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Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie przestrzeganie wskazówek z instrukcji monta¿u. Wszelkie zmiany zastrze¿one.
Monta¿ powinien przeprowadziæ upowa¿niony do tego monter. W celu zamontowania dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y prze-
strzegaæ odpowiedniej instrukcji monta¿u.
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1. Wiadomoœci ogólne

1.1 Zastosowanie

Zasobniki ST 50-5 i ST 80-5 przeznaczone s¹ do
wspó³pracy z kot³ami marki Junkers (o max. mocy
grzewczej 14 kW). W przypadku kot³ów z modu³em
Bosch Heatronic o mocy grzewczej powy¿ej 14 kW
nale¿y ograniczyæ moc ³adowania zasobnika do 14 kW
(patrz instrukcja monta¿u kot³a).

Do pod³¹czenia kot³a wisz¹cego z zasobnikiem
ST 50/80-5 mo¿na stosowaæ nastêpuj¹ce zestawy
monta¿owe:

Nr 677 – dla uk³adu „zasobnik pod kot³em”

Nr 678 – dla uk³adu „zasobnik obok kot³a” (kocio³
nie powinien byæ szerszy ni¿ 450 mm)

Nr 679 – dla uk³adu „zasobnik zamontowany w innym
pomieszczeniu ni¿ kocio³”

1.2 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).

1.3 Wskazówka

Zasobniki mog¹ byæ stosowane tylko do podgrzewa-
nia wody u¿ytkowej.

1.4 Os³ona

Os³ona zasobników ST 50-5 i ST 80-5 wykonana jest
z blachy stalowej w kolorze bia³ym.

1.5 Wyposa¿enie

Wszystkie zasobniki wyposa¿one s¹ fabrycznie w ter-
mometr i czujnik NTC z wtyczk¹ przy³¹czeniow¹.
Zawór spustowy znajduje siê w zestawie przy³¹cze-
niowym. W razie potrzeby mo¿na przymocowaæ do
œciany zestaw SE 8 (wyposa¿enie dodatkowe) z re-
gulatorem temperatury.

1.6 Izolacja cieplna

Wszystkie zasobniki posiadaj¹ na ca³ej powierzchni
izolacjê ze sztywnej pianki bezfreonowej.

1.7 Ochrona antykorozyjna

Zasobniki pokryte s¹ wewn¹trz jednolit¹ warstw¹
emalii. W zetkniêciu z typow¹ wod¹ u¿ytkow¹ i mate-
ria³ami iinstalacyjnymi emalia jest zupe³nie neutralna.
Dodatkow¹ ochronê stanowi anoda magnezowa.
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2. Dane techniczne

Typ zasobnika ST 50-5 ST 80-5

Wymiana ciep³a wê¿ownica wê¿ownica
Liczba zwojów 6,5 6,5
Pojemnoœæ u¿ytkowa l 50 80
Pojemnoœæ wody grzewczej l 1,6 1,6
Powierzchnia grzewcza m2 0,33 0,33

Max. wydajnoœæ powierzchni grzewczych przy
• tv = 90°C i tSp = 45°C wed³ug DIN 4708 kW 14 14
• tv = 85°C i tSp = 60°C kW 8,1 8,1
Max. moc przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy
• tv = 90°C i tSp = 45°C wed³ug DIN 4708 l/h 140 140
• tv = 85°C i tSp = 60°C l/h 138 138
Uwzglêdniona iloœæ wody w obiegu grzewczym l/h 1300 1300

WskaŸnik mocya) wed³ug DIN 4708 przy tv = 90°C (max. moc grzewcza) NL 0,3 0,7
z kot³em marki Junkers i wyposa¿eniem dodatkowym
• 11 kW mocy grzewczej NL 0,3 0,7
• 8 kW mocy grzewczej NL 0,3 0,7

Min. czas podgrzewania od tK = 10°C do tSp = 60°C
przy tv = 85°C i przy
• 11 kW mocy grzewczej min. 29 39
• 8 kW mocy grzewczej min. 35 48

U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowania zasobnika)b)

tSp = 60°C i
• tZ = 45°C l 61 97
• tZ = 40°C l 71 113

Zu¿ycie energii w trybie podtrzymania pracy (24 h) wed³ug DIN 4708b) kWh/d 1,3 1,7
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o. bar 4 4
Ciê¿ar netto (bez opakowania) kg 31 50

Kolor bia³y bia³y
a) WskaŸnik mocy NL oznacza liczbê zaopatrywanych przez zasobnik mieszkañ i œrednio 3,5 osoby w ka¿dym z nich, wyposa¿onych

w znormalizowan¹ wannê i dwa dodatkowe punkty poboru wody. WskaŸnik NL obliczony zosta³ dla max. mocy grzewczej i tSp = 60°C,
tz = 45°C i tk = 10°C. Spadek mocy grzewczej powoduje zmniejszenie wskaŸnika NL.

b) Straty ciœnienia podczas rozdzia³u wody poza zasobnikiem nie zosta³y uwzglêdnione.

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

Podane w tabeli wartoœci mocy przy obci¹¿eniu ci¹-
g³ym odnosz¹ siê do temperatury zasilania c.o. 90°C,
temperatury c.w.u. na wylocie 45°C i temperatury
zimnej wody na wlocie 10°C przy max. mocy ³adowa-
nia (moc kot³a = moc grzewcza zasobnika).
Zmniejszenie iloœci wody w obiegu grzewczym, mo-
cy ³adowania lub temperatury zasilania c.o. skutku-
je zmniejszeniem wydajnoœci ci¹g³ej i wskaŸnika
mocy (NL)
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Rys. 1 Strata ciœnienia w wê¿ownicy w bar
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Rys. 2: Wymiary podane za lini¹ ukoœn¹ odnosz¹ siê do zasobnika ST 80.

* iloœæ miejsca potrzebna do wymiany anody ochronnej
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2.2 Wymiary monta¿owe
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Rys. 3: Miejsca mocowania tylnej œcianki zasobnika c.w.u.

120.1 miejsce mocowania haków 
(w opakowaniu z kot³em)

120.3 miejsce mocowania szyny monta¿owej 
(osprzêt dodatkowy)

3. Monta¿
Zasobnik rozpakowaæ dopiero na miejscu monta¿u.

3.1 Pod³¹czenie po stronie c.o.

Przy pod³¹czeniu kot³a zaleca siê zastosowaæ odpo-
wiedni zestaw przy³¹czeniowy marki Junkers.

Dla prawid³owej pracy zasobnika w najwy¿szym
punkcie na odcinku miêdzy zasobnikiem i kot³em na-
le¿y przewidzieæ skuteczne odpowietrzenie.

Dlatego podczas ustawiania kot³a i zasobnika obok
siebie nale¿y pamiêtaæ, aby dwa górne przy³¹cza za-
sobnika da³y siê ³atwo odpowietrzyæ. Odpowiednie
rêczne odpowietrzniki znajduj¹ siê w zestawie przy³¹-
czeniowym.

Je¿eli kocio³ montowany jest nad zasobnikiem, dolne
przy³¹cza wê¿ownicy nale¿y uszczelniæ zaœlepkami
znajduj¹cymi siê w zestawie przy³¹czeniowym.

Straty w sieci nie zosta³y uwzglêdnione na wykresie
„Straty ciœnienia w wê¿ownicy”.

Aby unikn¹æ cyrkulacji grawitacyjnej w okresie letnim
w przewodzie powrotnym z zasobnika nale¿y zamon-
towaæ blokadê grawitacyjn¹ (zawór zwrotny) znajdu-
j¹c¹ siê w zestawie przy³¹czeniowym marki Junkers.

3.2 Pod³¹czenie po stronie c.w.u.

W zestawie znajduje siê d³uga rurka zanurzeniowa
i krótki króciec do pod³¹czenia kot³a po stronie c.w.u.
W przypadku pod³¹czenia zasobnika od góry nale¿y
przewidzieæ d³ug¹ rurkê zanurzeniow¹ do zimnej wo-
dy i krótki króciec do ciep³ej wody, natomiast w przy-
padku pod³¹czenia zasobnika od do³u odwrotnie.
Za³¹czone tulejki z tworzywa sztucznego w³o¿yæ w nie-
potrzebne przy³¹cza ciep³ej i zimnej wody i zaœlepiæ kor-
kami z odpowiedniego zestawu przy³¹czeniowego.
W celu pod³¹czenia kot³ów marki Junkers zastoso-
waæ odpowiedni zestaw przy³¹czeniowy z grup¹ bez-
pieczeñstwa.
Pod³¹czenie zasobnika do przewodu zimnej wody
nale¿y wykonaæ wed³ug odpowiednich przepisów
z zastosowaniem odpowiedniej armatury lub ca³ej
grupy bezpieczeñstwa. Zawór bezpieczeñstwa powi-
nien posiadaæ certyfikat. Ciœnienie zadzia³ania
zaworu bezpieczeñstwa nie powinno przekraczaæ
maksymalnego ciœnienia pracy zasobnika o wiêcej
ni¿ 10%. Je¿eli ciœnienie instalacji w stanie spoczyn-
ku ma wartoœæ 80% ciœnienia zadzia³ania zaworu, na-
le¿y pod³¹czyæ reduktor ciœnienia.
Przewód wydmuchowy z zaworu nie mo¿e byæ zam-
kniêty. Nale¿y go doprowadziæ do punktu odwodnie-
nia znajduj¹cego 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
pod³¹czenie zasobnika za pomoc¹ z³¹czek gwinto-
wanych. Odpowiednia z³¹czka dystansowa znajduje
siê w wyposa¿eniu dodatkowym.
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3.3 Przewód cyrkulacyjny

Wszystkie zasobniki wyposa¿one s¹ w króciec do
cyrkulacji Rp (gwint wewnêtrzny). W przypadku
pod³¹czania przewodu cyrkulacyjnego nale¿y zains-
talowaæ rurkê zanurzeniow¹ ZL 102 (wyposa¿enie
dodatkowe). W przypadku monta¿u kot³a ST 50-5
rurkê zanurzeniow¹ nale¿y skróciæ o ok. 300 mm.

Ze wzglêdu na straty ciep³a (temperatury) w obwo-
dzie cyrkulacyjnym pompa cyrkulacyjna mo¿e byæ
pod³¹czona tylko ze sterowaniem czasowym.

Nale¿y równie¿ przewidzieæ zawór zwrotny.
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Rys. 4: Schemat dzia³ania

KW wlot zimnej wody
WW wylot ciep³ej wody
ZL przewód cyrkulacyjny
VSp zasilanie c.o. zasobnika
RSp powrót c.o. z zasobnika

3.4 Ograniczenie przep³ywu

W celu jak najlepszego wykorzystania pojemnoœci
zasobnika i zapobiegania przedwczesnemu zmie-
szaniu wody zaleca siê nastêpuj¹ce zmniejszenie
przep³ywu zimnej wody do zasobnika:
• ST 50-5, ST 80-5 = 10 l/min.

4. Pod³¹czenie do kot³a
Wymagane wymiary monta¿owe (wysokoœæ pomie-
szczenia) znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u zestawu
przy³¹czeniowego.

4.1 Priorytet c.w.u.

W zale¿noœci od kombinacji urz¹dzeñ funkcja priory-
tetowego przygotowania c.w.u. realizowana jest bez-
poœrednio za pomoc¹ regulatora c.o. lub modu³u
steruj¹cego w kotle. Sterowanie odbywa siê za po-
moc¹ czujnika NTC zamontowanego w zasobniku.

4.2 Zestaw do pod³¹czenia zasobnika

Za pomoc¹ prze³¹cznika hydraulicznego mo¿na w³¹-
czyæ do obwodu c.o. wymiennik ciep³a w zasobniku
c.w.u. Nie jest wymaga dodatkowa pompa ³aduj¹ca.

Dla kot³ów serii ZR... prze³¹czniki hydrauliczne nale-
¿y zamawiaæ osobno. Kot³y serii ZSR..., ZSE..., ZS...
wyposa¿one s¹ fabrycznie w prze³¹cznik hydraulicz-
ny (wyposa¿enie dodatkowe).

4.3 Program czasowy ³adowania zasobnika

Za pomoc¹ odpowiedniego zegara mo¿na nastawiæ
czas ³adowania zasobnika. Liczbê i czas trwania cy-
kli ³adowania w ci¹gu doby lub tygodnia mo¿na usta-
wiæ dowolnie.

4.4 Wartoœci pomiarowe na czujniku 
temperatury wody w zasobniku (NTC)

Temperatura Rezystancja Napiêcie na czujniku
wody czujnika pod³¹czonym do

w zasobniku
kot³ów modu³ów

Bosch
Heatronic

°C WW V V

20 14 772 3,00 4,09
26 11 500 2,86 3,88

32 9 043 2,70 3,65
38 7 174 2,52 3,40

44 5 730 2,34 3,15
50 4 608 2,15 2,89

56 3 723 1,98 2,62
62 3 032 1,77 2,37

68 2 488 1,59 2,12
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4.5 Pod³¹czenie elektryczne do kot³ów 
z modu³em Bosch Heatronic

4689-05.1O

Rys. 5

1. instalacjê pod³¹czaæ przy od³¹czonym napiêciu.
Wyj¹æ zaœlepkê u do³u.

4689-06.1O

Rys. 6

2. odkrêciæ œrubê
3. zdj¹æ os³onê do przodu

4689-07.1O

Rys. 7

4. wy³amaæ zaœlepkê przepustu kablowego
5. u³o¿yæ przewód czujnika (17)

4689-08.1O

Rys. 8

6. wtyczkê przewodu czujnika (17) w³o¿yæ w odpo-
wiednie miejsce na p³ycie g³ównej ST 18

4.6 Pod³¹czenie elektryczne do kot³ów 
typoszeregu ZR/ZSR 11-3

– instalacjê pod³¹czaæ przy od³¹czonym napiêciu !
– os³onê (f) na tylnej œciance panela steruj¹cego

wyj¹æ po przyciœniêciu dwóch zaczepów (g)
– wy³amaæ przepust kablowy (h) znajduj¹cy siê z ty-

³u os³ony (f)
– kabel z wtyczk¹ (17) wsun¹æ od ty³u przez prze-

pust kablowy
– wtyczkê (17) pod³¹czyæ do odpowiedniego styku

na p³ycie g³ównej (j)
– za³o¿yæ i zamkn¹æ os³onê panela steruj¹cego (f)

gh f ej

17

4689-08.1O

Rys. 9
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5. Uruchomienie

5.1 Wiadomoœci ogólne

Kocio³ nale¿y uruchomiæ zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w odpowiedniej instrukcji monta¿u i obs³ugi.
Uruchomienie zasobnika ciœnieniowego nastêpuje
zgodnie z t¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
Podczas poboru wody temperatura w zasobniku
spada o ok. 8°C do 10°C zanim kocio³ ponownie na-
grzeje zasobnik.

W wypadku nastêpuj¹cych po sobie krótkich pobo-
rów wody mo¿e dojœæ do przeregulowania nastawio-
nej dla zasobnika temperatury i utworzenia siê
warstwy gor¹cej wody w górnej czêœci zbiornika.
Procesu tego nie da siê zmieniæ.

5.2 Nastawa temperatury wody w zasobniku
w kot³ach z modu³em Bosch Heatronic

Temperatura wody w zasobniku mo¿e byæ nastawia-
na na regulatorze znajduj¹cym w panelu steruj¹cym
kot³a w zakresie od 40°C do 60°C. Obrót prze³¹czni-
ka do oporu w lewo oznacza wy³¹czenie funkcji przy-
gotowywania ciep³ej wody u¿ytkowej. Podczas pracy
nominalnej pokrêt³o nie powinno przekraczaæ po³o-
¿enia oznaczonego „•”. W celu okresowej dezynfek-
cji termicznej zasobnika na regulatorze mo¿na
nastawiæ temperaturê do 70°C. Funkcja ta mo¿e byæ
wykorzystywana tylko do krótkiej eksploatacji pod
nadzorem.

regulator temperatury zasilania
obiegu c.o.

regulator
temperatury
wody w zasobniku
c.w.u.

4321-18.2/GmRys. 10

5.2.1 Praca w okresie letnim i zimowym

W kot³ach wisz¹cych z modu³em Bosch Heatronic:

W celu uruchomienia pracy w okresie letnim lub zi-
mowym nale¿y ustawiæ odpowiednio temperaturê za-
silania w kotle.

• programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿e-
niu = praca w okresie letnim

• programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿e-
niu 1...7 = praca w okresie zimowym

W trybie pracy letniej ogrzewanie jest wy³¹czone. Ak-
tywna jest jedynie funkcja ogrzewania zasobnika
c.w.u.

5.3 Nastawa temperatury wody w zasobniku
w kot³ach ZR/ZSR 11-3 KE

Temperaturê wody w zasobniku c.w.u. mo¿na usta-
wiæ na programatorze znajduj¹cym siê w panelu ste-
ruj¹cym kot³em w zakresie od 10°C do 60°C.
W po³o¿eniu 60°C programator odczuwalnie prze-
skakuje. Podczas pracy nominalnej pokrêt³o nie po-
winno przekraczaæ tego po³o¿enia. Po przekroczeniu
tego po³o¿enia na regulatorze mo¿na nastawiæ tem-
peraturê do 70°C (np. w celu okresowej dezynfekcji
termicznej zasobnika). Funkcja ta mo¿e byæ wykorzy-
stywana tylko do krótkiej eksploatacji pod nadzorem.

prze³¹cznik pracy
letniej i zimowej

regulator
temperatury wody
w zasobniku c.w.u.

4114-01.1/Gm
Rys. 11

5.3.1 Praca w okresie letnim i zimowym

W kot³ach wisz¹cych serii ZR/ZSR 11-3 KE 

W celu uruchomienia pracy w okresie letnim lub
zimowym nale¿y ustawiæ odpowiednio prze³¹cznik
lato/zima w kotle:

• prze³¹cznik w po³o¿eniu I = praca w okresie letnim
• prze³¹cznik w po³o¿eniu II = praca w okresie zi-

mowym

W trybie pracy letniej ogrzewanie jest wy³¹czone. Ak-
tywna jest jedynie funkcja ogrzewania zasobnika
c.w.u.
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6. Konserwacja

6.1 Opró¿nianie

Przed czyszczeniem lub napraw¹ zasobnik nale¿y
odseparowaæ od sieci elektrycznej i wylaæ wodê.
W razie potrzeby wodê z wê¿ownicy nale¿y wydmu-
chaæ.

6.2 Anoda ochronna (anoda magnezowa)

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.

Niekontrolowanie anody mo¿e spowodowaæ korozjê.

Magnezowa anoda ochronna stanowi zabezpiecze-
nie przed korozj¹.

Du¿y ubytek, zw³aszcza w miejscu wkrêcenia anody
ochronnej, wymaga natychmiastowej wymiany ano-
dy. Przy monta¿u nowej anody nale¿y zwracaæ uwa-
gê na po³¹czenie przewodem elektrycznym anody
z zasobnikiem.

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

6.3 Usuwanie kamienia/czyszczenie

W wypadku wody o du¿ej zawartoœci wapnia zasob-
nik nale¿y regularnie czyœciæ. Iloœæ osadzonego ka-
mienia zale¿y od czasu u¿ytkowania, temperatury
roboczej i twardoœci wody. Zaroœniête kamieniem po-
wierzchnie grzewcze zmniejszaj¹ pojemnoœæ wodn¹
i moc grzewcz¹ zasobnika, zwiêkszaj¹ zu¿ycie ener-
gii i wyd³u¿aj¹ czas nagrzewania.

Je¿eli w zasobniku nie ma kamienia, zbiornik nale¿y
mimo to okresowo kontrolowaæ i usuwaæ z niego
osad.

6.4 Zawór bezpieczeñstwa

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 zablokowany.

6.5 Ponowne uruchomienie

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

6.6 Czêœci zamienne

Niezbêdne czêœci zamienne nale¿y zamówiæ na pod-
stawie listy z podaniem numeru katalogowego. Zwra-
caæ uwagê na typ i numer fabryczny zasobnika.
Stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne.

7. 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 trwa³oœæ u¿ytkowa urz¹dzenia.

Szczególnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas podgrze-
wania woda wydostaje siê przez zawór bezpieczeñ-
stwa. Dlatego nie mo¿e on byæ zablokowany.

Zastosowanie dodatkowego zbiornika przeponowe-
go od strony wody u¿ytkowej zapobiega ubytkom
wody przez zawór bezpieczeñstwa.

W razie niebezpieczeñstwa zamarzniêcia lub wy³¹-
czenia zasobnik nale¿y opró¿niæ.

8. Wskazówki ogólne
• W szczególnych okolicznoœciach przy pod³¹cze-

niu zasobnika do instalacji miedzianej mo¿e dojœæ
do uszkodzenia przy³¹czy w wyniku reakcji elek-
trochemicznej zachodz¹cej miêdzy magnezow¹
anod¹ ochronn¹ i materia³em zasobnika. Aby unik-
n¹æ 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.

Je¿eli oczyszczenie zbiornika, wymiana anody
ochronnej lub podgrzanie wody do temperatury po-
wy¿ej 60°C nie wystarczy, zaleca siê monta¿ anody
przeciwpr¹dowej.
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