
 

Zasobnik ciep∆ej wody

 

STORACELL

 

6 720 604 987 PL (99.01) OSW

  

Junkers

4321-00.1/G

 

ST 120-1 E 

 

Numer katalogowy 7 719 001 818

 

ST 160-1 E 

 

Numer katalogowy 7 719 001 819

 

Wyposa†ony w czujnik temperatury NTC 
do wspø∆pracy z kot∆ami grzewczymi 
firmy JUNKERS

 

W celu zapewnienia bezawaryjnego dzia∆ania nale†y ∂ci∂le stosowaç si™ do instrukcji instalacji i przepisów
w niej zawartych. Zastrzegamy sobie prawo zmian. Pod∆åczenie powinno naståpiç przez uprawnionego 
instalatora. W celu monta†u wspó∆dzia∆ajåcych urzådzeµ nale†y przestrzegaç odpowiednich instrukcji 
monta†owo-instalacyjnych.
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1 Ogólne

 

1.1 Zastosowanie

 

Zasobnik ST 120-1 E i ST 160-1 E przeznaczone så 
do dzia∆ania z kot∆ami grzewczymi firmy JUNKERS
(o max. mocy grzewczej 25,1 kW). Przy kot∆ach 
grzewczych wyposa†onych w Bosch Heatronic o 
mocy wi™kszej ni† 25,1 kW moc ∆adowania zasobnika 
musi zostaç ograniczona do tej warto∂ci (patrz 
instrukcja instalacji kot∆ów grzewczych).

 

1.2 Przepisy

 

Podczas monta†u nale†y przestrzegaç 
nast™pujåcych przepisów, wytycznych i norm:

• DIN 4708

• przepisy VDE

• zarzådzenie dot. urzådzeµ grzewczych

• DIN 1988

• przepisów miejscowych

 

1.3 Wskazówka

 

Zasobnik przeznaczony jest wy∆åcznie do 
podgrzewania wody u†ytkowej.

 

1.4 Os∆ona

 

Os∆ona do zasobnika ST 120-1 E i ST 160-1 E sk∆ada 
si™ z powlekanej na bia∆o blachy stalowej. Górna 
pokrywa oraz pokrywa ponad tulejå zanurzeniowå 
czujnika i zaworem opró†niajåcym na przedniej 
∂ciance wykonane så z ekologicznego szarego 
tworzywa sztucznego.

 

1.5 Wyposa†enie

 

Zasobniki wyposa†one så fabrycznie w termometr, 
czujnik NTC z wtyczkå przy∆åczeniowå i w zawør 
spustowy. Przy wspø∆pracy zasobnika z kot∆ami 
wymagajåcymi pod∆åczenia termostatu kot∆a (a nie 
ciåg∆ego sygna∆u NTC), mo†na zamontowaç zestaw 
prze∆åczeniowy SE 8 z regulatorem temperatury 
(osprz™t dodatkowy).

 

1.6 Izolacja cieplna

 

Zasobniki izolowane så ze wszystkich stron przez 
twardå piank™ nie zawierajåcå FCKW i FKW.

 

1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

 

Pojemniki zasobników zaopatrzone så w jednolitå 
warstw™ emaliowanå. Warstwa pokrywajåca jest 
wobec wody u†ytkowej i materia∆ów instalacyjnych 
neutralna. Jako dodatkowe zabezpieczenie 
wbudowana jest anoda magnezowa.
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2 Dane techniczne

 

t

 

V

 

 = temperatura zasilania c.o.
t

 

Sp

 

 = temperatura wody w zasobniku
t

 

Z

 

 = temperatura wyp∆ywu ciep∆ej wody
t

 

K

 

 = temperatura dop∆ywu zimnej wody

Podane w tabeli wydajno∂ci ciåg∆e odnoszå si™ do 
temperatury zasilania c.o. 90 °C, temperatury 
wyp∆ywowej c.w.u. 45 °C i temperatury wp∆ywu 
zimnej wody 10 °C przy maksymalnej wydajno∂ci 
∆adowania (wydajno∂ç wytwarzacza ciep∆a co 
najmniej tak du†a jak powierzchniowa wydajno∂ç 
grzewcza zasobnika).

Zmniejszenie podanej ilo∂ci wody obiegowej c.o. 
wzgl. wydajno∂ci ∆adowania lub temperatury dop∆ywu 
skutkuje zmniejszeniem mocy ciåg∆ej jak równie† 
liczby znamionowej (N

 

L

 

).

 

Typ zasobnika ST 120-1 E ST 160-1 E

 

Element wymiany ciep∆a w™†ownica 
grzejna

w™†ownica 
grzejna

Ilo∂ç zwojøw 7 7
Pojemno∂ç u†ytkowa c.w.u. l 117 152
Pojemno∂ç w™†ownicy c.o. l 3,0 3,0
Powierzchnia grzewcza m

 

2

 

0,61 0,61
max. powierzchniowa moc grzewcza przy
• t

 

V

 

 = 90 °C i t

 

Sp

 

 = 45 °C wg. DIN 4708 kW 25,1 25,1
• t

 

V

 

 = 85 °C i t

 

Sp

 

 = 60 °C kW 13,9 13,9
max. wydajno∂ç trwa∆a c.w.u. przy
• t

 

V

 

 = 90 °C i t

 

Sp

 

 = 45 °C wg. DIN 4708 l/h 590 590
• t

 

V

 

 = 85 °C i t

 

Sp

 

 = 60 °C l/h 237 237
Uwzgl™dniony przep∆yw wody c.o. przez w™†ownic™ l/h 1300 1300
Znamiona liczba mocy wg. DIN 4708 przy t

 

V

 

 = 90
(max. moc grzewcza) z urzådzeniem grzewczym
JUNKERS i osprz™tem dodatkowym N

 

L
a)

 

a) Znamionowa liczba mocy N

 

L

 

 podaje ilo∂ç zasilanych mieszkaµ z 3,5 osobami, normalnå wannå kåpielowå i dalszymi 2 uj™ciami. Liczba N

 

L

 

 zosta∆a 
wyznaczona wg. normy DIN 4708 przy t

 

S

 

 = 60 °C,t

 

Z

 

 = 45 °C, t

 

K

 

 = 10 C i przy max. mocy grzewczej powiechni. Przy zmniejszeniu wydajno∂ci 
grzewczej i mniejszej ilo∂ci wody obiegowej warto∂ç liczby N

 

L

 

 jest odpowiednio mniejsza.

 

N

 

L

 

 1,4 2,0

• Moc grzewcza 24 kW N

 

L

 

 1,3 1,9
• Moc grzewcza 11 kW N

 

L

 

 1,1 1,7
min. czas nagrzewania t

 

K

 

 = 10 °C na t

 

Sp

 

 = 60 °C z t

 

V

 

 = 85 °C przy
• Moc grzewcza 24 kW min. 20 26
• Moc grzewcza 18 kW min.. 25 32
• Moc grzewcza 11 kW min. 49 62
• Moc grzewcza 8 kW min. 52 69
U†ytkowa ilo∂c ciep∆ej wody (bez do∆adowania)

 

b)

 

 t

 

Sp

 

 = 60 °C

 

b) Straty wynikajåce z rozdzia∆u poza zasobnikiem nie så uwzgl™dnione.

 

• t

 

Z

 

 = 45 °C l 145 190
• t

 

Z

 

 = 40 °C l 170 222
Zu†ycie energii przy stanie gotowo∂ci (24 h) wg. DIN 4708

 

b)

 

kWh/d 1,35 1,61
max. ci∂nienie robocze wody bar 10 10
max. ci∂nienie robocze c.o. bar 4 4
Ci™†ar w∆asny (bez opakowania) kg 50 60
Kolor bia∆y/szary bia∆y/szary
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Rys. 1

 

Strata ci∂nienia w w™†ownicy (bar)

Legenda do 

 

szkicu 2

 

:
1 Tuleja zanurzeniowa
3 Anoda magnezowa
4 Powrøt c.o. R 3/4 gwint zewn™trzny
5 Zasilanie c.o. R 3/4 gwint zewn™trzny
6 Ciep∆a woda R 3/4 gwint zewn™trzny
7 Zimna woda R 3/4 gwint zewn™trzny
16 Opró†nianie
18 Prowadnica kabla
31 Termometr
32 Cyrkulacja
33 Punkty monta†owe do SE 8

 

2.1 Wymiary monta†owe i przy∆åczeniowe

Rys. 2

 

Dane za uko∂nå kreskå odnoszå si™ do wi™kszego za sobnika

 

* Zapotrzebowanie na miejsce dla wymiany anody ochronnej.
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3 Monta†

 

Wyjåç zasobnik z opakowania dopiero na miejscu 
docelowego monta†u.

 

3.1 Przy∆åcze od strony grzewczej

 

Zalecamy stosowaç do monta†u z kot∆ami 
grzewczymi firmy JUNKERS tak†e odpowiedni 
zestaw przy∆åczeniowy.

Na najwy†szym miejscu pomi™dzy zasobnikiem i 
urzådzeniem grzewczym nale†y przewidzieç celem 
unikni™cia zak∆óceµ w dzia∆aniu przez tworzenie si™ 
p™cherzyków powietrza skuteczne odpowietrzanie.

Przewody ∆adujåce powinny byç mo†liwie krótkie i 
dobrze zaizolowane w celu unikni™cia strat ci∂nienia 
i wych∆odzenia zasobnika poprzez curkulacj™ rurowå. 
Straty sieciowe nie så uwzgl™dnione w diagramie 
„Straty ci∂nienia w™†ownicy“ patrz wy†ej.

Na przewodzie zasilajåcym lub powrotnym 
w™†ownicy w celu unikni™cia cyrkulacji grawitacyjnej 
w czasie pracy w lecie nale†y wbudowaç odpowiedni 
hamulec grawitacyjny (zawør zwrotny). Hamulec 
grawitacyjny jest zawarty w zestawie 
przy∆åczeniowym JUNKERSA (wyposa†enie 
dodatkowe).

 

3.2 Przy∆åcze od strony wodnej

 

Zalecamy stosowaç do monta†u z kot∆ami 
grzewczymi firmy JUNKERS tak†e odpowiedni 
zestaw przy∆åczeniowy z grupå zabezpieczajåcå.

Przy∆åczenie do instalacji zimnej wody nale†y 
wykonaç zgodnie z PN-76/B-02440 przy 
zastosowaniu odpowiednich pojedyµczych armatur 
lub kompletnå grupå bezpieczeµstwa. Zawór 
bezpieczeµstwa musi byç odpowiednio sprawdzony i 
tak ustawiony, aby zabobiec przekroczeniu 
dopuszczalnego ci∂nienia roboczego zasobnika o 
wi™cej ni† 10 %. Je∂li ci∂nienie instalacji przy 
zamkni™tych kurkach przekroczy 80 % ci∂nienia 
wyzwalajåcego zawór bezpieczeµstwa nale†y do 
niego pod∆åczyç zawór redukujåcy ci∂nienie.

 

Przy zastosowaniu zaworu zwrotnego zawór 
bezpieczeµstwa musi byç zamontowany 
pomi™dzy zaworem zwrotnym i przy∆åczem 
zasobnika (zimna woda). Je∂li nie zostanie to 
wykonane w kolejno∂ci zgodnie z podanå 
powy†ej wskazówkå, nale†y oczekiwaç szkód 
wynikajåcych ze zbyt wysokiego ci∂nienia.

 

W celu unikni™cia strat wody poprzez zawór 
bezpieczeµstwa zaleca si™ wbudowanie naczynia 
przeponowego przeznaczonego i dopuszczonego 
dla wody u†ytkowej.

Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeµstwa nie 
mo†e byç zamkni™ty oraz musi byç czysty, z 
mo†liwo∂ciå obserwacji odp∆ywu.

Je∂li monta† od strony wodnej przebiega w 
wykonaniu miedziowym, to przy∆åcze musi byç 
wykonane z mosiådzu lub czerwonego mosiådzu w 
celu zapobie†enia powstawaniu ognisk korozji 
kontaktowej na gwintach przy∆åczeniowych 

zasobnika. Celowe jest wykonaniu przy∆åczenia 
poprzez zaizolowane ∂rubunki rozdzielajåce. W 
zestawie przy∆åczeniowym firmy JUNKERS zawarte 
så ∂rubunki izolacyjne dla strony ciep∆ej wody.

 

3.3 Przewody cyrkulacyjne

 

Zasobniki wyposa†one så w górnej cz™∂ci w 
odpowiednie przy∆åcze cyrkulacyjne typu Rp 1 (z 
gwintem). W przypadku pod∆aczenia instalacji 
cyrkulacyjnej, nale†y równie† zainstalowaç rur™ 
nurkowå (zanurzeniowå) ZL 102 (osprz™t 
dodatkowy).

Cyrkulacja dopuszczalna jest z uwzgl™dnieniem strat 
wynikajåcych z wych∆odzenia wy∆åcznie z 
odpowiedniå sterowanå czasowo lub temperaturowo 
pompå cyrkulacyjnå.

Nale†y przewidzieç monta† odpowiedniego zaworu 
zwrotnego.

 

Rys. 3

 

Schemat zasadniczy

9 Zawør bezpieczeµstwa Dn15, 10 bar
10 Obserwowalny przewód odp∆ywowy
11 Zawór odcinajåcy
12 Przy∆acze manometru
13 Zawør zwrotny
14 Zawór kontrolny
15 Zawór redukcji ci∂nienia
16 Opró†nianie
KW Wp∆yw zimnej wody
WW Wyp∆yw ciep∆ej wody
ZL Przy∆åcze cyrkulacyjne
V

 

Sp

 

Ruch przedni zasobnika
R

 

Sp

 

Ruch powrotny zasobnika
AG Naczynie zbiorcze do wody u†ytkowej

(zalecenie)

K

AG

W 

SV 

WW ZL

V R SpSp

4987-03.1O
16 11 12 13 14 15 11

10
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3.4 Naczynie wyrównawcze dla wody
u†ytkowej

 

Poprzez wbudowanie odpowiedniego dla wody 
u†ytkowej naczynia wyrównawczego mo†na uniknåç 
niepotrzebnych strat wody. Wbudowanie powinno 
naståpiç pomi™dzy zasobnikiem i grupå 
zabezpieczajåcå.

Pokazany przeglåd przedstawia pomoc orientacyjnå 
do doboru naczynia wyrównawczego. Przy 
zró†nicowanej pojemno∂ci u†ytkowej 
poszczególnych naczyµ mogå wynikåç ró†ne 
wielko∂ci. Dane odnoszå si™ do temperatury wody w 
zasobniku wynoszåcej 60 °C.

 

3.5 Ogranicznik przep∆ywu

 

W celu jak najlepszego wykorzystania pojemno∂ci 
zasobnika oraz celem zapobie†enia wczesnego 
zmieszania zalecamy zredukowanie dop∆ywu zimnej 
wody do zasobnika do nast™pujåcych warto∂ci 
przep∆ywów:

• ST 120-1 E = 12 l/min.

• ST 160-1 E = 16 l/min.

 

4 Przy∆åczenie do kot∆ów
grzewczych

 

4.1 Prze∆åczanie priorytetowe

 

Odpowiednio do kombinacji urzådzeµ priorytet 
zasobnika powstaje poprzez regulator ogrzewania 
lub p∆ytk™ okablowanå urzådzenia. Sterowanie 
nast™puje albo poprzez zabudowany w zasobniku 
czujnik NTC lub poprzez wk∆adk™ prze∆åcznikowå 
zasobnika SE 8 (osprz™t dodatkowy).

 

4.2 Zestaw przezbrojeniowy do wspø∆pracy 
kot∆a z zasobnikiem

 

Za pomocå prze∆åcznika hydraulicznego nast™puje 
hydrauliczne prze∆åczanie obiegu c.o. grzejnikowego 
na obieg w™†ownicy zasobnika. Nie jest konieczna 
†adna dodatkowa pompa ∆adujåca. Prze∆åcznik 
hydrauliczny zamontowany jest standardowo w 
kot∆ach typu: ZS/ZSE/ZSR...

Przy kot∆ach ZR/ZV/ZE... prze∆åcznik hydrauliczny 
nie jest zawarty w wyposa†eniu standardowym.
Do przy∆åczenia zasobnika do tych kot∆ów konieczny 
jest odpowiedni prze∆åcznik hydrauliczny
(osprz™t dodatkowy).

 

4.3 Sterowanie czasem ∆adowania

 

Poprzez zastosowanie odpowiedniego zegara 
w∆åczeniowego czas ∆adowania zasobnika mo†e 
zostaç ustawiony na odpowiedni zakres czasowy. 
Ilo∂ç i czas dopuszczalnych cykli ∆adowania, w 
odniesieniu do 24 godzin lub jednego tygodnia, mo†e 
byç dowolnie wybieralny.

 

4.4 Warto∂ci pomiarowe czujnika
zasobnika (NTC)

 

Typ
zasobnika

Wst™pne 
ci∂nienie =
ci∂nienie

zimnej wody

Wielko∂ç 
naczynia w 

litrach 
odpowiednie 

ci∂nienie 
wyzwalajåce 

zaworu 
bezpieczeµstwa

 

6 bar 8 bar 10 bar

Max. 
10 bar

 

ST 
120

 

3 bar
4 bar

8
12

8
8

-
8

 

ST 
160

 

3 bar
4 bar

8
12

8
8

-
8

 

Temperatura 
zasobnika

Opór 
czujnika

Napi™cie czujnika przy 

pod∆åczeniu 
do kot∆øw

 

a)

 

a) od lipca 1994 wzgl. od modelu FD 467, (p∆ytka okablowana)

 

Bosch 
Heatronic

  °C

 

Ω

 

V V

 

20 14772 3,00 4,09

26 11500 2,86 3,88

32 9043 2,70 3,65

38 7174 2,52 3,40

44 5730 2,34 3,15

50 4608 2,15 2,89

56 3723 1,98 2,62

62 3032 1,77 2,37

68 2488 1,59 2,12
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4.5 Przy∆aczenie elektryczne do urzådzeµ 
grzewczych z systemem Bosch Heatronic

Rys. 4

 

1. Wy∆åczyç napi™cie w instalacji. Zdjåç za∂lepk™.

 

Rys. 5

 

2. Wykr™ciç ∂rub™.

3. Wyciågnåç pokryw™ do przodu.

 

Rys. 6

 

4. Wy∆amaç prowadnic™ kabla.

5. Przeciågnåc kabel przy∆åczeniowy czujnika 
zasobnika (17).

 

Rys. 7

 

6. Wtyczk™ z czujnika zasobnika (17) nasadziç na 
zakodowany otwór na p∆ytce okablowanej ST 18.
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4.6 Pod∆åczenie elektryczne do kot∆ów 
grzewczych z mo†liwo∂ciå pod∆åczenia 
dla zasobnika NTC (od lipca 1994 wzgl. od 
modelu FD 467), p∆ytka okablowana)

 

– wy∆åczyç napi™cie w instalacji.
– wyciågnåç klapk™ (f) na tylnej ∂ciance skrzyneczki 

prze∆åczeniowej poprzez ∂ci∂ni™cie obu 
nak∆adek (g).

– wy∆amaç prowadnic™ kabla (h) na tylnej ∂ciance 
klapki (f).

– przeciågnåc kabel przy∆åczeniowy z wtyczkå (17) 
od ty∆u w prowadnic™ kabla.

– wtyczk™ (17) wsunåç na odpowiedni kontakt 
wtykowy modu∆u podstawowego (j).

– zawiesiç klapk™ (f) w skrzynce prze∆åcznikowej i 
zamknåç.

 

Rys. 8

4.7 Przy∆åczenie elektryczne do kot∆ów 
grzewczych ZS 20...

 

– wy∆åczyç napi™cie w instalacji.

– Wyciågnåc pokryw™ skrzynki prze∆åcznikowej (26) 
po zwolnieniu obu ∂rub (27).

– wy∆amaç odpowiedniå prowadnic™ kabla (18) na 
spodniej ∂ciance skrzynki prze∆åcznikowej.

– przeciågnåc kabel przy∆åczeniowy czujnika 
zasobnika (17) od ty∆u w prowadnic™ kabla (18).

– wtyczk™ (17) wsunåç na odpowiedni kontakt 
wtykowy p∆ytki okablowanej (28).

– ponownie zamontowaç pokryw™ skrzyneczki 
prze∆åcznikowej (26).

 

Rys. 9
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5 Uruchomienie

 

5.1 Ogólne

 

Urzådzenie grzewcze nale†y uruchamiaç wg. 
wskazówek zawartych w instukcji instalacyjnej oraz 
instrukcji obs∆ugi.
Uruchomienie zasobnika ci∂nieniowego nast™puje 
wg. niniejszej instrukcji instalacyjnej oraz instrukcji 
obs∆ugi.
Podczas pobierania wody spada temperatura 
zasobnika o ok. 8 °C do 10 °C, zanim kocio∆ nie 
nagrzeje ponownie zasobnika.
Podczas krøtko po sobie nast™pujåcych niewielkich 
pobraniach wody mo†e doj∂ç do przekroczenia 
ustawionej temperatury w zasobniku i wytworzenia 
si™ warstw goråcej wody w gørnym obszarze 
zasobnika. To zachowanie wynika z rozwiåzaµ 
systemowych i nie mo†na go zmieniç.
Wbudowany termometr wskazuje panujåcå w 
górnym obszarze zbiornika temperatur™. Poprzez 
naturalne uwarstwienie temperatur wewnåtrz 
zbiornika ustawiona temperatura zasobnika mo†e 
s∆u†yç tylko jako warto∂ç ∂rednia. Wskazania 
temperatury i punkt w∆åczenia regulatora 
temperatury zasobnika nie så w tym przypadku 
identyczne.

 

5.2 Ustawianie temperatury zasobnika w 
urzådzeniach grzewczych wyposa†onych 
w system Bosch Heatronic

 

Temperatura wody w zasobniku mo†e byç ustawiana 
na regulatorze temperatury c.w.u. w kotle w zakresie 
od 40 °C do 60 °C. Obrót do oporu w lewo oznacza 
wy∆åczenie przygotowania ciep∆ej wody. 
Temperatura zasobnika wskazywana jest za pomocå 
termometru znajdujåcego si™ na zasobniku. W czasie 
normalnego u†ytkowania nie powinno si™ 
przekraczaç oznaczenia „•“. Na przyk∆ad do 
dezynfekcji termicznej mi™dzy turnusami w o∂rodku 
wczasowym regulator mo†e zostaç ustawiony na 
70 °C. To ustawienie nadaje si™ jednak wy∆åcznie do 
krótkotrwa∆ego i nadzorowanego trybu pracy.

 

Rys. 10

 

23 Regulator temperatury c.o.
24.1 Regulator temperatury wody w zasobniku.

 

5.2.1 Tryb pracy letniej/zimowej

Przy kot∆ach grzewczych z systemem Bosch 
Heatronic:

 

Dla prze∆åczenia z trybu zimowego na letni i 
odwrotnie, regulator temperatury c.o. w kotle 
powinien byç odpowiednio ustawiony.
• Regulator temperatury c.o. w pozycji  = tryb 

pracy letniej
• Regulator temperatury c.o. w pozycji 

 

1…7

 

 = tryb 
pracy zimowej.

W czasie letniego trybu pracy centralne ogrzewanie 
jest wy∆åczone i dzia∆a tylko podgrzewanie wody w 
zasobniku.

 

5.3 Ustawianie temperatury zasobnika w 
kot∆ach grzewczych z mo†liwo∂ciå 
pod∆åczenia do zasobnika NTC 
(od lipca 1994 wzgl. modele FD 467, 
p∆ytka okablowana)

 

Temperatura zasobnika mo†e byç ustawiana w polu 
obs∆ugowym kot∆a w zakresie od 10 °C do 60 °C. 
Temperatura zasobnika wskazywana jest za pomocå 
termometru znajdujåcego si™ na zasobniku. Przy 
oznaczeniu 60 °C znajduje si™ wyczuwalny przeskok, 
który w czasie normalnego u†ytkowania nie powinien 
byç przekraczany. Po przekroczeniu oporu 
przeskoku regulator mo†e byç ustawiony na 
temperatur™ 70 °C (np. do turnusowej termicznej 
dezynfekcji w o∂rodku wczasowym). To ustawienie 
nadaje si™ jednak wy∆åcznie do krótkotrwa∆ego i 
nadzorowanego trybu pracy.

 

Rys. 11

 

25 Prze∆åcznik lato/zima
24.2 Regulator temperatury zasobnika

 

5.3.1 Tryb pracy letniej/zimowej

 

Ustawianie temperatury zasobnika w kot∆ach 
grzewczych z mo†liwo∂ciå pod∆åczenia do zasobnika 
NTC (od lipca 1994 wzgl. modele FD 467, p∆ytka 
okablowana).
Dla prze∆aczenia z trybu zimowego na letni i 
odwrotnie nale†y obs∆u†yç prze∆åcznik trybu pracy 
letniego/zimowego na urzådzeniu grzewczym.
• Ustawienie prze∆åcznika I: tryb letni
• Ustawienie prze∆åcznika II: tryb zimowy
W czasie letniego trybu pracy ogrzewanie jest 
wy∆åczone i dzia∆a tylko podgrzewanie zasobnika.

23

24.1

25

24.2
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5.4 Ustawianie temperatury zasobnika w 
kot∆ach grzewczych ZS 20..

Temperatura zasobnika jest w tych kot∆ach 
ustawiona na sta∆e na 60 °C.

5.5 Ustawianie regulatora temperatury na 
przystawce do zasobnika SE 8 (osprz™t 
dodatkowy).

Na przycisku regulacyjnym regulatora temperatury 
†yczony zakres temperatur mo†e byç ustawiany od 
30 °C do 60 °C.

Przy oznaczeniu 60 °C znajduje si™ wyczuwalny 
przeskok, który w czasie normalnego u†ytkowania 
nie powinien byç przekraczany. Po przekroczeniu 
oporu przeskoku regulator mo†e byç ustawiony na 
temperatur™ 70 °C (np. do turnusowej termicznej 
dezynfekcji w o∂rodku wczasowym).

Zabudowanie przystawki prze∆åcznikowej nale†y 
wykonaç wed∆ug instrukcji instalacyjnej.

Rys. 12

25.3 Regulator temperatury zasobnika
29 Wyci™cie na zegar prze∆åczajåcy
30 SE 8

6 Konserwacja

6.1 Opró†nianie

Przed przyståpieniem do czyszczenia lub naprawy 
od∆åczyç zasobnik od sieci elektrycznej i opró†niç. 
Zawór opró†niajåcy znajduje si™ pod spodniå szarå 
pokrywå na przedniej ∂ciance zasobnika. W™†ownica 
musi byç w razie konieczno∂ci przedmuchana.

6.2 Anoda ochronna (anoda nagnezowa)

Przy usuwaniu z∆ogów wapiennych, co najmniej 
jednak co 2 lata, nale†y sprawdziç stan anody 
ochronnej i w razie konieczno∂ci jå wymieniç. 
Pierwsza kontrola powinna naståpiç w rok po 
uruchomieniu urzådzenia.

Zaniedbanie skontrolowania stanu anody 
ochronnej mo†e doprowadziç do powstania 
wcze∂niejszych szkód wywo∆anych przez 
korozj™.

Magnezowa anoda ochronna jest równie† ochronå 
powierzchni emaliowanych przed wyståpieniem 
uszkodzeµ wg. normy DIN 4753.

W celu sprawdzenia anody, nale†y od∆åczyç przewød 
∆åczåcy do zasobnika i nale†y pod∆åczyç szeregowo 
miernik elektryczny (zakres w mA). Strumieµ 
przep∆ywu prådu nie powinien byç mniejszy ni† 
0,3 mA przy nape∆nionym zasobniku. Przy zbyt 
niskim strumieniu i szybkim zu†ywaniu si™ anody 
wymagana jest natychmiastowa jej wymiana.

Podczas monta†u nowej anody nale†y uwa†aç, aby 
anoda zosta∆a zabudowana w stanie zaizolowanym a 
po∆åczenie prowadzåce od anody do zbiornika 
przebiega∆o przez przewód ∆åczåcy.

Przy wodzie bardzo ubogiej w tlen mo†e doj∂ç m. in. 
do rozwoju bakterii redukujåcych zawarto∂ç 
siarczanów, które pobierajå po†ywienie z 
produkowanego przez anod™ tlenu. Powstajåcy w 
tym przypadku nieprzyjemny zapach podgrzanej 
wody mo†na usunåç wy∆åcznie poprzez wymian™ 
ochronnej anody magnezowej na tzw. anod™ prådu 
zewn™trznego. Koszty przezbrojenia i wymiany 
ponosi u†ytkownik.

6.3 Usuwanie z∆ogów wapiennych/
czyszczenie

Przy korzystaniu z wody o du†ym stopniu twardo∂ci 
zasobnik musi byç regularnie czyszczony. Stan 
zawapnienia urzådzenia zale†y od czasu 
u†ytkowania, temperatury roboczej i twardo∂ci wody. 
Zawapnione powierzchnie grzewcze zmniejszajå 
zawarto∂ç wody oraz moc grzewczå urzådzenia, 
zwi™kszajå pobør energii i czas nagrzewania. 
Zbiornik zaleca si™ skontrolowaç raz na rok i usunåç 
z wewnåtrz zanieczyszczenia. Nawet je∂li nie jest to 
konieczne i nie ma z∆ogów wapiennych, zbiornik 
mimo wszystko nale†y co turnus sprawdziç i usunåç 
z wewnåtrz wszystkie pozosta∆o∂ci.
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6.4 Zawór bezpieczeµstwa

Sprawdziç funkcjonowanie zaworu bezpieczeµstwa i 
wielokrotnie przep∆ukaç poprzez przedmuchanie.

Niew∆a∂ciwie funkcjonujåcy zawór bezpieczeµstwa 
mo†e doprowadziç do powstania szkód wywo∆anych 
poprzez zbyt wysokie ci∂nienie.

Zawør bezpieczeµstwa nie mo†e byç nigdy 
zablokowany.

6.5 Ponowne uruchomienie

Zasobnik przed uruchomieniem (po 
przeprowadzonym oczyszczeniu, usuni™ciu z∆ogów 
wapiennych lub naprawie) gruntownie przep∆ukaç. 
Odpowietrzyç przewody i instalacj™.

6.6 Cz™∂ci zamienne

Konieczne cz™∂ci zamawiaç na podstawie listy 
cz™∂ci zamiennych z podaniem numeru 
katalogowego cz™∂ci. Uwa†aç na typ zasobnika i 
numer fabryczny. Nale†y montowaç wy∆åcznie 
oryginalne cz™∂ci zamienne.

7 Informacja dla klientów
Fachowiec udzieli klientowi wyczerpujåcych 
informacji o sposobie dzia∆ania i obs∆udze kot∆a i 
zasobnika. Nale†y zwróciç klientowi uwag™ na 
konieczno∂ç regularnej koniecznej konserwacji; od 
tego zale†y bezawaryjne funkcjonowanie i †ywotno∂ç 
urzådzenia.

Nale†y zwrøciç szczegølnå uwag™ na fakt, i† podczas 
podgrzewania wody w zasobniku, z zaworu 
bezpieczeµstwa mo†e wyciekaç woda; w †adnym 
przypadku nie blokowaç zaworu bezpieczeµstwa.

Zamontowanie naczynia przeponowego (patrz punkt 
3.4) zapobiega nadmiernemu wzrostowi ci∂nienia w 
zasobniku, a przez to ubytkowi wody przez zawør 
bezpieczeµstwa. Przy zagro†eniu zamarzni™cia i 
u†ytkowaniu na zewnåtrz nale†y zawsze oprø†niç 
zasobnik.

8 Wskazówki ogólne
• W po∆åczeniu z instalacjå miedzianå mo†e w 

niekorzystnych warunkach poprzez dzia∆anie 
elektrochemiczne pomi™dzy ochronnå anodå 
magnezowå i materia∆em rury doj∂ç do zatkania 
dop∆ywów. W celu unikni™cia tego zjawiska 
polecamy stosowanie elektrycznego rozdzielenia 
poprzez zastosowanie rozdzielajåcych ∂rubunków 
izolacyjnych na stronie wylotu ciep∆ej wody.

• W przypadku tworzenia si™ zapachów i 
zabarwienia na ciemno wody z zasobnika jest to 
wywo∆ane z regu∆y przez tworzenie si™ 
siarkowodoru poprzez redukujåce zawarto∂ç 
siarczanu bakterie, które †yjå w ubogiej w tlen 
wodzie.
Je∂li oczyszczenie zbiornika, wymiana anody 
ochronnej i uruchomienie z temperaturå powy†ej 
≥60 °C nie dadzå rezultatu, polecamy 
zastosowanie anody prådu zewn™trznego.

Robert Bosch Sp. z o. o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa


