
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi gwarantuje
prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia. Wszelkie zmiany zastrze¿one. Monta¿
mo¿e wykonywaæ tylko uprawniony instalator. Przy instalacji dodatkowych
urz¹dzeñ nale¿y przestrzegaæ odpowiednich instrukcji monta¿u.
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Modu³ zasobnika c.w.u.
z ogranicznikiem temperatury NTC
do gazowych kot³ów grzewczych SUPRANORM KN..-8P
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1. Wiadomoœci ogólne

2. Monta¿

Modu³ zasobnika SVM1 przeznaczony jest do sterowania
obiegu zasobnika z ³adowaniem pod³¹czonego do
gazowego kot³a grzewczego SUPRANORM KN..-8P.

Czujnik temperatury wody w zasobniku NTC dostarczany
jest wraz z zasobnikiem marki Junkers. Przy³¹cze znajduje
siê bezpoœrednio w module SVM1.

Modu³ zasobnika SVM1 nie mo¿e byæ pod³¹czany do
zasobnika z termostatem. Takie zasobniki musz¹ byæ
wyposa¿one dodatkowo w czujnik temperatury wody w
zasobniku NTC.

Zamontowany czujnik temperatury ³adowania zasobnika
ogranicza temperaturê wody w kotle podczas ³adowania
zasobnika.

PrzekaŸnik nad¹¿ny znajduje siê na p³ytce modu³u SVM1.

Do sterowania obiegiem c.o. konieczny jest dodatkowy
regulator temperatury w pomieszczeniu TRZ 12 T/W.

Modu³ SVM1 wyposa¿ony jest we wtyczkê s³u¿¹c¹ do
pod³¹czenia do kot³a. Modu³ spe³nia wymogi odpowiednich
przepisów VDE.

czujnik temperatury ³adowania zasobnika
oznaczenie podzespo³u DIN-TW 92796 VDE 31746
nastawa fabryczna 80 C
zakres nastawy 30 do 90 C

temperatura c.w.u.
nastawa fabryczna ok. 55 C (punkt prze³¹czania)
zakres nastawy 10 do 80 C

przekaŸnik nad¹¿ny
nastawa fabryczna 4 minuty
zakres nastawy 3 do 6 minut

Przed monta¿em nale¿y od³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce (220
V, 50 Hz) kocio³.

1. Naci¹æ no¿em foliê ochronn¹ wzd³u¿ zaznaczonej linii
( ), a nastêpnie za pomoc¹ pi³ki do metali wyci¹æ
odpowiedni otwór.

2. Po odkrêceniu œrub ( ) przesun¹æ do ty³u i zdj¹æ
górn¹ os³onê ( ).

3. Zdj¹æ p³ytê czo³ow¹ ( ).
4. Odkrêciæ œruby ( ) i odchyliæ do przodu skrzynkê

sterownicz¹ ( ).
5. Modu³ SVM1 wsun¹æ w wyciêty otwór ( ) i przykrêciæ

za pomoc¹ dwóch œrub (z prawej i lewej strony).
6. Czujnik ( ) wsun¹æ w tulejê zanurzeniow¹ ( ) przez

otwór w dnie skrzynki sterowniczej ( ).

7. Wyj¹æ sprê¿ynê dociskow¹ i wsun¹æ czujnik ( ) w tulejê
zanurzeniow¹ ( ) zgodnie z rys. .

:Pod³¹czenie czujników

- regulator temperatury wody w kotle (KTR)
- ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
- wskaŸnik temperatury
- czujnik temperatury ³adowania zasobnika c.w.u. (SVM1)
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Nie zginaæ kapilary i nie ci¹gn¹æ przewodów.
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• Standardowe pod³¹czenie 4 czujników:
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Rys. 4

• Standardowe pod³¹czenie 4 czujników:

• Pod³¹czenie maksymalnie 5 czujników:
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Uwaga:

Rys. 5

Uwaga:

L

ST = gniazdo 9-biegunowe
SF = czujnik NTC temperatury c.w.u.
UP = pompa obiegowa c.o.
LP = pompa ³aduj¹ca zasobnik c.w.u.

- regulator temperatury wody w kotle (KTR)
- ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
- wskaŸnik temperatury
- czujnik temperatury ³adowania zasobnika c.w.u. (SVM1)

- regulator temperatury wody w kotle (KTR)
- ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
- wskaŸnik temperatury
- regulator temperatury minimalnej (MB40)
- czujnik temperatury ³adowania zasobnika c.w.u. (SVM1)

W przypadku pod³¹czenia maksymalnej iloœci czujników
do tulei zanurzeniowej ( ) nale¿y wsun¹æ najpierw czujnik
modu³u SVM1, a nastêpnie czujnik pod³¹czony do
wskaŸnika (patrz rys. ).

Przed pod³¹czeniem przewodów elektrycznych nale¿y
od³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce (220 V, 50 Hz) kocio³.
1. Pod³¹czyæ kabel uziemiaj¹cy ( ) do dna ( ) skrzynki

sterowniczej (patrz rys. ).
2. Mostek ( ) wyj¹æ z 9-biegunowego gniazda w

skrzynce sterowniczej i w³o¿yæ wtyczkê ( ) modu³u
SVM1 (patrz rys. ).

3. Po wyjêciu wtyczki czujnika NTC przewody kabla
³¹cz¹cego czujnik NTC temperatury w zasobniku
c.w.u. (dostarczony wraz z kot³em) pod³¹czyæ do
odpowiednich zacisków œrubowych znajduj¹cych siê
z ty³u modu³u SVM1(patrz rys. ).

Przewody 24 V (pr¹d pomiarowy) nale¿y uk³adaæ z dala od
przewodów wysokonapiêciowych (220 V lub 400 V), aby
unikn¹æ zak³óceñ pola magnetycznego (minimalny odstêp
100 mm).

Skrzynki sterowniczej nie nale¿y zamykaæ zbyt mocno.

Temperaturê ciep³ej wody u¿ytkowej mo¿na ustawiæ w
zakresie od 10 do 80 C ( ). Przy temperaturze ok. 55 C
pokrêt³o przeskakuje (nastawa fabryczna). Temperatury
powy¿ej 60 C mo¿na ustawiæ tylko na krótki czas, np. w
celu cyklicznej termicznej dezynfekcji zasobnika. W
temperaturze powy¿ej 60 C wzrasta ryzyko wyst¹pienia
korozji i przegrzania. Temperaturê wody w zasobniku
wskazuje termometr zasobnika.

3. Pod³¹czenia elektryczne

4. Obs³uga
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SVM 1

KN..-8P

sieæ
220 V/50 Hz

- wyj¹æ mostek X1/1

w tulei
zanurzeniowej

9-biegunowa wtyczka

przewód
uziemiaj¹cy



Rys. 6

5.1 Wybieg pompy ³aduj¹cej zasobnik c.w.u.
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4.2 Punkt prze³¹czania - temperatura ciep³ej wody
u¿ytkowej

5.3 Czujnik temperatury ³adowania zasobnika c.w.u.
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Rys. 7

Uwaga:

Rys. 8

5. Nastawa parametrów modu³u zasobnika
c.w.u. przy pierwszym uruchomieniu
(wskazówka dla montera)

6. Opis dzia³ania

W razie potrzeby parametry modu³u zasobnika c.w.u.
mo¿na dostosowaæ do potrzeb instalacji grzewczej.

Mo¿na ustawiæ nastêpuj¹ce parametry:
• wybieg pompy ³aduj¹cej zasobnik c.w.u.
• punkt prze³¹czania (nastawiona fabrycznie temperatura

c.w.u.)
• czujnik temperatury ³adowania zasobnika c.w.u.

Funkcja wybiegu pompy ³aduj¹cej zasobnik c.w.u.
uruchamiana jest po osi¹gniêciu temperatury c.w.u.
Podczas wybiegu pompy ciep³o nagromadzone w kotle
odprowadzane jest poprzez wymiennik do zasobnika.

Czas wybiegu mo¿na ustawiæ w zakresie od 3 do 6 minut.
Fabrycznie ustawiony jest czas 4 minuty. Element
wykonawczy dla funkcji wybiegu pompy znajduje siê z ty³u
modu³u SVM1 (patrz rys. ).
Funkcjê wybiegu pompy mo¿na wy³¹czyæ poprzez zmianê
po³o¿enia mostka z ty³u modu³u SVM1 (patrz rys. ).

Po odci¹gniêciu przycisku do nastawy temperatury c.w.u.
mo¿na zmieniæ po³o¿enie blokady ustawionej fabrycznie
na 55 C (na skali co 5 K).

Czujnik temperatury ³adowania zasobnika c.w.u.
ogranicza temperaturê wody w kotle w zakresie od 30 do
90 C. Fabrycznie ustawiona jest temperatura 80 C.
Element wykonawczy dla czujnika temperatury ³adowania
zasobnika znajduje siê na wewnêtrznej stronie modu³u
SVM1 (patrz rys. ).

Otwieranie modu³u SVM1:
1. W razie potrzeby wymontowaæ modu³ SVM1 z tablicy

sterowniczej kot³a.
2. Odci¹gn¹æ przycisk nastawy temperatury ciep³ej

wody u¿ytkowej.
3. Wyj¹æ p³ytkê modu³u SVM1.
4. Oœ czujnika temperatury ³adowania zasobnika c.w.u.

ustawiæ za pomoc¹ œrubokrêta na ¿¹dan¹ wartoœæ
graniczn¹ temperatury.

Wartoœæ graniczna dla czujnika temperatury ³adowania
zasobnika c.w.u. musi byæ wy¿sza od ¿¹danej temperatury
ciep³ej wody u¿ytkowej.
5. Zamontowaæ modu³ SVM1.

W przypadku zapotrzebowania na ciep³¹ wodê u¿ytkow¹
modu³ SVM1 w³¹cza palnik i pompê ³aduj¹c¹ zasobnik.
Jednoczeœnie zostaje wy³¹czona pompa obiegowa c.o.
Zamontowany czujnik temperatury ³adowania zasobnika
ogranicza temperaturê wody w kotle. PrzekaŸnik nad¹¿ny
za³¹cza zadan¹ funkcjê wybiegu pompy ³aduj¹cej
zasobnik po osi¹gniêciu wartoœci zadanej temperatury
wody w zasobniku i wy³¹czeniu palnika. Zapobiega to
zadzia³aniu ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa
(STB) podczas kolejnego podgrzewu bloku kot³a.
Pozosta³e ciep³o odprowadzane jest do zasobnika.
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zadany wybieg
pompy (3 do 6 minut)

funkcja wybiegu
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