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Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Monta¿, przebudowa

Dzia³anie

Konserwacja

�

�

�

�

�

�

monta¿ lub przebudowê mo¿e wykonaæ
jedynie firma instalacyjna

zasobniki stosowaæ jedynie do podgrzewania
wody u¿ytkowej

prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie
przestrzeganie wskazówek z instrukcji
monta¿u

nie zamykaæ zaworu bezpieczeñstwa

zalecenia dla klienta: zawrzeæ umowê na
coroczn¹ konserwacjê z firm¹ serwisow¹.
Konserwacjê kot³a przeprowadzaæ raz w
roku, a zasobnika raz w roku lub co dwa lata
(w zale¿noœci od jakoœci wody)

stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne

W czasie nagrzewania woda pojawia siê na
zaworze bezpieczeñstwa.
Dezynfekcja termiczna
Niebezpieczeñstwo poparzenia !
Nadzorowaæ krótkotrwa³e podgrzanie wody
do temperatury powy¿ej 60°C.

Objaœnienie symboli

S³owa ostrzegawcze oznaczaj¹ stopieñ zagro¿enia w
przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotycz¹cych
bezpieczeñstwa.

S³owo „ ” oznacza, ¿e mog¹ pojawiæ siê
nieznaczne uszkodzenia instalacji.

S³owo „ ” oznacza, ¿e mog¹ pojawiæ
siê du¿e uszkodzenia instalacji i niewielkie
zagro¿enie dla u¿ytkownika.

S³owo „ ” oznacza, ¿e mo¿e
siê pojawiæ wielkie zagro¿enie dla u¿ytkownika. W
szczególnie niebezpiecznych sytuacjach
wystêpuje zagro¿enie ¿ycia.

oznaczone s¹ w tekœcie
takim symbolem. Tekst podkreœlony jest
z góry i z do³u poziomymi liniami.

Wskazówki zawieraj¹ wa¿ne informacje dotycz¹ce
sytuacji zagra¿aj¹cych u¿ytkownikowi lub instalacji.

�

�

�

Uwaga

Ostrze¿enie

Niebezpieczeñstwo

Wskazówki

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
oznaczone s¹ w tekœcie trójk¹tem
ostrzegawczym na tle szarym.
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1. Dane urz¹dzenia

1.1 Zastosowanie

1.2 Opis dzia³ania

1.1.2 Wyposa¿enie

1.1.3 Ochrona antykorozyjna

Zasobnik przeznaczony jest do wspó³pracy z
gazowymi kot³ami marki Junkers. Max. moc grzewcza
nie mo¿e przekraczaæ 25 kW.
W przypadku kot³ów z modu³em Bosch Heatronic o
wy¿szej mocy grzewczej:

moc ³adowania zasobnika ograniczyæ w module
Bosch Heatronic do powy¿szej wartoœci (patrz
instrukcja monta¿u kot³a).

W przypadku przekroczenia max. mocy
grzewczej nale¿y liczyæ siê z du¿¹
czêstotliwoœci¹ taktowania kot³a, przez
co czas ³adowania zostanie
niepotrzebnie wyd³u¿ony.

Nie przekraczaæ max. mocy
grzewczej.

Czujnik temperatury zasobnika (NTC) w os³onie z
wtyczk¹ do pod³¹czenia do kot³a marki Junkers.

Obudowa z powlekanej blachy stalowej.

Izolacja z twardej pianki FCKW i FKW.

Emaliowany zasobnik.

Anoda magnezowa.

Rêczne odpowietrzenie wymiennika ciep³a.

Zawór spustowy zamontowaæ we w³asnym zakresie.
W razie potrzeby na œcianie mo¿na zamontowaæ
modu³ prze³¹cznika z regulatorem temperatury.

Zasobniki i wê¿ownica pokryte s¹ wewn¹trz jednolit¹
warstw¹ emalii zgodnie z DIN 4753, cz. 1, rozdz.
4.2.3.1.3 i odpowiadaj¹ wymogom dla grupy B
zgodnie z DIN 1988, cz. 2, rozdz. 6.1.4. W
porównaniu z typow¹ wod¹ u¿ytkow¹ i materia³ami
izolacyjnymi otulina jest zupe³nie neutralna.
Dodatkow¹ ochronê stanowi anoda magnezowa.

Podczas poboru wody temperatura w zasobniku
spada o ok. 8-10°C zanim kocio³ ponownie
nagrzeje zasobnik.

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Rys. 1

Rys. 2 Punkty mocowania na tylnej œciance zasobnika

EL przewód odpowietrzaj¹cy wymiennika ciep³a
HE rêczne odpowietrzenie wymiennika ciep³a
KW wlot zimnej wody (gwint zewn. R 3/4)
MA anoda magnezowa
RSP powrót z zasobnika (gwint zewn. R 3/4)
T os³ona czujnika (NTC) temperatury zasobnika

w regulatorze
VSP zasilanie zasobnika (gwint zewn. R 3/4)
WW wylot c.w.u. (gwint zewn. R 3/4)

1.3 Wymiary obudowy i przy³¹czy

Wymiana anody ochronnej:

Zachowaæ odstêp od pod³ogi 350 mm.
Dla tego zasobnika mo¿na zastosowaæ
jedynie anodê prêtow¹ z pod³¹czeniem
elektrycznym do zasobnika c.w.u.

�

120 punkty zawieszenia na hakach (w komplecie)
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1.4 Dane techniczne

Typ zasobnika ST75

Wymiennik ciep³a

Liczba zwojów

Pojemnoœæ u¿ytkowa

Pojemnoœæ wody grzewczej

Powierzchnia grzewcza

Max. wydajnoœæ powierzchni grzewczych przy

• tv = 90°C i tSp = 45°C zgodnie z DIN 4708

• tv = 85°C i tSp = 60°C

Max. moc przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy

• tv = 90°C i tSp = 45°C zgodnie z DIN 4708

• tv = 85°C i tSp = 60°C

Uwzglêdniona iloœæ wody w obiegu grzewczym

WskaŸnik mocy* zgodnie z DIN 4708 przy tv = 90°C (max. moc grzewcza)

z kot³em marki Junkers i wyposa¿eniem dodatkowym

• moc grzewcza 24 kW

• moc grzewcza 11 kW

Min. czas podgrzewania od t = 10°C do t = 60°C przy t = 85°C i przy

• moc grzewcza 24 kW

• moc grzewcza 18 kW

U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowania zasobnika)** t = 60°C i

• t = 45°C

• t = 40°C

Zu¿ycie energii w trybie podtrzymania pracy (24 h) zgodnie z DIN 4753, cz. 8**)

Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u.

Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o.

Ciê¿ar netto (bez opakowania)

K Sp v

Sp

Z

Z

Inne dane

Wê¿ownica

13

75

3,2

0,73

25

23

614

396

1000

1,0

0,8

0,7

17

21

97

113

1,20

10

10

56

l

l

m

kW

kW

l/h

l/h

l/h

N

N

N

min.

min.

l

l

kWh/d

bar

bar

kg

2

L

L

L

*) WskaŸnik mocy N 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 N obliczony zosta³ dla max. mocy
grzewczej i t = 60°C, t = 45°C i t = 10°C. Spadek

mocy grzewczej powoduje zmniejszenie wskaŸnika
N .

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

t = temperatura wody zasilaj¹cej

t = temperatura wody w zasobniku c.w.u.

t = temperatura c.w.u. na wylocie

t = temperatura zimnej wody na wlocie

L

L

L

Sp z k

v

Sp

z

k

Moc przy obci¹¿eniu ci¹g³ym:

�

�

Podane w tabeli wartoœci mocy przy obci¹¿eniu
ci¹g³ym 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 ³adowania (moc kot³a = moc grzewcza
zasobnika).

Zmniejszenie iloœci wody w obiegu grzewczym,
mocy ³adowania lub temperatury zasilania c.o.
skutkuje zmniejszeniem wydajnoœci ci¹g³ej i
wskaŸnika mocy (N ).L
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Rys. 3 Strata ciœnienia w wê¿ownicy w bar
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a
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c
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n
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n
ia

iloœæ wody grzewczej

Straty ciœnienia w sieci nie zosta³y
uwzglêdnione na wykresie.

Wartoœci pomiarowe na czujniku temperatury wody w zasobniku (NTC)

Temperatura wody
w zasobniku

Rezystancja
czujnika

Napiêcie na czujniku pod³¹czonym do

kot³ów* modu³ów
Bosch Heatronic

°C V� V

20

26

32

38

44

50

56

62

68

14772

11500

9043

7174

5730

4608

3723

3032

2488

3,00

2,86

2,70

2,52

2,34

2,15

1,98

1,77

1,59

4,09

3,88

3,65

3,40

3,15

2,89

2,62

2,37

2,12

*) od lipca 1994 lub FD 467 (p³yta g³ówna)

Tab. 2
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2. Monta¿

2.1 Przepisy

2.3.1 Pod³¹czenie po stronie c.o.

2.2 Transport

2.3 Monta¿

Podczas monta¿u i eksploatacji przestrzegaæ
przepisów, wytycznych i norm:

DIN 1988

DIN 4708

zarz¹dzenie o instalacjach grzewczych

przepisy lokalne

przepisy VDE

podczas transportu nie rzucaæ zasobnika

zasobnik rozpakowaæ dopiero na miejscu monta¿u

Wê¿ownicê pod³¹czyæ w kierunku zgodnym z
przep³ywem, tzn. nie pomyliæ przy³¹cza
zasilaj¹cego z powrotnym. Gwarantuje to
równomierne ³adowanie zasobnika w górnej jego
czêœci.

Przewody zasilaj¹ce powinny byæ jak najkrótsze i
dobrze zaizolowane.

Eliminuje to niepotrzebne straty ciœnienia i
wych³odzenie zasobnika poprzez cyrkulacjê w
rurach.

Dla prawid³owej pracy zasobnika w najwy¿szym
punkcie na odcinku miêdzy zasobnikiem i kot³em
nale¿y przewidzieæ skuteczne odpowietrzenie.
Wê¿ownicê odpowietrzyæ za pomoc¹
odpowietrznika rêcznego (rys. 1, poz. HE).

Je¿eli zasobnik montowany jest na tej samej
wysokoœci jak kocio³, blokada grawitacyjna jest
zbêdna.
Je¿eli zasobnik montowany jest na innej wysokoœci
ni¿ kocio³:

aby unikn¹æ cyrkulacji grawitacyjnej, w przewodzie
powrotnym zasobnika nale¿y zamontowaæ zawór
zwrotny

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2.3.2 Pod³¹czenie po stronie c.w.u.

Uwaga

Uwaga

: uszkodzenia wywo³ane korozj¹
stykow¹ na przy³¹czach zasobnika!

pod³¹czenie po stronie c.w.u. z
miedzi: zastosowaæ z³¹czkê z
mosi¹dzu lub mosi¹dzu czerwonego.

Pod³¹czenie zasobnika do przewodu zimnej wody
nale¿y wykonaæ wed³ug DIN 1988 z
zastosowaniem odpowiedniej armatury lub ca³ej
grupy bezpieczeñstwa.

Zawór bezpieczeñstwa powinien posiadaæ
certyfikat. Powinien on byæ tak ustawiony, aby
dopuszczalne ciœnienie robocze w zasobniku nie
przekracza³o o wiêcej ni¿ 10%.

Przewód wydmuchowy nie mo¿e byæ zamkniêty.
Nale¿y go doprowadziæ do punktu odwodnienia
znajduj¹cego siê w widocznym miejscu.

: Uszkodzenie nadciœnieniem!

Przy zastosowaniu zaworu
zwrotnego:
miêdzy zaworem zwrotnym i
przy³¹czem zasobnika (zimna woda)
zamontowaæ zawór bezpieczeñstwa

nie zamykaæ przewodu
wydmuchowego zaworu
bezpieczeñstwa

Je¿eli ciœnienie instalacji w stanie spoczynku ma
wartoœæ 80% ciœnienia zadzia³ania zaworu
bezpieczeñstwa, nale¿y pod³¹czyæ reduktor
ciœnienia.

�

�

�

�

�

�

�
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76541
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WW

6 720 604 487-04.2DD

Rys. 4 Schemat przy³¹czeniowy
po stronie wody u¿ytkowej

E
HE
KW
RSP
SG
VSP
WW
1
2
3
4
5
6

7

odwodnienie
rêczne odpowietrzenie wymiennika ciep³a
wlot zimnej wody
powrót zasobnika c.w.u.
grupa bezpieczeñstwa zgodnie z DIN 1988
zasilanie zasobnika
wylot ciep³ej wody u¿ytkowej
zawór odcinaj¹cy
membranowy zawór bezpieczeñstwa
zawór spustowy
reduktor ciœnienia (w razie potrzeby)
zawór kontrolny
blokada zwrotna

króciec manometru ( 1000 l pojemnoœci
ca³kowitej z manometrem)

�

2.3.3 Zespó³ wy³¹cznika SE 8 (wyposa¿enie
dodatkowe)

Je¿eli do kot³a nie mo¿e byæ pod³¹czony czujnik
temperatury zasobnika (NTC):

zespó³ wy³¹cznika przymocowaæ do œciany
zgodnie z zaleceniami instrukcji monta¿u

zamiast czujnika temperatury zasobnika (NTC)
zastosowaæ czujnik kapilarny zespo³u wy³¹cznika.

�

�
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2.4 Pod³¹czenie elektryczne

2.4.1 Pod³¹czenie elektryczne do kot³ów z
modu³em Bosch Heatronic

Niebezpieczeñstwo: pora¿enie pr¹dem!

Przed pod³¹czeniem do sieci
elektrycznej od³¹czyæ napiêcie (230 V
AC) od kot³a.

�

Rys. 5 Wyj¹æ zaœlepkê

Rys. 6 Zdj¹æ os³onê

Rys. 7 W³o¿yæ wtyczkê

Rys. 8

2.4.2 Kocio³ z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia czujnika
temperatury zasobnika NTC (od lipca 1994
lub od FD 467, p³yta g³ówna)

�

�

�

�

�

os³onê (f) na tylnej œciance panelu steruj¹cego
wyj¹æ po przyciœniêciu dwóch zaczepów (g)

wy³amaæ przepust kablowy (h) znajduj¹cy siê z ty³u
os³ony (f)

kabel z wtyczk¹ (17) wsun¹æ od ty³u przez
przepust kablowy

wtyczkê (17) pod³¹czyæ do odpowiedniego styku
na p³ycie g³ównej (j)

za³o¿yæ i zamkn¹æ os³onê panelu steruj¹cego
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3. Uruchomienie

3.1 Wiadomoœci ogólne producenta dla
u¿ytkownika

3.2 Przygotowanie do uruchomienia

3.2.1 Wiadomoœci ogólne

3.2.2 Nape³nianie zasobnika

3.2.3 Ograniczenie przep³ywu

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 dzia³anie i trwa³oœæ
urz¹dzenia.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas podgrzewania woda
wydostaje siê przez zawór bezpieczeñstwa.
Dlatego nie mo¿e on byæ zablokowany!

Zastosowanie dodatkowego zbiornika
przeponowego od strony wody u¿ytkowej
zapobiega ubytkom wody przez zawór
bezpieczeñstwa.

W razie niebezpieczeñstwa zamarzniêcia lub
wy³¹czenia zasobnik nale¿y opró¿niæ.

Pierwszego uruchomienia kot³a dokonuje
Autoryzowany Serwis Junkers.

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.

Przed nape³nieniem zasobnika:

zasobnik nape³niaæ przy odkrêconym kranie ciep³ej
wody do czasu pojawienia siê wody

Dla jak najlepszego wykorzystania pojemnoœci
zasobnika i zapobie¿enia przedwczesnemu
zmieszaniu wody zaleca siê zmniejszyæ przep³yw
na wlocie zimnej wody do zasobnika do 10 l/min.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

przep³ukaæ rury poni¿ej przy³¹cza zasobnika

3.3 Nastawa temperatury wody w zasobniku

�

�

Wymagan¹ temperaturê wody w zasobniku
nastawiæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi kot³a

Wymagan¹ temperaturê wody w zasobniku
nastawiæ za pomoc¹ zespo³u wy³¹cznika
zasobnika SE 8 (wyposa¿enie dodatkowe).

lub
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4. Konserwacja

4.1 Zalecenia dla u¿ytkownika

4.2 Konserwacja i utrzymanie

4.2.1 Anoda ochronna (anoda magnezowa)

�

�

�

�

Zawrzeæ umowê na konserwacjê z upowa¿nion¹
firm¹ serwisow¹. Konserwacjê kot³a
przeprowadzaæ raz w roku, a zasobnik raz w roku
lub co dwa lata (w zale¿noœci od jakoœci wody).

stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne

Magnezowa anoda ochronna stanowi minimalne
zabezpieczenie miejsc niew³aœciwie pokrytych emali¹
zgodnie z DIN 4753.
Pierwsza kontrola powinna byæ przeprowadzona po
up³ywie 1 roku od uruchomienia.

: Uszkodzenie w wyniku
korozji!
Niekontrolowanie anody ochronnej mo¿e
spowodowaæ przedwczesn¹ korozjê.

W zale¿noœci od jakoœci wody raz w roku lub co dwa
lata nale¿y anodê ochronn¹ nale¿y sprawdziæ i w
razie potrzeby wymieniæ.

Du¿y ubytek, zw³aszcza w miejscu wkrêcenia
anody ochronnej, wymaga natychmiastowej
wymiany anody.

Przy monta¿u nowej anody nale¿y zwracaæ uwagê
na po³¹czenie przewodem elektrycznym anody z
zasobnikiem.

Ostrze¿enie

Kontrola anody ochronnej

Monta¿ nowej anody ochronnej

4.2.2 Opró¿nianie

4.2.3 Usuwanie kamienia/czyszczenie

4.2.4 Ponowne uruchomienie

4.3 Kontrola dzia³ania

�

�

�

�

�

�

Przed czyszczeniem lub napraw¹ zasobnik nale¿y
odseparowaæ od sieci elektrycznej i wylaæ wodê.

W razie potrzeby wodê z wê¿ownicy nale¿y
wydmuchaæ.

Iloœæ osadzonego kamienia zale¿y od czasu
u¿ytkowania, temperatury roboczej i twardoœci wody.
Zaroœniête kamieniem powierzchnie grzewcze
zmniejszaj¹ pojemnoœæ wodn¹ i moc grzewcz¹
zasobnika, zwiêkszaj¹ zu¿ycie energii i wyd³u¿aj¹
czas nagrzewania.

zasobnik czyœciæ regularnie z kamienia stosownie
do potrzeb

zbiornik nale¿y mimo to okresowo kontrolowaæ i
usuwaæ z niego osad.

Po zakoñczeniu czyszczenia, usuniêciu kamienia
lub naprawie zasobnik dok³adnie wyp³ukaæ.

Odpowietrzyæ obiegi c.o. i c.w.u.

: Nieprawid³owe dzia³anie zaworu
bezpieczeñstwa mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie zasobnika w wyniku
powsta³ego nadciœnienia!

Sprawdziæ dzia³anie zaworu
bezpieczeñstwa i wielokrotnie go
przedmuchaæ.

Nie zamykaæ przewodu
wydmuchowego zaworu
bezpieczeñstwa.

W wypadku wody o du¿ej zawartoœci wapnia

W wypadku wody o ma³ej zawartoœci wapnia

Uwaga
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5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeñ

Dodatkowe przy³¹cza

Przykry zapach i ciemne zabarwienie
podgrzewanej wody

W szczególnych okolicznoœciach przy pod³¹czeniu
zasobnika do instalacji miedzianej mo¿e dojœæ do
uszkodzenia przy³¹czy w wyniku reakcji
elektrochemicznej zachodz¹cej miêdzy magnezow¹
anod¹ ochronn¹ i materia³em rur.

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.

Czyszczenie zbiornika, wymiana anody ochronnej i

podgrzanie wody do temperatury 60°C.

Je¿eli to nie wystarczy, zaleca siê monta¿ anody
przeciwpr¹dowej. Koszty monta¿u ponosi
u¿ytkownik.
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