
•	 Objętość zbiornika 815 l

•	 Bardzo dobre warstwowanie energii w zbiorniku
•	 Stacja solar STAqua II montowana bezpośrednio na zbiorniku
•	 Przełączanie powrotu źródła ciepła zestawem 3-drogowy zawór 

przełączający

Zestaw podłączeniowy EXPRESSO HF - STAqua II

Do łatwego orurowania stacji solar STAqua II instalowanej bezpośrednio na zbiorniku Aqua EXPRESSO HF.
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania	solar	15	mm	wraz	z	wężem	falistym	i	izolacją	•	Orurowanie	powrotu	solar	15	
mm	wraz	z	wężem	falistym	i	izolacją	•	Rura	wyrzutowa

Numer zamów. 08-8460

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF
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Jakość wody

Gdy jakość wody nie pozwala na zastosowanie standardowego wymiennika ciepła z lutem miedzianym, to alternatywnie, za dopłatą można 
zamówić wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Koncentracja niklu w wodzie pitnej może być podwyższona. U wrażliwych osób może to prowadzić do reakcji alergicznych.

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO 800 HF jest zbiornikiem buforowym ogrzewania z zamocowaną na izolacji zbiornika stacją „świeżej 
wody“ do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Reprezentuje on absolutny szczytowy Know-how mając na uwadze minimalizację strat ciepła 
oraz utrzymywanie warstw temperaturowych przy warstwowaniu. Gwarantuje to optymalne wykorzystanie magazynowanego ciepła. Ponadto 
wysoko wydajna stacja „świeżej wody“ umożliwia wysoki komfort ciepłej wody użytkowej.
Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO 800 HF nadaje się idealnie do wykorzystania energii odnawialnej, ponieważ zmagazynowana energia 
wykorzystywana jest jednocześnie do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania. Poprzez zastosowanie przełączania powrotu 3-drogowym 
zaworem przełączającym, również źródła ciepła mogą pracować przy ogrzewaniu obszaru ciepłej wody i ogrzewania z niższymi temperaturami i 
wyższymi strumieniami przepływu do 2.500 l/min. Innowacyjne prowadzenie warstwowania zdecydowanie zapobiega wymieszaniu się obydwóch 
obszarów. Aqua EXPRESSO 800 HF predysponowany jest dla zastosowania pomp ciepła do 15 kW i wielkości mocy kotłów do 65 kW.

Dane techniczne

Aqua EXPRESSO 800 HF

Ciężar zbiornika kg 118

Ciśnienie robocze, max. bar 3

Ciśnienie	robocze,	max. 
stacji „świeżej wody“

bar 10

Temp. robocza, max. °C 95

Pojemność zbiornika l 805

Pojemność gotowości Solar l 243

Poj. dogrzew. kotłem Vn l 161

Pojemność dogrzewania grzałką 
elektr.

l 376

Straty gotowości zbiornika W 110

Pojemność nominalna zbiornika V l 805

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S kWh/d 2,64

Pojemność gotowości VSaux l 401

Pojemność solar VSsol l 404

EnEV Charakterystyka

Aqua EXPRESSO 800 HF

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF
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Wymiary

Aqua EXPRESSO 800 HF

Wymagana wys. montażowa mm 2.040

Wysokość z izolacją mm 1.990

Wysokość bez izolacji mm 1.910

Wymiar po przekątnej mm 2.067

Wymagana szerokość w świetle 
do transportu

mm 800

Średnica	z	izolacją mm 990

Średnica	bez	izolacji mm 790

Izolacja - twarda piana PU mm 95

Średnica	pierścienia	podstawy mm 790

Odstęp pierścień - podłoga mm 90

Wysokość przyłącza

Przyłącza Aqua EXPRESSO 800 HF Rodzaj przyłącza

Odpowietrznik ET mm 1.770 G ½“

Zasilanie solar i zasilanie kotła 
dodatkowego, SV / KV_ZK

mm 1.470 G 1“

Mufa grzałki elektrycznej E mm 1.240 1½“ GW

Powrót pomp ciepła i kotłów 
ciepła woda,  
WPR_WW / KR_WW

mm 1.240 1½“ GW

Zasilanie pomp ciepła i kotłów, 
WPV / KV

mm 1.030 1½“ GW

Zasilanie ogrzewania HKV mm 807 G 1“

Powrót pomp ciepła i kotłów 
ogrzewanie, WPR_H / KR_H

mm 655 1½“ GW

Powrót ogrzewania HKR mm 330 G 1“

Powrót solar i powrót kotła 
dodatkowego, SR / KR_ZK

mm 220 G 1“

Wysokość podłączenie czujników

Czujnik Aqua EXPRESSO 800 HF Rodzaj przyłącza czujnika

Czujnik ciepłej wody TW / 
TWOeco

mm 1.570 Tulejka zanurzeniowa

Czujnik ciepłej wody TWO / 
TWWP

mm 1.320 Tulejka zanurzeniowa

Czujnik bufor góra TPO mm 960 Tulejka zanurzeniowa

Czujnik bufor dół TPU TPU mm 440 Tulejka zanurzeniowa

Czuj. buf. koc. na drew. TRKH mm 400 Tulejka zanurzeniowa

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF
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Przyłącza i czujniki

Zbiornik kombi Aqua EXPRESSO 800 HF

   E - Grzałka elektryczna

Wskazówki zabudowy

•	 Przy zastosowaniu pompy ciepła jako jedynego źródło ciepła, musimy zwrócić uwagę na to, że temperatury 60 – 65 °C, dla których podane są 
dane osiągów zbiorników kombi, z reguły nie są przez pompy ciepła osiągane.

•	 Zalecane jest zastosowanie systemu AquaSolar jako dodatkowego odnawialnego źródła ciepła dla osiągnięcia wyższych temperatur względnie 
większej mocy.

•	 Zbiorniki nie posiadają ochrony przed korozją. Uszkodzenia spowodowane korozją nie podlegają gwarancji.
•	 Również najmniejsze nieszczelności układu grzewczego należy natychmiast usunąć.
•	 Nie dopuszczalne jest stosowanie rur i materiałów pozwalających na dyfuzję tlenu do układu grzewczego.
•	 Należy stosować się do norm i przepisów odnośnie instalowania zbiorników w układach grzewczych. Zbiorniki mogą być instalowane wyłącznie 

w zamkniętych systemach grzewczych.
•	 Możliwe jest zastosowanie grzałki elektrycznej.
•	 Przy zastosowaniu pompy ciepła jako jedynego źródło ciepła zaleca się, ze względu na osiąganie w zbiorniku niższych temperatur, ograniczenie 

wielkości poboru do 20 l/min za pomocą ogranicznika przepływu. Kombinacja ze zbiornikiem buforowym PSPlus nie jest obecnie przewidywana. 

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF
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Diagramy

Maksymalna wielkość poboru w zależności od temp. zbiornika i temp. 
poboru ciepłej wody, temp. zimnej wody 10 °C 

Ilość poboru przy maksymalnej wielkości poboru i 45°C w zależności 
od temperatury zbiornika przy częściowo naładowanym zbiorniku bez 
dogrzewania, temp. zimnej wody 10 °C

Ilość poboru przy wielkości poboru 15 l/min i 45°C w zależności od 
temperatury zbiornika przy częściowo naładowanym zbiorniku bez 
dogrzewania, temp. zimnej wody 10 °C

Dobór

Przy doborze zbiorników kierujemy się powierzchnią kolektora oraz jej osiągami.

Jako ogólną podstawę dla określenia wielkości pola kolektora możemy przyjąć 80 l/m² +/– 25 % pojemności zbiornika.

Sensowna powierzchnia kolektora dla Aqua EXPRESSO 800 HF leży na poziomie ok. 8 do 14 m².

Maksymalny pobór ciepłej wody jest ograniczony zakresem pomiarowym zabudowanego czujnika - 35 l/min.
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Jakość wody

Tabela odporności dla stali szlachetnej oraz materiału lutów miedzi i niklu do uwzględnienia przy analizie wody

Składnik zawarty w wodzie Koncentracja
(mg/l lub ppm)

Przedział czasu od 
pobrania wody do 
wykonania analizy

Stal szlachet-
na AISI 316
W 1.4401

Lut miedziany Lut niklowy

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

70-300 + + +

>300 + 0/+ +

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

70-3000 + 0/- +

>300 0 - +

HCO3
- / SO4

2- >1.0 bez limitu + + +

<1.0 + 0/- +

Przewodność elektryczna <10 μS/cm bez limitu + 0 +

10-500 μS/cm + + +

>500 μS/cm + 0 +

Wartość pH <6.0 w przeciągu 24 godzin 0 0 +

6.0-7.5 0/+ 0 +

7.5-9.0 + + +

>9.0 + 0 +

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

2-20 + 0 +

>20 + - +

Chlorki (CI-) do 60 °C <300 bez limitu + + +

>300 0 0/+ +

Wolny chlor gazowy (CI2) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarczyn (SO3) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarkowodór (H2S) <0.05 bez limitu + + +

>0.05 + 0/- +

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) <5 bez limitu + + +

5-20 + 0 +

>20 + - +

Twardość całkowity (°dH) 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 +

Legenda
Oznaczenie Objaśnienie
+ W normalnych warunkach dobra odporność
0 Zagrożenie korozją, szczególnie gdy zawiera więcej składników z „0“
- Nie nadaje się, wysokie zagrożenie korozją

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

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF
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Technologia

Zalety systemu zbiornika Aqua EXPRESSO III i HF

Stacja „świeżej wody“

Przepływowo ogrzana woda posiada higienicznie szczególną jakość. Zamiast długo stojącej wody w zbiorniku pobieramy zawsze świeżą wodę. 
Dlatego zbiornik Aqua EXPRESSO III i HF wyposażony jest w stację „świeżej wody“ o wielkości poboru 35 l/min. Zabudowana jest ona, oszczędzając 
miejsce, bezpośrednio na zbiorniku.

Regulacja SystaExpresso II zapewnia szybkie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej o indywidualnych nastawnych wartościach zadanych i 
programach czasowych. Pompa cyrkulacyjna może być sterowana, według potrzeb, również z własnymi wartościami zadanymi.

Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II może komunikować się poprzez SystaBus z regulacją ogrzewania SystaComfort. Temperatury i programy 
czasowe mogą być wygodnie podawane poprzez zdalne sterowanie regulacji ogrzewania. Przejmowane jest również dogrzewanie zbiornika bufo-
rowego minimalnie koniecznymi temperaturami buforu.

Dalsze zalety to:
•	 Wszystkie komponenty grupy „świeżej wody“ dostępne są w stanie zabudowanym
•	 Zawory odcinające zbiornika i strony wody pitnej umożliwiają prace obsługowo-serwisowe bez opróżniania zbiornika i instalacji wody pitnej
•	 Zawory przepłukujące po stronie wody pitnej umożliwiają czyszczenie wymiennika ciepła na miejscu zabudowy

Zbiornik

Warstwowe ładowanie zbiornika dla kotła i systemu solar zapewnia ciągłe warstwowe ładowanie zbiornika ciepłem o temperaturze do 95 °C

W Aqua EXPRESSO HF, również w trybie ogrzewania, warstwowanie zostaje utrzymane w szczególnie długim czasie. Dogrzewanie obszaru ciepłej 
wody wymagane jest bardzo rzadko.

Warstwowe ładowanie zbiornika dla kotła i systemu solar zapewnia ciągłe warstwowe ładowanie zbiornika ciepłem o temperaturze do 95 °C

Poprzez to, po krótkim czasie ładowania AquaSystemem Solar, mamy do dyspozycji nagrzany bufor dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
użytkowej

Wintegrowany bufor ogrzewania zapewnia szczególnie oszczędną pracę palnika kotła ograniczając emisję substancji szkodliwych

Tulejki zanurzeniowe czujników zapewniają szybki i dokładny pomiar temperatur niezbędny dla precyzyjnej pracy regulacji

Możliwe powiększenie pojemności buforu dzięki szeregowemu podłączeniu zbiornika buforowego z pomocą Zestawu kaskady

Super - zarządzanie ciepłem

Wysoka wartość została nałożona przy zbiorniku Aqua EXPRESSO III i HF na minimalizację strat ciepła. Z jednej strony aby energię dogrzewania dla 
utrzymania wymaganych temperatur zbiornika dla przygotowania ciepłej wody utrzymywać jak najniżej. Z drugiej strony aby móc przejść czas z 
mniejszym napromieniowaniem słońca bez potrzeby dogrzewania.

Zalety izolacji cieplnej zbiornika Aqua EXPRESSO III i HF:
•	 Klasa efektywności energetycznej B
•	 Bardzo niska wartość przenikania ciepła materiału izolacyjnego i przez to niewielka grubość izolacji, tylko 95 mm
•	 Szybki montaż izolacji dzięki wykonaniu w dwóch połówkach
•	 Izolacja do podłoża 100 mm
•	 Płaszcz skajowy jako osłona zbiornika
•	 Zamocowanie dla stacji „świeżej wody“ wintegrowane w izolację cieplną.

Zbiornik „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO HF

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)
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Ogrzewanie i wykorzystanie solar w jednym

Zbiornik buforowe ogrzewania Paradigma są pionowo stojącymi zbiornikami magazynującymi ciepło, wykonane ze stali. Mogą one współpracować 
w układach z różnymi źródłami i odbiornikami ciepła. Pracują one również jako sprzęgło hydrauliczne, zapewniając optymalną pracę układów 
grzewczych.

Zbiorniki buforowy ogrzewania, znajdują zastosowanie w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w dużych systemach solar.

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 

•	 Zbiorniki buforowe ogrzewania wykorzystywane są do podłączenia szerokiej gamy źródeł 
ciepła i odbiorników.

•	 Są zbiornikami i niskich stratach ciepła  magazynującymi energię dla ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej

•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze ścienną stacją „świeżej wody“ WFS-35 III lub 
stacją „świeżej wody“ FST-25 zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku

•	 Idealnie nadają się do efektywnego wykorzystania technologii kondensacyjnej

Zbiorniki buforowe

Zbiorniki buforowe ogrzewania EXPRESSO PS 

•	 Zbiorniki buforowe ogrzewania wykorzystywane są do podłączenia szerokiej gamy źródeł 
ciepła i odbiorników.

•	 Są zbiornikami i niskich stratach ciepła  magazynującymi energię dla ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej

•	 Możliwość łączenia ze zbiornikiem świeej wody Aqua EXPRESSO III
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze ścienną stacją „świeżej wody“ WFS-35 III lub 

stacją „świeżej wody“ FST-25 zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku
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Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 500 - 1250

Zbiorniki buforowe

Krótki opis

•	 Zbiorniki buforowe ogrzewania wykorzystywane są do podłączenia szerokiej gamy źródeł ciepła i odbiorników.
•	 Są zbiornikami i niskich stratach ciepła  magazynującymi energię dla ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej ze ścienną stacją „świeżej wody“ WFS-35 III lub FST-25 zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku
•	 Idealnie nadają się do efektywnego wykorzystania technologii kondensacyjne

Zalety i korzyści

•	 Moc źródeł ciepła do 150 kW
•	 10 różnych przyłączy dla różnych źródeł ciepła i odbiorników ciepła
•	 Prowadnice przepływu minimalizujące mieszanie w w zbiorniku
•	 Izolacja termiczna wykonana z twardej pianki PU o klasie 

efektywności energetycznej C
•	 Mufa przyłączeniowa dla grzałki elektrycznej 

•	 Możliwe zwiększanie buforu przez połączenie kaskadowe
•	 Można łączyć również ze zbiornikiem Aqua EXPRESSO III
•	 Stopki o regulowanej wysokości minimalizują straty ciepła poprzez 

kontakt z podłożem

Zakres dostawy

Zbiornik	 zamontowany	 na	 palecie,	 zabezpieczony	 przeciw	 wilgoci	 •  Izolacja	 zamontowana	 •  Stopki	 montażowe	 •  Rozety	 przyłączeniowe	 
•	Odpowietrznik

Osprzęt

Zestaw zaworu 3-drogowego PS2Plus

Nypel redukcyjny 1 1/2“ na 1“

W celu redukcji średnicy przyłącza PS2Plus z 1 1/2“ do 1“.
Zakres	dostawy:	Nypel	redukcyjny	• Rozeta	

Numer zamów. 07-7317

Do przełączania zasilania źródła ciepła z ogrzewania na przygotowanie ciepłej wody w celu efektywnego wykorzystania 
kondensacji. Całkowicie zmontowany moduł do bezpośredniego montażu na PS2Plus FST.
Zakres dostawy: Trzydrogowy	zawór	przełączający	• Orurowanie	• niezbędne	elementy	montażowe

PS2Plus 500 - 1250

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7300 07-7301 07-7302 07-7303

Klasa efektywności energ. C C C C

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7325 07-7326 07-7327 07-7327

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 500 - 1250
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Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiorniki buforowe PSP2Plus są pionowymi zbiornikami do 
magazynowania wykonanymi ze stali, przeznaczonymi do systemów 
grzewczych w domach jednorodzinnych i budynkach mieszkalnych z 
systemami AquaSolar jako:
•	 Zbiornik buforowy ogrzewania w połączeniu ze ścienną stacją „świeżej 

wody“ WFS-35 III lub  FST-25 zamontowaną na zbiorniku, jako system 
do podgrzewania ciepłej wody i ogrzewania

•	 Zbiornik buforowy ogrzewania w połączeniu z kaskadą „świeżej wody 
„WFS-35 lub zbiornikiem warstwowym SI do systemów o dużym 
zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej

•	 Zbiornik buforowy w połączeniu z kotłami na drewno lub pelety
•	 Bufor ciepła dla kotłów, których moc cieplna jest większa niż 

zapotrzebowanie na ciepło (redukcja taktowania kotła)
•	 Sprzęgło hydrauliczne

Zbiorniki buforowe

Dane techniczne

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Waga zbiornika kg 93 120 132 257

Ciśnienie, max. bar 3 3 3 3

Ciśnienie, max. stacja „świeżej 
wody“ bar 10 10 10 10

Temperatura robocza, max. °C 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 497 772 902 1264

Straty gotowości zbiornika (Sstby) W 104 129 141 154

Wymiary

Wysokość montażowa mm 1.850 1.970 2.220 2180

Wysokość z izolacją mm 1.750 1.870 2.120 2080

Wysokość bez izolacji mm 1.685 1.805 2.055 2000

Wymiar po przekątnej mm 1.700 1.850 2.100 2080

Minimalna szerokość transportowa mm 660 800 800 960

Średnica	z	izolacją mm 810 950 950 1150

Średnica	bez	izolacji mm 650 790 790 950

Izolacja- sztywna pianka PU mm 70 70 70 100

Średnica	pierścienia	podstawy mm 550 690 690 850

Odstęp pierscień - podłoga mm 40 40 40 0

Pojemność nominalna zbiornika V l 497 772 902 1264

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S kWh/d 2,50 3,10 3,38 3,70

EnEV Charakterystyka

PS2Plus  500 PS2Plus  800 PS2Plus  1000 PS2Plus  1250

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 500 - 1250
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Wymiary

Wysokości przyłączy czujników

V2

C1

C2

C3

C4

C8

C7

C6

C5

H

C9

C10

V1

Przyporządkowanie przyłączy zależy od schematu systemu. Czujniki temperatury należy podłączyć do zbiornika buforowego na odpowiedniej 
wysokości pod listwą zaciskową czujnika zgodnie ze schematem instalacji.
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rev.cliente n°0
data: 09/01/2018

nesting laser:
RT1001P

APPROVATO DA:
Geom. Marani Diego

REALIZZATO DA:
Geom. Marani Diego

PROTEZIONE INTERNA:

PROTEZIONE ESTERNA:
verniciatura

ISOLAMENTO: calotte 70 mm.
ESTERNO: PVC RAL 7038
IMBALLO:Pluriball  + film
LAVORAZIONI:
ACCESSORI: --
PALETTA: 1020x1020

MATERIALE: S235JR
VOLUME: 903 l
PRESSIONE MAX ESERCIZIO PUFFER: 3 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA PUFFER:             4.5 bar
PRESSIONE MAX ESERCIZIO SANITARIO:             - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SANITARIO:       - 
PRESSIONE MAX SERPENTINI :                              - 
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SERPENTINI:       - 
TEMPERATURA MAX ESERCIZIO:                           95°C

Zbiorniki buforowe

Przyłącza

Przyłącze PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250 Przyłącza

V1 mm 1.685 1.805 2.055 2000 Rp 1 1/4“

V2 mm/l 1.570/0 1.670/0 1.920/0 1815/0 Rp 1/2“

C1 mm/l 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1715/142 Rp 1 ½“

C2 mm/l 1360/87 1.460/135 1.710/135 1605/219 Rp 1 ½“

C3 mm/l 1.020/198 1.070/323 1.270/348 1165/527 Rp 1 ½“

C4 mm/l 910/234 960/377 1.160/401 1055/604 Rp 1 ½“

H mm/l 740/290 790/459 990/483 845/751 Rp 1 ½“

C5 mm/l 570/346 620/541 820/565 635/898 Rp 1 ½“

C6 mm/l 460/381 510/594 710/619 525/975 Rp 1 ½“

C7 mm/l 350/417 400/648 400/769 445/1031 Rp 1 ½“

C8 mm/l 150/504 170/792 170/913 215/1192 Rp 1 ½“

C9 mm/l 270/444 270/711 270/832 315/1122 Rp 1 ½“

C10 mm/l 1.470/51 1.570/81 1.820/81 1615/212 Rp 1 ½“

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 500 - 1250
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Zbiorniki buforowe

Wskazówki zabudowy

•	 Wykorzystanie przyłączy wynika z hydrauliki układu
•	 Ulokowanie czujników należy sensownie dopasować zgodnie ze schematem układu
•	 Źródła ciepła i odbiorniki ciepła należy podłączyć do różnych przyłączy
•	 Jednym przyłączem możemy połączyć maksymalnie dwa źródła ciepła lub odbiorniki ciepła
•	 Połączenie należy przeprowadzić bezpośrednio przy przyłączu zbiornika
•	 Maksymalną wielkość podłączonej powierzchni kolektorów określają dane techniczne dla systemów solar Aqua
•	 Zasilanie solar nie może być podłączone do przyłącza C1, przeznaczone jest ono dla odbiorników ciepła
•	 Przyłącze V1 służy do odpowietrzenia zbiornika i może być wykorzystane wyłącznie do tego
•	 Przyłącze V2 w stanie dostawy jest zakorkowane i nie posiada żadnej funkcji
•	 Przy zastosowaniu grzałki elektrycznej, należy zwrócić uwagę na to aby posiadała ona nieogrzewaną długość 100 mm

Wskazówka

•	 Maksymalna temperatura zbiornika 95 °C
•	 Bez ochrony przeciwkorozyjnej. Uszkodzenia korozyjne (na skutek nie przestrzegania założeń technicznych) nie objęte są rękojmią
•	 Nie dopuszczalne jest zastosowanie materiałów i orurowania nie zapewniających szczelności antydyfuzyjnej tlenu do układu
•	 Również najmniejsze nieszczelności układu grzewczego muszą być natychmiast usunięte
•	 Zbiorniki mogą być zastosowane jedynie w zamkniętych układach grzewczych
•	 Pomieszczenie dla ustawienia zbiorników musi być trwale wolne od mrozu
•	 Wszystkie wymagane czujniki objęte są zakresem dostawy regulacji

Zbiorniki buforowe ogrzewania PS2Plus 500 - 1250
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Zbiorniki buforowe

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000

Krótki opis

•	 Buforowy zasobnik ciepła do połączenia z szeroką gamą źródeł ciepła i odbiorników
•	 Do nisko stratnego magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i ciepłej wody użytkowej
•	 Można łączyć ze sobą oraz ze zbiornikiem na świeżej wody Aqua EXPRESSO III
•	 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą wiszącej stacji świeżej wody WFS-35 III lub FST-25

Cechy charakterystyczne

•	 Dla mocy grzewczej do 35 kW
•	 Budowa sterująca przepływem w celu zminimalizowania mieszania 

w zbiorniku
•	 Izolacja termiczna wykonana ze skorup ze sztywnej pianki PU o klasie 

efektywności energetycznej B
•	 W przypadku EXPRESSO PS 800 VIP z próżniowymi panelami 

izolacyjnymi, klasa efektywności energetycznej A

•	 Tuleja przyłączeniowa dla opcjonalnej grzałki elektrycznej
•	 Objętość buforu można zwiększyć kaskadowo
•	 Łatwość łączenia z Aqua EXPRESSO III
•	 Nóżki o regulowanej wysokości minimalizują straty ciepła w wyniku 

kontaktu z podłogą
•	 Zasyfonowanie przyłączy zmniejszające straty w orurowaniu

Przyłącza prawo

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS EXPRESSO PS
1000800 800 VIP

Numer zamów. 07-0101 07-0102 07-0103 07-0242 07-0104

Klasa efektywności energ. B B B A B

Przyłącza lewo (Czas dostawy do 4 tygodni)

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800

EXPRESSO PS
1000

Numer zamów. 07-0105 07-0106 07-0107 07-0108

Klasa efektywności energ. B B B B

Zakres dostawy

Zbiornik	 przymocowany	 do	 palety,	 chroniony	 przed	 deszczem	 •  Izolacja	 zamontowana	 •  Dystans	 od	 podłoża	 
• Rozety	podłączeń,	mocowania	czujników	i	odpowietrznik	spakowane	osobno

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000
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Dane techniczne

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800 (800 VIP)

EXPRESSO PS
1000

Ciężar kg 87 103 116 138

Ciśnienie robocze, max. bar 3 3 3 3

Temp. robocza, max. °C 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 500 636 815 1.047

Straty gotowości zbiornika W 82 90 98 (ok. 70) 107

Pojemność nominalna zbiornika V l 500 636 815 1047

Straty ciepła w trybie gotowości qB,S kWh/d 1,968 2,160 2,352 (ok. 1,680) 2,568

EnEV Charakterystyka

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800 (800 VIP)

EXPRESSO PS
1000

Zbiorniki buforowe

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Zbiornik buforowy EXPRESSO PS jest idealnym uzupełnieniem zbiornika świeżej wody Aqua EXPRESSO III w celu wykorzystania energii odnawialnej, 
takiej jak energia słoneczna lub energia spalania drewna, ponieważ zgromadzona energia może być wykorzystana do przygotowania ciepłej wody 
i ogrzewania w tym samym czasie.
Dzięki dużej pojemności buforu znacznie zmniejszona jest liczba załączeń kotła, co powoduje że   może on pracować dłużej i z niższą emisją. 
Możliwa jest kombinacja z wiszącymi stacjami świeżej wody WFS-35 III lub FST-25. Zbiorniki buforowe EXPRESSO PS to absolutnie najlepsze 
know-how w zakresie minimalizacji strat ciepła, a dzięki warstwowym ładowaniu kotła i układu solar, pozwalają na optymalne wykorzystanie 
magazynowanego ciepła.
Zbiorniki buforowe EXPRESSO PS to pionowe zbiorniki wykonane ze stali, przeznaczone do ogrzewania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych 
z systemami AquaSolar mogące być wykorzystane jako:
•	 Zbiornik kaskadowy w estetycznym połączeniu ze zbiornikiem świeżej wody Aqua EXPRESSO III
•	 Samodzielny bufor ogrzewania w połączeniu ze wiszącymi stacjami świeżej wody WFS-35 III lub FST-25, może być również używany do ciepłej 

wody użytkowej i ogrzewania
•	 Zbiornik buforowy ogrzewania w połączeniu z kotłami lub piecami na drewno i pellet
•	 Bufor ciepła dla kotłów, których moc grzewcza jest większa niż zapotrzebowanie na ciepło (redukcja cykli kotła)
•	 Sprzęgło hydrauliczne

Wymiary

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800 (800 VIP)

EXPRESSO PS
1000

Wymagana wys. montażowa mm 1.670 2.020 2.040 2.230

Wysokość z izolacją mm 1.620 1.970 1.990 2.180

Wysokość bez izolacji mm 1.540 1.870 1.890 2.080

Wymiar po przekątnej mm 1.692 1.997 2.048 2.247

Wymagana szerokość w świetle do 
transportu

mm 710 710 800 860

Średnica	z	izolacją mm 900 900 990 1.050

Średnica	bez	izolacji mm 700 700 790 850

Izolacja (PU-VIP-EPS) mm 95-0-0 95-0-0 95-0-0 (45-25-20) 95-0-0

Średnica	pierścienia	podstawy mm 700 700 790 850

Odstęp pierścień - podłoga mm 90 90 90 90

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000
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Zbiorniki buforowe

Przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Wys. przyłącza Rodzaj przyłą.

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800 (800 VIP)

EXPRESSO PS
1000

Kocioł - zasilanie KV mm 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Obieg grz. - zasilanie HKV mm 725 1.075 1.085 1.255 G 1“

Kocioł - powrót KR mm 525 825 835 1.005 G 1“

Obieg grz. - powrót HKR mm 320 352 362 412 G 1“

Mufa grzałki elektrycznej E mm 570 870 880 1.050 1 ½“ GW

Solar - zasilanie SV mm 965 1.315 1.325 1.495 G 1“

Solar - powrót SR mm 145 210 220 240 G 1“

Zasilanie pierwotna Pr-VL mm 370 370 370 370 G 1“

Powrót pierwotna Pr-RL mm 370 370 370 370 G 1“

Odpowietrznik ET mm 1.310 1.740 1.750 1.920 ½“ GW

Czujnik
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Wys. przyłącza
Czujnik 

Rodzaj przyłą.

EXPRESSO PS
500

EXPRESSO PS
650

EXPRESSO PS
800 (VIP)

EXPRESSO PS
1000

Czujnik ciepłej wody TW mm 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik ciepłej wody TWO mm 1.540 1.890 1.910 2.100 Tul. zanurz.

Czujnik bufor góra TPO mm 601 951 961 1.131 Tul. zanurz.

Czujnik bufor dół TPU mm 401 701 711 881 Tul. zanurz.

Czuj. buf. koc. na drew. TKHR mm 300 300 310 330 Tul. zanurz.

Przyłącza i czujniki

Zbiornik buforowy EXPRESSO PS

TWO/TW

ET

KV/SV

HKV
TPO

KRL

TPU

E-Grzałka elektryczna

HKR
TRKH
SR

Pr-VLPr-RL

Zbiornik buforowy ogrzewania EXPRESSO PS 500 - 1000
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Wytyczne montażu

•	 Przyporządkowanie przyłączy wynika z rozwiązania hydraulicznego instalacji
•	 Zalecane jest dostosowanie przyporządkowania czujnika do schematu systemu
•	 Źródła ciepła i odbiorniki ciepła muszą być podłączone do różnych przyłączy
•	 Podłączamy maksymalnie dwa źródła ciepła lub odbiorniki do jednego przyłącza
•	 Wielkość maksymalnej powierzchni kolektora, którą można podłączyć, należy określić zgodnie ze wytycznymi dla systemów AquaSolar
•	 Przyłącze ET służy do odpowietrzania zasobnika i może być używane tylko do tego celu
•	 W przypadku stosowania grzałki elektrycznej należy upewnić się, że ma on nieogrzewaną długość 100 mm

Zbiorniki buforowe

Uwagi

•	 Maksymalna temperatura zbiornika 95 °C
•	 Brak ochrony przed korozją. Gwarancja jest wyłączona w przypadku uszkodzeń korozyjnych
•	 Stosowanie rur i innych elementów, wykonanych z materiałów nie zabezpieczonych przed dyfuzją tlenu, jest zabronione
•	 Nawet najmniejsze nieszczelności w instalacji grzewczej wymagają naprawy
•	 Zasobniki mogą być używane tylko w zamkniętych systemach grzewczych
•	 Miejsce przechowywania musi być trwale zabezpieczone przed mrozem
•	 Wszystkie niezbędne czujniki wchodzą w zakres dostawy regulacji
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Stacja „świeżej wody“

Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III 

•	 Naścienna stacja „świeżej wody“ WFS-35 III, służy do higienicznego przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w domach jedno- lub dwurodzinnych

•	 Regulacja SystaExpresso II zapewnia szybkie ogrzanie c.w.u. z zadaną, wymaganą wartością 
temperatury

•	 Ciepło do przygotowania c.w.u. magazynowane jest w zbiorniku buforowym

Kaskady stacji „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4 

•	 Naścienna kaskada „świeżej wody“ WFS-35 służą do higienicznego przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w budynkach mieszkalnych

•	 SystaExpresso II wykorzystując koncepcję sterowania master-slave zapewnia szybkie 
podgrzewanie CWU do zadanej temperatury ciepłej wody

•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej magazynowane jest w zbiornikach 
buforowych

Stacja „świeżej wody“ FST-25 

•	 Stacja „świeżej wody“ FST-25 służy do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w domu jednorodzinnym

•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest przechowywane w buforze
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Stacja „świeżej wody“

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Krótki opis

•	 Stacja „świeżej wody“ FST-25 służy do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym
•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest przechowywane w buforze

Zalety i korzyści

•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ciepła woda dzięki 
zasadzie bezpośredniego przepływu

•	 Dobry komfort ciepłej wody i dobra wydajność poboru ciepłej wody
•	 Kompletnie zmontowana i przetestowana jednostka
•	 Sterowanie termostatyczne bez oddzielnego sterownika
•	 Możliwy montaż na ścianie
•	 Za pomocą zestawy przyłączeniowego, stację można zamontować 

bezpośrednio na zbiorniku buforowym PS2Plus
•	 Zawory odcinające (osprzęt) po stronie zasobnika i stronie CWU 

umożliwiają konserwację bez opróżniania zbiornika lub instalacji 
ciepłej wody

•	 Wydatek ciepłej wody do 25 l/min.

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Numer zamów. 07-7170

Zakres dostawy

Stacja	„świeżej	wody“	FST-25	• Zawory	odcinające	po	stronie	zbiornika	i	po	stronie	wody	użytkowej	•	Elementy	montażowe

Zestaw montażowy FST-25 dla PS2Plus

Do bezpośredniej  i prostej instalacji i stacji „świeżj wody“ FST-25 na zbiorniku buforowym PS2Plus
Zakres dostawy: Orurowanie	zasilania	i	powrotu	•	Izolacja	•	2	x	Redukcja	•	Zestaw	złączek

Osprzęt

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Stacja „świeżej wody“ FST-25, która jest montowana bezpośrednio na zbiorniku za pomocą zestawu przyłączeniowego lub na ścianie, umożliwia 
wygodne, termostatycznie kontrolowane i higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Idealnie nadaje się do modernizacji ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej w istniejących systemach grzewczych. W systemach grzewczych z zbiornikiem buforowym i zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej, FST-25 zastępuje zbiornik ciepłej wody użytkowej. Dzięki przygotowaniu ciepłej wody użytkowej zgodnie z zasadą przeciwprądu 
z niskimi temperaturami powrotu, energia cieplna obecna w buforze grzewczym jest wykorzystywana w znacznie lepszym stopniu niż przy 
ogrzewaniu w oddzielnym zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Poprzez wyeliminowanie strat ciepła zbiornika ciepłej wody, zwiększa się efektywność 
energetyczną całego systemu.

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Numer zamów. 07-7350 07-7351 07-7352 07-7351

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Stacja „świeżej wody“
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Dane techniczne

Stacja „świeżej wody“ FST-25

Wymiary (wys. x szer. x glęb.) mm 425 x 350 x 190

Ciężar montażowy kg 10

Przyłącza strona pierwotna Zasilanie-/Powrót 
(strona zbiornika)

G 1“ GW

Przyłącza strona wtórna (zimna woda) G 1“ GZ

Przyłącza strona wtórna (ciepła woda) Rp 3/4“

Ciśnienie, max. bar 10

Temperatura robocza, max. °C 95

Wskazówki zabudowy

•	 Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III może być zabudowana jedynie w pomieszczeniach wolnych od mrozu
•	 Jakość wody grzewczej i wody pitnej musi być zgodna z przepisami
•	 Krótkie odcinki instalacji i mała pojemność pomiędzy buforem a stacją „świeżej wody“ stanowią zaletę dla charakterystyki regulacji
•	 Stacja „świeżej wody“ musi być podłączona do zbiornika buforowego tuż przy zbiorniku
•	 Rurę powrotną należy dobrać o jedną średnicę większą niż zasilanie
•	 Izolację cieplną rur doprowadzających należy wykonać wyraźnie powyżej standardu
•	 Ilość poboru zależna jest od stanu naładowania zbiornika
•	 Przy zastosowaniu pomp ciepła, należy zwrócić uwagę na to, że temperatura zasilania jest ograniczona, wysokie wartości poboru mogą być nie 

do zrealizowania
•	 Podłączenie zimnej wody i wyjście ciepłej wody musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
•	 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej jest opcjonalnie możliwe

Charakterystyki

FS T-25

Wykres strat ciśnienia FST-25

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Stacja „świeżej wody“

Dobór

Parametry wydajności FST-25

Temperatura zbiornika Ciepła woda oC Wydajność l/min Temperatura powrotu oC Moc kW

75

60 18,6 22,8 65,0

55 21,9 19,6 69,0

50 25,8 17,2 72,0

45 30,3 15,6 74,0

70

60 16,3 24,3 57,0

55 19,4 21,1 61,0

50 23,3 17,9 65,0

45 27,5 16,3 67,0

65

55 16,8 22,7 53,0

50 20,4 19,5 57,0

45 24,6 17,1 60,0

55
50 17,5 20,9 49,0

45 21,7 17,8 53,0

50
45 18,4 19,2 45,0

45 14,3 22,3 35,0

Jakość wody 

Jedn. Lutowane miedzią

Chlorki (CL-) mg/l
< 250 przy 50°C
< 100 przy 75°C
< 10 przy 90°C

Siarczany (SO4
2-) mg/l < 100

Azotany (NO3-) mg/l < 100

Wartość pH 7,5 - 9,0

Przewodność elektryczna (przy 25 oC) μS/cm 10 - 500

Wodorowęglan (HCO3
-) mg/l 70 - 300

Stosunek HCO3
-/SO4

2- Stosunek > 1,0

Amoniak (NH4
+) mg/l < 2

Wolny chlor gazowy mg/l < 0,5

Siarczyn mg/l < 1

Siarkowodór (H2S) mg/l < 0,05

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) mg/l < 5

Żelazo (Fe) mg/l < 0,2

Jony amonowe mg/l < 2

Mangan (Mn) mg/l < 0,05

Twardość całkowita °dH 4 - 14 (Stosunek [Ca,Mg]/[HCO3]<0,5)

Całkowity węgiel organiczny (TOC) mg/l < 30

Aby uniknąć uszkodzenia płytowego wymiennika ciepła w związku z korozją, należy przestrzegać następujących wartości wody pitnej:

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Stacja „świeżej wody“

Wskazówki

Jeśli miejscowa jakość wody nie spełnia wymaganej jakości wody pitnej, można zamówić płytowy wymiennik ciepła lutowany stalą nierdzewną.

Węglan wapnia-stężenie masowe
Maßnahme

mmol/l mg/l odH

Temperatura poboru ok. 60 oC

< 1,5 < 150 < 8,4 Nie wymaga systemy zmiękczania wody

> 1,5 do < 2,5 > 150 do < 250 > 8,4 do < 14 Zalecany system zmiękczania wody

> 2,5 > 250 > 14 Wymagany system zmiękczania wody

Stacja „świeżej wody“ FST-25
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Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III z regulacją SystaExpresso II

Krótki opis

•	 Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych
•	 Regulacja SystaExpresso II zapewnia szybkie  podgrzanie ciepłej wody użytkowej z dowolnymi do wyboru wartościami ciepłej wody użytkowej
•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej gromadzone jest w zbiorniku buforowym

Zalety i korzyści

•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ciepła woda dzięki zasadzie bezpośredniego przepływu
•	 Indywidualna nastawa wartości wymaganych ciepłej wody i programów czasowych
•	 Możliwe sterowanie pompy cyrkulacyjnej według potrzeb i własnej wartości wymaganej
•	 Pomiar ilości ciepła dla ciepłej wody i cyrkulacji
•	 Dostęp do wszystkich komponentów stacji „świeżej wody“ w stanie zabudowy
•	 Zawory odcinające po stronie zbiornika i ciepłej wody umożliwiają przeprowadzenie prac obsługi i serwisu bez potrzeby odwodnienia zbiornika czy 

też instalacji ciepłej wody
•	 Zawory przepłukujące po stronie ciepłej wody umożliwiają przepłukanie i czyszczenie wymiennika w miejscu zabudowy

Cechy techniczne

•	 Kompletnie zmontowana i sprawdzona na szczelność jednostka z 
osprzętem montażowym do zamocowania na ścianie z dokładnie 
pasującą izolacją i elektroniczną regulacją

•	 Dozwolona do maksymalnej temperatury zasilania 95 °C i do 
maksymalnego ciśnienia 10 bar

Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III

Numer zamów. 07-0171

Jakość wody

Gdy jakość wody nie pozwala na zastosowanie standardowego wymiennika ciepła z lutem miedzianym, to alternatywnie, za dopłatą można 
zamówić wymiennik ciepła z lutem niklowym.

Koncentracja niklu w wodzie pitnej może być podwyższona. U wrażliwych osób może to prowadzić do reakcji alergicznych.

Zastosowanie i opis funkcjonowania

Wisząca na ścianie stacja „świeżej wody“ WFS-35 III może być idealnie zastosowana przy modernizacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
istniejących układach grzewczych.
Przy układach ze zbiornikiem buforowym ogrzewania i zbiornikiem ciepłej wody, WFS-35 III zastępuje zbiornik ciepłej wody.
Poprzez ogrzewanie ciepłej wody na zasadzie przeciwprądowej z niskimi temperaturami powrotu, znajdujące się w zbiorniku buforowym ciepło 
jest wyraźnie lepiej wykorzystane niż przy zastosowaniu zbiornika ciepłej wody. Poza tym odpadają straty ciepła zbiornika ciepłej wody co podnosi 
energetyczną sprawność całego układu grzewczego.

Stacja „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Dane techniczne

Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III

Wymiary (wys. x szer. x glęb.) mm 1.050 x 420 x 320

Ciężar montażowy kg 25

Przyłącza strony pierwotnej   zasilanie/powrót 1“

Przyłącza strony wtórnej       zasilanie/powrót ¾“

Ciśnienie, max. bar 10

Temperatura robocza, max. °C 95

Napięcie sieciowe V 230

Obudowa EPP, 100% recycling

Wskazówki zabudowy

•	 Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III może być zabudowana jedynie w pomieszczeniach wolnych od mrozu
•	 Jakość wody grzewczej i wody pitnej musi być zgodna z przepisami
•	 Zabrudzenia wody grzewczej mogą wpływać ujemnie na pracę czujników
•	 Krótkie odcinki instalacji i mała pojemność pomiędzy buforem a WFS-35 III stanowią zaletę dla charakterystyki regulacji
•	 Stacja „świeżej wody“ musi być podłączona do zbiornika buforowego tuż przy zbiorniku
•	 Rurę powrotną należy dobrać o jedną średnicę większą niż zasilanie
•	 Izolację cieplną rur doprowadzających należy wykonać wyraźnie powyżej standardu
•	 Ilość poboru zależna jest od stanu naładowania zbiornika
•	 Przy zastosowaniu pomp ciepła, należy zwrócić uwagę na to, że temperatura zasilania jest ograniczona, wysokie wartości poboru mogą być nie 

do zrealizowania
•	 Podłączenie zimnej wody i wyjście ciepłej wody musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
•	 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej jest opcjonalnie możliwe

Cechy charakterystyczne

•	 Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II może komunikować się poprzez SystaBus z regulacją ogrzewania SystaComfort/SystaComfort II
•	 Temperatury i programy czasowe mogą być wygodnie podawane poprzez zdalne sterowanie regulacji ogrzewania
•	 Dogrzewanie zbiornika buforowego z minimalną niezbędną temperaturą jest przejmowane automatycznie

Diagram

Diagram strat ciśnienia WFS-35 
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Stacja „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Dobór

Osiągi WFS 35 III

Strumień przepływu zbiornika [l/min]    Wymagana wartość 
ciepłej wody [°C] 

 

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

Stacja „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Jakość wody 

Tabela odporności dla stali szlachetnej oraz materiału lutów miedzi i niklu do uwzględnienia przy analizie wody

Składnik zawarty w wodzie Koncentracja
(mg/l lub ppm)

Przedział czasu od 
pobrania wody do 
wykonania analizy

Stal szlachet-
na AISI 316
W 1.4401

Lut miedziany Lut niklowy

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

70-300 + + +

>300 + 0/+ +

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

70-3000 + 0/- +

>300 0 - +

HCO3
- / SO4

2- >1.0 bez limitu + + +

<1.0 + 0/- +

Przewodność elektryczna <10 μS/cm bez limitu + 0 +

10-500 μS/cm + + +

>500 μS/cm + 0 +

Wartość pH <6.0 w przeciągu 24 godzin 0 0 +

6.0-7.5 0/+ 0 +

7.5-9.0 + + +

>9.0 + 0 +

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

2-20 + 0 +

>20 + - +

Chlorek(CI-) do 60 °C <300 bez limitu + + +

>300 0 0/+ +

Wolny chlor gazowy (CI2) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarczyn (SO3) <1 w przeciągu 5 godzin + + +

1-5 + 0 +

>5 0/+ 0/- +

Siarkowodór (H2S) <0.05 bez limitu + + +

>0.05 + 0/- +

Wolny (agresywny) dwutlenek węgla (CO2) <5 bez limitu + + +

5-20 + 0 +

>20 + - +

Twardość całkowity (°dH) 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 +

Legenda
Oznaczenie Objaśnienie
+ W normalnych warunkach dobra odporność
0 Zagrożenie korozją, szczególnie gdy zawiera więcej składników z „0“
- Nie nadaje się, wysokie zagrożenie korozją

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

Stacja „świeżej wody“
Naścienna Stacja „świeżej wody“ WFS-35 III
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Stacja „świeżej wody“

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35

Krótki opis

•	 Naścienna kaskada „świeżej wody“ WFS-35 służą do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych
•	 SystaExpresso II wykorzystując koncepcję sterowania master-slave zapewnia szybkie podgrzewanie CWU do zadanej temperatury ciepłej wody
•	 Ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej magazynowane jest w zbiornikach buforowych

Zalety i korzyści

•	 Naścienne kaskady „świeżej wody“ z 2, 3 lub 4 modułami WFS-35 III
•	 Z gotowym do podłączenia orurowaniem i zintegrowanym 

siłownikiem
•	 Natychmiast dostępna, higienicznie podgrzana ciepła woda dzięki 

zasadzie bezpośredniego przepływu
•	 Bardzo dobry komfort ciepłej wody i wysoka wydajność poboru 

ciepłej wody
•	 Wydajność poboru ciepłej wody od 2 l / min. do 100 l / min., numer 

NL do 84 przy TSP 85 ° C
•	 Dokładna kontrola temperatury nawet przy bardzo niskich poborach
•	 Indywidualnie regulowana zadana temperatura  ciepłej wody i 

program czasowy
•	 Sterowanie pompą cyrkulacyjną w zależności od zapotrzebowania
•	 Licznik energii cieplnej dla ciepłej wody i cyrkulacji.

•	 Skalibrowane przyłącze mierników ciepła (ModBus RTU, prędkość 
transmisji 19200)

•	 Zdalne monitorowanie kaskady za pomocą regulacji ogrzewania lub 
SystaService LAN 

•	 Rozległa redundancja stacji dla równego wykorzystania i wysokiego 
bezpieczeństwa

•	 Zawory odcinające po stronie zbiornika i wody użytkowej w celu 
konserwacji bez opróżniania zbiornika i instalacji ciepłej wody

•	 Zawory przepłukujące po stronie wody użytkowej umożliwia 
płukanie wymienników ciepła na miejscu

•	 Opcjonalny zawór trójdrożny (wyposażenie dodatkowe) do kontroli 
temperatury powrotu do zbiornia buforowego

•	 Regulowana automatyczna ochrona przed Legionellą
•	 Obudowa wykonana z EPP, w 100% nadająca się do recyklingu

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35

WFS-35-2
2 Moduły

WFS-35-3
3 Moduły

WFS-35-4
4 Moduły

Numer zamów. 07-0172 07-0173 07-0174

Zakres dostawy

Stacja	„świeżej	wody“	WFS-35	III	• Zestaw	orurowania	• Zawór	z	siłownikiem	• Materiał	montażowy	• Instrukcja	instalacji	i	uruchomienia

Zawór 3-drogowy kaskada „świeżej wody“

Do kontroli temperatury powrotu do zbiornia buforowego 
Zakres dostawy: Zawór	3-drogowy	z	kablem	• Siłownika	

Numer zamów. 07-0177

Osprzęt

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Stacja „świeżej wody“

Zastosowanie i opis działania

Naścienne kaskady świeżej wodny WFS-35 pozwalają na wygodne, higieniczne i oszczędzające miejsce, przygotowanie ciepłej wody użytkowej w 
budynkach mieszkalnych. Idealnie nadają się do modernizacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejących instalacjach grzewczych i zastępują 
istniejące zasobniki cwu. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej oparte na zasadzie przepływu przy niskich temperaturach powrotu, pozwala na znacznie 
lepsze wykorzystanie energii cieplnej dostępnej w buforze ogrzewania niż w przypadku oddzielnego zasobnika CWU. Jego straty ciepła są całkowicie 
wyeliminowane, co zwiększa efektywność energetyczną całego systemu.

Kaskady świeżej wody WFS-35 precyzyjnie regulują temperaturę ciepłej wody nawet przy bardzo niskich natężeniach poboru (2 l/min) i dlatego są 
wyraźnie lepsze od dużych stacji świeżej wody.

Aby zgodnie z wymaganiami rozłożyć obciążenie cieplne, regulacje komunikują się ze sobą za pośrednictwem własnej magistrali urządzeń i wymieniają 
stany robocze, komunikaty o błędach, parametry sterowania, wartości zadane i inne informacje oraz sterują pracą poszczególnych stacji za pomocą 
zaworów kulowych z napędem zamontowanych na dopływie zimnej.

Dane techniczne

WFS-35-2 WFS-35-3 WFS-35-4

Wymiary (wys. x szer. x glęb.) mm 1.560 x 890 x 320 1.560 x 1.350 x 320 1.560 x 180 x 320

Ciężar montażowy kg 69 85 137

Przyłącza strony pierwotnej   zasilanie/powrót 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/4“

Przyłącza strony wtórnej       zasilanie/powrót 1 1/4““ 1 1/2“ 1 1/4“

Ciśnienie, max. bar 10 10 10

Temperatura robocza, max. °C 95 95 95

Napięcie sieciowe V 230 230 230

* łączenie na miejscu montażu

Wskazówki zabudowy

•	 Kaskady świeżej wody WFS-35 mogą być montowane tylko w pomieszczeniach trwale zabezpieczonych przed mrozem

•	 Woda grzewcza musi spełniać wymagania normy DIN 2035

•	 Brud w wodzie grzewczej może wpływać na działanie czujników

•	 Krótkie przewody, a tym samym mała pojemność między zbiornikiem buforowym ogrzewania a kaskadą świeżej wody, sprzyjają szybkiej regulacji

•	 Kaskadę świeżej wody należy podłączyć bezpośrednio do zbiornika buforowego ogrzewania za pomocą własnego przyłącza

•	 Rury są wymiarowane zgodnie z poniższymi tabelami

•	 Grubości izolacji rury zasilającej znacznie powyżej normy

•	 Wydajność poboru zależy od stanu załadowania zbiornika

•	 W przypadku stosowania pomp ciepła ich temperatura zasilania jest ograniczona, w takim przypadku duże wielkości poboru ciepłej wody są 
czasami niemożliwe

•	 Przyłącze po stronie wody użytkowej musi być zgodne z normą DIN 1988

Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Typ mieszkania 1:
1 x Prysznic 10 l/min 
3 x Umywalka 5 l/min

Typ mieszkania 2: 
2 x Prysznic 10 l/min 
3 x Umywalka 5 l/min

Hotel: 
1 x Prysznic 10 l/min 
1 x Umywalka 5 l/min

Szczegółowe obliczenia zawsze musi zawierać projekt.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę

Budynki nie mieszkalne

Pojęcie Równoczesność: Przy równoczesności 0,8 przyjmuje się, że ciepłą wodę pobiera się z 80% wszystkich punktów poboru w tym samym 
czasie.
Szczegółowe obliczenia zawsze musi zawierać projekt.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę

Budynek mieszkalny

Standardowe mieszkania DIN 4708-2
W przypadku budynków mieszkalnych zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest obliczane na podstawie wskaźnika zapotrzebowania N. Metodę 
obliczania określa norma DIN 4708-2. Metoda opiera się na wyrażaniu zapotrzebowania na ciepłą wodę w budynku mieszkalnym za pomocą 
wskaźnika zapotrzebowania N, co jest równoznaczne z potrzebą N standardowego mieszkania. Każde inne mieszkanie można przeliczyć w 
zależności od sprzęty sanitarnego w tym mieszkaniu..

Obliczenie przepływu DIN 1988
W oparciu o zabudowane punkty poboru obliczany jest maksymalny możliwy przepływ. Przy pomocy rozważań statystycznych (symultaniczności) 
można obliczyć szczytowy przepływ, jakiego można się spodziewać w tym typie budynku (lub rodzaju zastosowania).

Stacja „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4



279

Te
ch

ni
ka

 z
bi

or
ni

kó
w

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane wydajności kaskady „świeżej wody“ WFS-35  

Współczynnik wydajności 

Współczynnik NL wskazuje, ile jednostek może być zasilanych ciepłą wodą. Może być również wyrażana jako wydajność szczytowa 10-cio 
minutowa.
Wskaźnik wydajności NL stacji „świeżej wody“ musi być co najmniej równy lub większy niż charakterystyka zapotrzebowania N.

NL> N
Wskaźnik wydajności kaskady „świeżej wody“ przedstawiono na poniższym rysunku dla różnych temperatur zbiornika i nastawy temperatury 
ciepłej wody 60 ° C.

Dane wydajności kaskady „świeżej wody“ WFS-35  

Maksymalny pobór

Poniższy rysunek przedstawia maksymalną szybkość poboru przy dla temperatury ciepłej wody na 60 ° C w zależności od temperatury zasobnika.

Stacja „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Dane wydajności kaskady „swieżej wody“ WFS-35  

Podsumowanie

Kaskada Poziom 
temperatury

TSP=65°C TSP=70°C TSP=75°C TSP=80°C TSP=85°C

max. 
pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

max. 
Pobór
[l/min]

NL
[-]

2 Moduły KAS
60 °C (*) 26

9
34

15
40

20
45

25
50

29
45 °C (**) 37 49 57 65 71

3 Moduły KAS
60 °C (*) 39

20
51

30
60

38
68

46
75

53
45 °C (**) 56 73 86 97 107

4 Moduły KAS
60 °C (*) 52

31
68

46
80

59
91

72
100

84
45 °C (**) 74 97 114 130 143

(*) Wyjście ze stacji „świeżej wody“
(**) Punkt poboru, po zmieszaniu do 45 °C, TZW=10 °C  

Wskazówki zabudowy

Strona zbiornika

Strata ciśnienia po stronie grzewczej w całym rurociągu między buforem a stacją „świeżej wody“ nie może przekraczać 50 mbar. Przy wyższych 
stratach ciśnienia zmniejsza się wielkość poboru ze stacji „świeżej wody“.

Max. przepływ po 
stronie zbiornika [l/min]

Średnica rury
Zasilanie

Średnica rury
Powrót

2 Moduły KAS 40 DN 32 DN 40

3 Moduły KAS 60 DN 40 DN 40

4 Moduły KAS 80 DN 40 DN 50

Jeżeli między zbiornikiem a kaskadą „świeżej wody“ zainstalowano licznik ciepła, należy to uwzględnić przy obliczaniu strat ciśnienia. Strata 
ciśnienia ciepłomierza powinna wynosić maksymalnie 20 mbar przy maksymalnym przepływie po stronie zbiornika.

Przykładowe wymiarowanie nie zastępuje dokładnego planowania.

Strona wody użytkowej

Natężenie przepływu w rurze nie powinno przekraczać 2 m/s. Na tej podstawie określono następujące wymiary rur dla strony wody użytkowej.

Max. pobór [l/min] Średnica rury

2 Moduły KAS 50 DN 25

3 Moduły KAS 75 DN 32

4 Moduły KAS 100 DN 32

Przykładowe wymiarowanie nie zastępuje dokładnego planowania.

Stacja „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Podgrzewanie i magazynowanie

Pojemność ciepłej wody

Objętość magazynu ciepłej wody ma pokrywać szczytową wydajność poboru. W budynkach mieszkalnych o szczytowym poborze 10-cio 
minutowym wychodzą następujące objętości magazynu dla kaskad „świeżej wody“. 

Max. przepływ po stronie zbiornika [l/min] Pojemność magazynu ciepłej wody [l]

2 Moduły KAS 40 400

3 Moduły KAS 60 600

4 Moduły KAS 80 800

Jeżeli objętość magazynu ciepłej wody nie jest przechowywana osobno we własnym zbiorniku buforowym, należy wprowadzić dodatek w 
wysokości 20-30% do pojemności magazynu ciepłej wody.

Podgrzewanie i magazynowanie

Źródło ciepła 

Źródło ciepła zwykle służy głównie do ogrzewania budynku. Udział produkcji ciepłej wody zależy głównie od standardu izolacji i użytkowania 
budynku. Należy to uwzględnić podczas projektowania kotła. Zakładając, że ogrzewanie zostanie wyłączone podczas przygotowania ciepłej wody 
(priorytet ciepłej wody), można określić następujące czasy nagrzewania dla różnych objętości magazynowania w zależności od mocy kotła. 

(*) Sprawność kotła 90%, bez opóźnienia z powodu rozruchu kotła

Jako wytyczną można zastosować czas ogrzewania 30-60 minut.

Przykładowe wymiarowanie nie zastępuje dokładnego planowania.

Stacja „świeżej wody“
Kaskada „świeżej wody“ WFS-35-2 do WFS-35-4
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Stacja „świeżej wody“
Notatki


