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● Monta¿ powinien przeprowadziæ upowa¿niony do
tego monter.

● Monter powinien wyjaœniæ klientowi sposób dzia³a-
nia i obs³ugi urz¹dzenia.

● Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie prze-
strzeganie wskazówek z instrukcji monta¿u.

● Wszelkie zmiany zastrze¿one.
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1. Wymiary obudowy i przy³¹czy
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Legenda do rys. 1 i 2:

➀ = wskaŸnik temperatury w zasobniku c.w.u.
➁ = zawór spustowy c.w.u.
➂ = otwór do wprowadzenia przewodu 

czujnika NTC
➃ = anoda magnezowa
➄ = wskaŸnik temperatury i os³ona czujnika NTC

SpV = zasilanie zasobnika c.w.u.
SpR = powrót z zasobnika c.w.u.
KW = wlot zimnej wody
WW = wylot ciep³ej wody
ZA = przy³¹cze przewodu cyrkulacyjnego (w ra-

zie niewykorzystania zamkn¹æ)
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Wymiary w mm SL 130-1 SL 200-1

A 929 1306

B 550 550

C 62 62

D 267 267

E 472 472

F 62 62

G 300 300

H 600 600

I 88 88

J 440 440

K 56 56

L od 10 do 20 od 10 do 20

M 794 1173

N 489 489

O 55,5 55,5

Rys. 3 3982-03.1/DD
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2. Dane techniczne

Typ zasobnika SL 130-1 SL 200-1

Wymiana ciep³a
Liczba zwojów
Pojemnoœæ u¿ytkowa c.w.u.
Pojemnoœæ wodna wê¿ownicy (c.o.)
Powierzchnia grzewcza

l
l
m3

wê¿ownica
5

129
5,05
0,8

wê¿ownica
5

198
7,51
1,2

Max. moc powierzchni grzewczej przy
tV = 90°C i tSp = 45°C wed³ug DIN 4708
i iloœæ wody w obiegu
Max. moc przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy
tV = 85°C i tSp = 45°C wed³ug DIN 4708
tV = 85°C i tSp = 45°C

kW
l/h

l/h
l/h

28
1850

700
300

39
1800

970
405

WskaŸnik mocy *)

–tV = 90°C
–tV = 80°C
–tV = 70°C

NL
NL
NL

2,5
2,0
1,8

4,5
4,0
3,8

Max. czas podgrzewania od tK = 10°C do
tSp = 60°C przy max. mocy grzewczej
tZ = 70°C lub
tZ = 70°C

min.
min.

54
36

45
35

U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowania 
zasobnika)**) tSp = 60°C i
tZ = 45°C
tZ = 40°C

l
l

150
175

226
263

Zu¿ycie energii w trybie podtrzymania pracy 
(24 h) wed³ug DIN 4708 **)

Max. temperatura w zasobniku c.w.u. ***)

Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u.
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o.
Ciê¿ar netto (bez opakowania)

kWh/d
°C
bar
bar
kg

1,20
60 (70)

10
4
79

1,80
60 (70)

10
4

110

Wymiary przy³¹czy
Zasilanie
Powrót
Zimna woda
Ciep³a woda
Cyrkulacja

R
R
R
R
R

3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)

3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)
3/4 (gwint zewn.)

Kolor bia³y bia³y

*) WskaŸnik mocy NL oznacza liczbê zaopatrywanych mieszkañ i œrednio 3,5 osoby w ka¿dym z nich, wy-
posa¿onych w znormalizowan¹ wannê i dwa dodatkowe punkty poboru wody. WskaŸnik NL obliczony zo-
sta³ dla podanej mocy i tSp = 60°C, tZ = 45°C i tK = 10°C. Spadek mocy i iloœci wody grzewczej powoduje
zmniejszenie wskaŸnika NL.

**) Straty ciep³a podczas rozdzia³u wody poza zasobnikiem nie zosta³y uwzglêdnione.
***) Temperaturê wody w zasobniku c.w.u. mo¿na nastawiæ w kotle.

Funkcjê cyklicznej termicznej dezynfekcji zasobnika mo¿na w³¹czyæ z cyfrowego panela steruj¹cego TAC
(kot³y serii SUPRASTAR). Woda w zasobniku bêdzie podgrzewana raz w tygodniu do temperatury 70°C.

tV = temperatura wody zasilaj¹cej
tSp = temperatura wody w zasobniku c.w.u.

tZ = temperatura c.w.u. na wylocie
tK = temperatura zimnej wody na wlocie
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3. Wiadomoœci ogólne

3.1 Zastosowanie
Zasobniki mog¹ byæ stosowane tylko do podgrzewa-
nia wody u¿ytkowej.
Przy niekorzystnym stosunku mocy ³adowania kot³a
i mocy powierzchni grzewczych zasobnika nale¿y li-
czyæ siê z du¿¹ czêstotliwoœci¹ taktowania w Ÿródle
ciep³a, co wyd³u¿y niepotrzebnie m.in. czas ³adowa-
nia zasobnika. Zasobnik SL...-1 mo¿e wspó³praco-
waæ z gazowym kot³em grzewczym KN/K..-8 D/DC,
KN..-8 DP/DCP lub KN..-8 P marki Junkers (z wypo-
sa¿eniem dodatkowym).
Szerokoœæ kot³a grzewczego nie mo¿e przekra-
czaæ szerokoœci zasobnika, która wynosi 600 mm.

3.2 Wyposa¿enie dodatkowe
Zestaw pod³¹czenia zasobnika AS 203-SL i AS /204-SL
dla kot³ów serii KN/K...-8..

3.3 Przepisy
Podczas monta¿u i eksploatacji zasobników prze-
strzegaæ odpowiednich przepisów, wytycznych
i norm („Warunki wykonania i odbioru robót instala-
cyjno-monta¿owych” wydane przez COBRTI Instal).

3.4 Izolacja cieplna
Wszystkie zasobniki posiadaj¹ na ca³ej powierzchni
izolacjê ze sztywnej pianki freonowej i FKW.

3.5 Wyposa¿enie
Wszystkie zasobniki wyposa¿one s¹ fabrycznie w ter-
mometr.
W komplecie czujnik NTC z wtyczk¹ przy³¹czeniow¹
i przewodem o d³ugoœci 6 m.

3.6 Ochrona antykorozyjna
Zasobniki pokryte s¹ wewn¹trz jednolit¹ warstw¹
emalii.
W kontakcie z typow¹ wod¹ u¿ytkow¹ i materia³ami
instalacyjnymi emalia jest zupe³nie neutralna. Dodat-
kow¹ ochronê stanowi anoda magnezowa.

3.7 Priorytet c.w.u.
Przy wspó³pracy z kot³ami serii KN/K..-8D/DC lub
KN..-8D/DCP modu³ priorytetowego przygotowania
c.w.u. znajduje siê w kotle. Temperaturê wody w za-
sobniku mo¿na nastawiæ na panelu steruj¹cym TAC.
W przypadku kot³ów serii KN..-8P funkcja priorytetowe-
go przygotowania c.w.u. realizowana jest bezpoœre-
dnio za pomoc¹ regulatora c.o. (TA 120 E1, TA 122 E2
lub SVM1) zamontowanego w panelu steruj¹cym
kot³a.

3.8 Program czasowy ³adowania zasobnika
Za pomoc¹ odpowiedniego zegara mo¿na nastawiæ
czas ³adowania zasobnika. Liczbê i czas trwania cy-
kli ³adowania w ci¹gu tygodnia mo¿na ustawiæ do-
wolnie.
W kombinacji z modu³em SVM1 brak mo¿liwoœci ste-
rowania programem ³adowania zasobnika.

4. Monta¿

4.1 Miejsce ustawienia
Zasobniki wyposa¿one s¹ w 4 nó¿ki o regulowanej
wysokoœci (od 10 do 20 mm).

4.2 Os³ona
Os³ona sk³ada siê z blach stalowych. Przy zamon-
towanym kotle przed zasobnikiem przedni¹ pokrywê
mo¿na zdemontowaæ.
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4.3 Pomoce monta¿owe
W celu dok³adnego ustawienia kot³ów na górnej po-
krywie zasobników znajduj¹ siê 4 (2x2) odpowiednie
zag³êbienia.

Zasobnik Kombinacja A
szerokoœæ kot³a 470 mm

Kombinacja A
szerokoœæ kot³a 470 mm

SL 130-1* KN/K 12.. 18-8 D
KN 12-8 DC
KN 12.. 18-8 DP
KN 12-8 DCP
KN 12.. 18-8 P

KN/K 24.. 18-8 D
KN 18-8 DC
KN 24.. 18-8 DP
KN 18-8 DCP
KN 24.. 18-8 P

SL 200-1* KN/K 12.. 18-8 D
KN 12-8 DC
KN 12.. 18-8 DP
KN 12-8 DCP
KN 12.. 18-8 P

KN/K 24...30-8 D
KN 18-8 DC
KN 24...30-8 DP
KN 18-8 DCP
KN 24...30-8 P

* Moc powierzchni grzewczej zasobnika musi byæ równa lub wy¿sza od
mocy cieplnej kot³a przy pe³nym obci¹¿eniu.

4.4 Mo¿liwoœci kombinacji
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4.5 Pod³¹czenie po stronie c.o.
Aby ³adowanie zasobnika odbywa³o siê p³ynnie i rów-
nomiernie, zaleca siê pod³¹czenie zasilania od do³u,
a powrotu od góry (wspó³pr¹dowo).
Dla prawid³owej pracy zasobnika w najwy¿szym
punkcie na odcinku miêdzy zasobnikiem i kot³em na-
le¿y przewidzieæ skuteczne odpowietrzenie.
Przewody doprowadzaj¹ce wodê do zasobnika po-
winny byæ jak najkrótsze i dobrze zaizolowane, aby
zapobiec niepotrzebnym stratom ciœnienia i wych³o-
dzeniu zasobnika wod¹ cyrkulacyjn¹. Straty po stro-
nie sieciowej nie zosta³y uwzglêdnione na wykresie
„Strata ciœnienia w wê¿ownicy grzewczej” na str. 2.
Zaleca siê pod³¹czanie zasobnika do kot³a za pomo-
c¹ specjalnych zestawów monta¿owych (wyposa¿e-
nie dodatkowe).

RK

HV

SpV

SpR

HR
RK

LP

E

Rys. 4

RK = klapa zwrotna
LP = pompa ³aduj¹ca
HV = zasilanie c.o.
HR = powrót c.o.
SpV = zasilanie zasobnika
SpR = powrót z zasobnika
E = zawór spustowy

4.6 Pod³¹czenie po stronie c.w.u.
Pod³¹czenie zasobnika do przewodu zimnej wody
nale¿y wykonaæ wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów
z zastosowaniem odpowiedniej armatury lub ca³ej gru-
py bezpieczeñstwa. Zawór bezpieczeñstwa powinien
posiadaæ certyfikat. Powinien on byæ tak ustawiony,
aby dopuszczalne ciœnienie robocze w zasobniku nie
by³o przekroczone o wiêcej ni¿ 10% (patrz str. 3).
Je¿eli ciœnienie instalacji w stanie spoczynku prze-
kracza wartoœæ 80% ciœnienia zadzia³ania zaworu,
nale¿y pod³¹czyæ reduktor ciœnienia.
W wypadku zastosowania zaworu zwrotnego za-
wór bezpieczeñstwa nale¿y pod³¹czyæ miêdzy za-
worem zwrotnym a zasobnikiem (na przy³¹czu
zimnej wody do zasobnika). W razie nieprzestrze-
gania tego warunku panuj¹ce nadciœnienie mo¿e
uszkodziæ zasobnik.

Aby zapobiec przeciekom wody przez zawór bezpie-
czeñstwa, zaleca siê monta¿ atestowanego naczynia
wzbiorczego przeznaczonego do wody u¿ytkowej.
Przewód wydmuchowy nie mo¿e byæ zamkniêty. Na-
le¿y go doprowadziæ do punktu odwodnienia znajdu-
j¹cego siê w widocznym miejscu.
Je¿eli przy³¹cze zasobnika po stronie c.w.u. wykona-
ne jest z miedzi, nale¿y zastosowaæ z³¹czkê z mosi¹-
dzu lub mosi¹dzu czerwonego. Zapobiega to korozji
stykowej na przy³¹czach zasobnika. Zaleca siê pod³¹-
czenie zasobnika za pomoc¹ z³¹czek gwintowanych.

4.7 Przewód cyrkulacyjny
Wszystkie zasobniki przewidziane s¹ do pod³¹czenia
odpowiedniego przewodu cyrkulacyjnego R 3/4.
W przypadku braku takiego przewodu przy³¹cze nale-
¿y zamkn¹æ korkiem z mosi¹dzu czerwonego R 3/4.
Ze wzglêdu na straty ciep³a w obwodzie cyrkulacyjnym
mo¿e byæ pod³¹czona tylko jedna sterowana progra-
mem czasowym lub temperatur¹ pompa cyrkulacyjna.
Nale¿y równie¿ przewidzieæ zawór zwrotny.
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wed³ug DIN 1988

króciec spustowy
naczynie wzbiorcze
wody u¿ytkowej
(zalecane)

3982-06.1/DD

3982-07.1/DD

Rys. 5

KW = wlot zimnej wody
WW = wylot ciep³ej wody
ZL = przewód cyrkulacyjny

4.8 Naczynie wzbiorcze dla c.w.u.
Monta¿ naczynia wzbiorczego przeznaczonego do
wody u¿ytkowej w przewodzie zimnej wody miêdzy
zasobnikiem i grup¹ bezpieczeñstwa mo¿e zapobiec
niepotrzebnym ubytkom wody. 
Poni¿szy przegl¹d stanowi jedynie pomoc w wymia-
rowaniu naczynia wzbiorczego. Pewne ró¿nice mog¹
wynikaæ z ró¿nej pojemnoœci u¿ytkowej poszczegól-
nych wyrobów. Dane obowi¹zuj¹ dla temperatury
w zasobniku 60°C.

Typ
zasobnika

Ciœnienie wstêpne
w naczyniu = ciœnienie
po stronie zimnej wody

Pojemnoœæ naczynia w litrach
odpowiednio do ciœnienia zadzia³ania

zaworu bezpieczeñstwa

6 bar 8 bar 10 bar

10
 b

ar SL 130-1 3 bar
4 bar

8
12

8
8

–
8

SL 200-1 3 bar
4 bar

12
18

8
12

–
12
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4.9 Ograniczenie przep³ywu
W celu jak najlepszego wykorzystania pojemnoœci
zasobnika i zapobiegania przedwczesnemu zmie-
szaniu wody zaleca siê nastêpuj¹ce zmniejszenie
przep³ywu zimnej wody do zasobnika:
• SK 130-1 do = 10 l/min.
• SK 200-1 do = 16 l/min.

4.10 Moc przy obci¹¿eniu ci¹g³ym
Podane wartoœci mocy zasobników przy obci¹¿eniu ci¹-
g³ym odnosz¹ siê do temperatury zasilania po stronie
c.o. 90°C, temperatury c.w.u. na wylocie 45°C i tempera-
tury zimnej wody na wlocie 10°C przy maksymalnej mo-
cy ³adowania zasobnika (moc Ÿród³a ciep³a przynajmniej
równa mocy powierzchni grzewczej w zasobniku).
Zmniejszenie podanej iloœci wody w obiegu lub mo-
cy ³adowania zasobnika, lub temperatury zasilania
powoduje zmniejszenie wydajnoœci zasobnika przy
poborze ci¹g³ym oraz wskaŸnika mocy (NL).

5. Pod³¹czenie elektryczne
5.1 Uk³adanie przewodu czujnika NTC

Odpowiednio
rozmieœciæ
wsporniki 
i zabezpieczyæ
kable wewn¹trz
kot³a za pomoc¹
za³¹czonych
spinek.3982-08.1/DD

Rys. 8

143

85/5

82
1,43 kW

26
AGF

SPALINY

TEM
PERATURA

W
 POM

IESZCZENIU (OBIEG A)

TEM
PERATURA ZEW

NÊTRZNA

TEM
PERATURA W

 KOTLE (OBIEG A)

ZASOBNIK C.W
.U.

ZASOBNIK C.W
.U.

RF
(A)

1  2  3

CZUJNIK

WYPOSA¯ENIE
DODATKOWE

WYPOSA¯ENIE
DODATKOWE

AF KF SF SF
27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38

82 mostek oporowy 
(zamiennie za TWR1
nale¿¹cy do wyposa¿enia
dodatkowego)

85/5 listwa zaciskowa panela
steruj¹cego 
(regulator TAC)

143 czujnik temperatury
w zasobniku (NTC)3982-09.1/DD

Rys. 9

5.2 Schemat pod³¹czenia kot³a serii
KN/K..-8 D/DC i Kn..-8 DP/DCP

Uwaga:
Mo¿na pod³¹czyæ tylko
jeden czujnik temperatury
w zasobniku (NTC)

5.3 Schemat pod³¹czenia kot³a serii KN..-8P

5.3.1 z wyposa¿eniem dodatkowym 
TA 120E1 lub TA122E2

31 32 33 34

24 V DC

85/2

143

35 36

AF SF TW2

85/2 listwa
zaciskowa 
w panelu
steruj¹cym 
z pod³¹czonym
TA 120 E1 
lub TA 122 E2

143 czujnik 
temperatury
w zasobniku
c.w.u. (NTC) *)

*) usun¹æ gniazdo
boczne4132-11.1/R

Rys. 10

5.3.2 z wyposa¿eniem dodatkowym SVM1

SF

SVM 1
X1/1

KN..-8P

ST
1 2 3 4 5 6

6

8

7 9

2 3 4 5 6 9

usun¹æ wtyczkê
mostkuj¹c¹ X1/1

Rys. 11 ST = 9-biegunowe gniazdo
SF = czujnik temperatury w zasobniku NTC*
*) usun¹æ gniazdo boczne

3982-11.1/DD

5.4 Wartoœci pomiarowe czujnika 
temperatury w zasobniku (NTC):

Temperatura
wody

w zasobniku

°C

Rezystancja
czujnika

W

Napiêcie na:

regulatorze
TAC

V

regulatorze
TA12..

V

SVM1

V

20
26
32
38
44
50
56
62
68

14 772
11 500

9 043
7 174
5 730
4 608
3 723
3 032
2 488

3,74
3,42
3,08
2,76
2,44
2,14
1,87
1,62
1,40

15,38
13,76
12,20
10,72

9,34
8,10
6,97
5,99
5,14

3,74
3,42
3,08
2,76
2,44
2,14
1,87
1,62
1,40
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6. Uruchomienie
6.1 Wiadomoœci ogólne
Kocio³ nale¿y uruchomiæ zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w odpowiedniej instrukcji monta¿u i obs³ugi.
Uruchomienie zasobnika ciœnieniowego nastêpuje
zgodnie z instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
Gdy poboru wody temperatura w zasobniku obni¿y
siê o ok. 10°C, Ÿród³o ciep³a ponownie dogrzeje za-
sobnik.
W wypadku nastêpuj¹cych po sobie krótkich pobo-
rów wody mo¿e dojœæ do przeregulowania nastawio-
nej dla zasobnika temperatury i uwarstwienia gor¹cej
wody w górnej czêœci zbiornika. Procesu tego nie da
siê zmieniæ.

6.2 Nastawa temperatury wody w zasobniku
w panelu steruj¹cym kot³a serii 
KN/K..-8D/DC i KN..-8DP/DCP

AUTO

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

SONNTAG A

AUTO

0

AUTO

AUTOSTANDARD

TAC

O

O I

I
5

4

3

2
1

E
T 3.15 A

STB
TEST STB

temperatura
wody w zasobniku

prze³¹cznik
praca letnia/zimowa

przyciski
do ustawienia
temperatury

Rys. 12

Temperatura wody w zasobniku mo¿e byæ nastawia-
na na prze³¹czniku znajduj¹cym w panelu ste-
ruj¹cym TAC kot³a w zakresie od 10°C do
80°C (podzia³ka 5 K). Temperaturê wody w zasob-
niku mo¿na odczytaæ za pomoc¹ termometru za
zasobniku.
W normalnym trybie pracy temperatura nie powinna
przekraczaæ 60°C.
Funkcja okresowej termicznej dezynfekcji zasobnika
mo¿e byæ za³¹czana w panelu steruj¹cym TAC. Wo-
da w zasobniku bêdzie podgrzewana raz w tygodniu
do temperatury 70°C.
W celu uzyskania podczas termicznej dezynfekcji
temperatury ³adowania wy¿szej od max. dopuszczalnej
temperatury w kotle 75°C (opcja niskotemperaturowa)
nale¿y zamontowac zestaw regulacji temperatury za-
silania (wyposa¿enie dodatkowe LRS 85).
Zestaw do regulacji temperatury zasilania przejmuje
podczas ³adowania zasobnika funkcjê regulatora
temperatury wody w kotle.

6.2.1 Praca w okresie letnim i zimowym
W kot³ach serii KN/K..-8D/DC i KN..-8DP/DCP.
W celu prze³¹czenia rodzaju pracy lato/zima nale¿y
ustawiæ odpowiedni¹ pozycjê na prze³¹czniku (rys. 12).

– po³o¿enie = praca w okresie letnim
– po³o¿enie AUTO = praca w okresie zimowym

W trybie pracy letniej ogrzewanie jest wy³¹czone. Ak-
tywna jest jedynie funkcja ogrzewania zasobnika
c.w.u. Ponadto na poziomie pracy regulatora TAC na-
stawiona jest funkcja wy³¹czenia ogrzewania w okre-
sie letnim.

6.3 Nastawa temperatury wody w zasobniku
na kotle KN..-8P

Temperaturê wody w zasobniku mo¿na ustawiæ na
odpowiednim regulatorze nale¿¹cym do wyposa¿e-
nia dodatkowego.
Szczegó³owe informacje na temat regulatora zawarte
s¹ w instrukcji obs³ugi regulatora.

7. Konserwacja
7.1 Opró¿nianie
Przed czyszczeniem lub napraw¹ zasobnika nale¿y
od³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce i opró¿ni¿ zasobnik.
Zasobnik posiada zawór upustowy znajduj¹cy siê
w dolnej czêœci za przedni¹ pokryw¹. Nale¿y przewi-
dzieæ mo¿liwoœæ spustu wody z wê¿ownicy.
W razie potrzeby wodê z dolnego zwoju nale¿y wy-
dmuchaæ.

7.2 Anoda ochronna
Przy okazji usuwania kamienia, jednak¿e nie rzadziej
ni¿ co dwa lata, anodê ochronn¹ nale¿y sprawdziæ
i w razie potrzeby wymieniæ. Pierwsza kontrola po-
winna byæ przeprowadzona po up³ywie 1 roku od
uruchomienia.

W celu sprawdzenia anody nale¿y od³¹czyæ przewód
od ko³nierza zasobnika i pod³¹czyæ amperomierz (za-
kres pomiarowy mA). Przy nape³nionym zasobniku
pr¹d nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 0,3 mA. Przy zbyt ma-
³ym pr¹dzie i przy du¿ym zu¿yciu anody nale¿y j¹ na-
tychmiast wymieniæ.

Przy monta¿u nowej anody nale¿y zwracaæ uwagê,
aby by³a ona odizolowana od zasobnika i aby by³a
pod³¹czona do zasobnika tylko za pomoc¹ przewo-
du ³¹cz¹cego.

Brak kontroli anody mo¿e spowodowaæ korozjê
zasobnika.
Magnezowa anoda ochronna stanowi minimalne za-
bezpieczenie miejsc niew³aœciwie pokrytych emali¹.

W wodzie o ma³ej zawartoœci tlenu mog¹ rozmno¿yæ
siê zmniejszaj¹ce zawartoœæ siarczanów bakterie ¿y-
wi¹ce siê wodorem uwalniaj¹cym siê na anodzie. Po-
wstaj¹cy przy tym przykry zapach podgrzanej wody
mo¿na usun¹æ jedynie poprzez wymianê anody
ochronnej na tzw. anodê przeciwpr¹dow¹. Koszty ta-
kiej wymiany ponosi u¿ytkownik.

7.3 Usuwanie kamienia/czyszczenie
W wypadku wody o du¿ej zawartoœci wapnia z za-
sobnika nale¿y regularnie usuwaæ kamieñ kot³owy.
Iloœæ osadzonego kamienia zale¿y od czasu u¿ytkowa-
nia, temperatury roboczej i twardoœci wody. Zaroœniête
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kamieniem powierzchnie grzewcze zmniejszaj¹ po-
jemnoœæ wodn¹ i moc grzewcz¹ zasobnika, zwiêk-
szaj¹ zu¿ycie energii i wyd³u¿aj¹ czas nagrzewania.
Je¿eli w zasobniku nie ma kamienia, zbiornik nale¿y
mimo to okresowo kontrolowaæ i usuwaæ z niego
osad. W zwi¹zku z tym nale¿y równie¿ skontrolowaæ
i w razie potrzeby wymieniæ uszczelkê ko³nierza rewi-
zyjnego. Uszkodzona lub sparcia³a uszczelka mo¿e
byæ przyczyn¹ wycieków wody.

7.4 Zawór bezpieczeñstwa
Przy zasobniku powinien byæ zamontowany zawór
bezpieczeñstwa (DN 20, 6 bar) zgodnie z rys. 3.
Sprawdziæ dzia³anie zaworu bezpieczeñstwa i wielo-
krotnie go przedmuchaæ.
Nieprawid³owo dzia³aj¹cy zawór mo¿e byæ przyczyn¹
uszkodzenia zasobnika w wyniku powsta³ego nadci-
œnienia.
Zawór bezpieczeñstwa nie mo¿e byæ zamkniêty.

7.5 Ponowne uruchomienie
Przed uruchomieniem (po zakoñczeniu czyszczenia,
usuniêciu kamienia lub naprawie) zasobnik dok³a-
dnie wyp³ukaæ, a po uzupe³nieniu odpowietrzyæ.

7.6 Czêœci zamienne
Niezbêdne czêœci zamienne nale¿y zamówiæ na pod-
stawie typu i numeru fabrycznego zasobnika. Czêœci
zamienne nale¿y zamawiaæ u serwisanta.

8. Informacja dla klienta
Monter powinien wyjaœniæ klientowi sposób dzia³ania
i u¿ytkowania zasobnika. Klientowi nale¿y zwróciæ
uwagê na koniecznoœæ przeprowadzania regularnej
konserwacji, gdy¿ od tego zale¿y prawid³owe dzia³a-
nie i ¿ywotnoœæ urz¹dzenia.
Szczególnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas podgrze-
wania woda mo¿e wydostawaæ siê (jeœli nie ma na-
czynia wzbiorczego) przez zawór bezpieczeñstwa.
Dlatego nie mo¿e on byæ zamkniêty.
W razie niebezpieczeñstwa zamarzniêcia lub wy³¹-
czenia zasobnik nale¿y opró¿niæ.

9. Wskazówki ogólne
● W szczególnych okolicznoœciach przy pod³¹cze-

niu zasobnika do instalacji miedzianej mo¿e
dojœæ do uszkodzenia przy³¹czy w wyniku reakcji
elektrochemicznej zachodz¹cej miêdzy magne-
zow¹ anod¹ ochronn¹ i materia³em zasobnika.
Aby unikn¹æ tego zjawiska, zaleca siê rozdzia³
galwaniczny poprzez zastosowanie po³¹czeñ
izolowanych.

● Przykry zapach lub ciemne zabarwienie wody
w zasobniku spowodowane jest obecnoœci¹
zmniejszaj¹cych zawartoœæ siarczanów bakterii
wystêpuj¹cych w wodzie o ma³ej zawartoœci tlenu.


