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Solarny podgrzewacz
ciep³ej wody u¿ytkowej

Instrukcja instalowania, uruchomienia i konserwacji

POLSKI

B 800/2-2
B 1000/2-2
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• B 800/2-2

• B 1000/2-2

Rp = gwint wewnêtrzny
R = gwint zewnêtrzny

1. WYMIARY

1. Wlot wymiennika solarnego

2. Wylot wymiennika solarnego

3. Anoda magnezowa

4. Tuleja zanurzeniowa kot³a

5. Tuleja zanurzeniowa solarna

6. Wlot wody zimnej u¿ytkowej

7. Wylot wymiennika kot³a

8. Wlot wymiennika kot³a

9. Pod³¹czenie cyrkulacji



Jednostka dostawy B 800/2-2 B 1000/2-2

Zasobnik EC 114 EC 116

Obudowa zewnêtrzna EC 115 EC 117

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Anoda ochronna AM 7 AM 7

Termostat 
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2.DANE

(1) Woda zimna u¿ytkowa : 10 °C
ciep³a woda u¿ytkowa : 45 °C

Typ podgrzewacza B800/2-2 B1000/2-2

Obieg pierwotny solarny (ES)

Maksymalna temperatura robocza °C 95 95

Maksymalne ciœnienie robocze bar 12 12

Pojemnoœæ wodna wê¿ownicy grzejnej l 20,3 22,6

Powierzchnia wymiany wê¿ownicy grzejnej m2 2,9 3,1

Powierzchnia kolektora s³onecznego (max) m2 12 14

Obieg pierwotny kot³a (EC)

Maksymalna temperatura robocza °C 95 95

Maksymalne ciœnienie robocze bar 12 12

Pojemnoœæ wodna wê¿ownicy grzejnej l 9,6 11,5

Powierzchnia wymiany wê¿ownicy grzejnej m2 1,6 1,9

Obieg wtórny (woda u¿ytkowa)

Maksymalna temperatura robocza °C 95 95

Maksymalne ciœnienie robocze bar 10 10

Pojemnoœæ wodna l 800 1000

Wydajnoœæ

Natê¿enie przep³ywu m3/h 3,0 3,0

Opór po stronie wodnej (EC) mbar 124 126

Temperatura zasilania wymiennika 90 °C

Moc wymiany (1) (EC) kW 44 49

Temperatura zasilania wymiennika 80 °C

Moc wymiany (1) (EC) kW 35 39

Liczba znamionowa mocy NL 10 14

Temperatura zasilania wymiennika 55°C

Moc wymiany  (1) (EC) kW 13 15

Straty postojowe
(∆ T = 45 K) kWh/24 h 3,3 3,7

Sta³a sch³adzania Cr Wh/j/°C/l 0,10 0,12



6. INSTALOWANIE

Podgrzewacz poziomuje siê przy pomocy umieszczanych pod
nim klinów.

Przy poziomowaniu podgrzewacza podnieœæ go lek-
ko przy pomocy dŸwigni

Dla ochrony przed korozj¹, zasobniki z wysokogatunkowej
stali pokryto w temperaturze 850 °C emali¹ kwarcow¹ dopuszc-
zon¹ do kontaktu z artyku³ami spo¿ywczymi.

Ponadto zasobnik jest chroniony przed korozj¹ przy pomo-
cy anody magnezowej

Wspawany w zasobniku wymiennik wykonano z g³adkiej rury,
której powierzchnia od strony wody u¿ytkowej pokryta jest

emali¹.
Podgrzewacze B 800/2-2 i B 1000/2-2 maj¹ mocn¹ izolacjê cie-
pln¹  z bezfreonowej pianki poliuretanowej, dziêki czemu
osi¹ga siê minimalne straty ciep³a

Obudowê zewnêtrzn¹ stanowi p³aszcz ochronny z PCW.

Konstrukcja podgrzewacza umo¿liwia jego recykling dziêki
³atwemu demonta¿owi izolacji.

6.1 Poziomowanie podgrzewacza
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Podgrzewacz nale¿y zainstalowaæ w pomieszczeniu chro-
nionym przed zamarzniêciem. Podgrzewacz powinien byæ
ustawiony jak najbli¿ej punktu poboru, aby ograniczyæ do
minimum straty ciep³a w przewodach. W ka¿dym przypadku
zalecamy zaizolowanie przewodów.

Zaleca siê ustawienie podgrzewacza na cokole, aby u³atwiæ
czyszczenie pomieszczenia.

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y przechowywaæ w widocznym
miejscu, w pobli¿u podgrzewacza.

4. ZALECENIA ODNOŒNIE INSTALOWANIA - Instalowanie, uruchomienie i konserwacja
powinny by przeprowadzane przez autoryzo-
wanego instalatora zgodnie z zasadami tech-
niki i niniejsz¹ instrukcj¹.

- Dla zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy
urz¹dzenia konieczna jest regularna konserwacja.

- W podgrzewaczu c.w.u. nie wolno dokonywaæ ¿adny-
ch zmian. W przeciwnym razie nast¹pi utrata gwarancji.

- Woda grzewcza i woda u¿ytkowa nie mog¹ siê ze sob¹
mieszaæ.

3. ZGODNOŒÆ PROJEKTU I PRODUKCJI

Potwierdzenie zgodnoœci z wymaganiami dyrektywy europejskiej 97 / 23 / CE, art. 3, punkt 3 odnoœnie urz¹dzeñ ciœnieniowych
jest w trakcie procedury homologacyjnej.
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Pod³¹czenie hydrauliczne obiegu solarnego
Przewody rurowe nale¿y prowadziæ jak najkrótsz¹ drog¹,
ze sta³ym spadkiem od pola kolektora do wymiennika
ciep³a podgrzewacza solarnego
- stosowaæ rury miedziane o œrednicy 18 lub 22 mm
- Przewody rurowe ³¹czyæ twardym lutem bez topnika

wed³ug normy DIN 8513
- Z³¹czki ciœnieniowe wolno u¿ywaæ, o ile s¹ odporne na

ciœnienie glikolu (6 bar) i temperaturê (180 °C)
- Materia³ uszczelniaj¹cy: konopie
- w najwy¿szym punkcie nale¿y zainstalowaæ odpowie-

trznik rêczny
- Izolacja przewodów rurowych :

Odporna na sta³¹ temperaturê powy¿ej 150°C i
poni¿ej -30 °C w strefie kolektora i w gor¹cym zasi-
laniu
Odporna w strefie dachu na promienie ultrafioleto-
we oraz warunki atmosferyczne
Nieprzerwana: gruboœæ izolacji = œrednica rury
Dodatkowo wyposa¿ona w strefie dachu w ko³nierz
z blachy aluminiowej uszczelniony silikonem (ochro-
na przed uszkodzeniami mechanicznymi, wyjada-
niem przez ptaki i wp³ywem promieni ultrafioletowy-
ch)

Pod³¹czenie kolektora s³onecznego
Je¿eli od strony konstrukcyjnej wystêpuje koniecznoœæ
prowadzenia ze spadkiem przewodu od króæca pod³¹cze-
nia zasilania kolektora do przejœcia dachowego, to nale¿y
przewidzieæ pod dachem w najwy¿szym punkcie hydrau-
licznym dodatkowy separator powietrza z odpowietrzni-

Pod³¹czenie podgrzewacza :
Dla unikniêcia mo¿liwej cyrkulacji ciep³a w przewodzie
zasilania, zaleca siê zamontowanie termosyfonu (pêtlê
termosyfonu wyprowadza siê ze spadkiem do do³u przy
ok. 10 x œrednica rury).

Pod³¹czenie grupy pompowej :
Stosowaæ dostarczane lutowane  œrubunki z p³ask¹ uszc-
zelk¹ gumow¹.
Przewód wyrzutowy zaworu bezpieczeñstwa: max. d³ugoœæ
przewodu 2 m, niezamykany, DN 3/4, uk³adaæ ze spad-
kiem

Pozosta³e zalecenia:
Instalacjê solarn¹ przed nape³nieniem p³ynem prze-
nosz¹cym ciep³o nale¿y starannie przep³ukaæ wod¹.

Wykonaæ próbê szczelnoœci instalacji przy ciœnieniu 5 bar w
czasie 1 godziny.
Po up³ywie czasu próby zwiêkszyæ ciœnienie w instalacji
do wartoœci ciœnienia zadzia³ania zaworu bezpieczeñst-
wa (kontrola dzia³ania)

Nape³niæ instalacjê p³ynem przenosz¹cym ciep³o (zale-
cana proporcja mieszanki: 60 czêœci wody, 40 czêœci pro-
pylenoglikolu). Przy nape³nianiu ciœnienie ustawia siê 0,5
bar powy¿ej ciœnienia wstêpnego naczynia wzbiorczego
(= 3 bar). Poniewa¿ propylenoglikol ma w porównaniu z
wod¹ du¿¹ zdolnoœæ pe³zania, zaleca siê powtórn¹ kon-
trolê wizualn¹ wszystkich miejsc po³¹czeñ i uszczelnieñ
po paru godzinach pracy przy ciœnieniu roboczym.
Dok³adnie odpowietrzyæ obieg solarny.

Przerwa letnia
Instalacja jest tak zaprojektowana, aby w lecie, podczas
d³u¿szej nieobecnoœci u¿ytkownika instalacji, nie by³y
konieczne ¿adne szczególne œrodki ostro¿noœci.
Nie wolno wy³¹czaæ regulacji i spuszczaæ p³ynu prze-

6.2.2 Pod³¹czenie obiegu pierwotnego (wymiennik ciep³a)

Instalacjê wykonano wed³ug obowi¹zuj¹cych regu³ tech-
niki. W instalacjach zabezpieczonych termostatycznie
wed³ug DIN 4751 ark. 2 wolno pod³¹czaæ tylko zawory
bezpieczeñstwa oznaczone liter¹ “H” i zasadniczo tyl-
ko do zabezpieczonych króæców zasilania kot³a; ich
przewód wyrzutowy musi odpowiadaæ znamionowemu
obci¹¿eniu cieplnemu kot³a.

Naczynie wzbiorcze musi byæ bezpoœrednio pod³¹czo-
ne do kot³a, bez zamontowania przepustnicy lub zawo-
ru



Pojemnoœæ
znamionowa

litry

> 200 ± 1000
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lPodczas pracy grzewczej, ze wzglêdów bez-
pieczeñstwa z przewodu wyrzutowego mo¿e
wyp³ywaæ woda! Nie zamykaæ!

Uwaga :
Dla unikniêcia korozji na przy³¹czu, pod³¹cze-
nie zasobnika do przewodu miedzianego nale-
¿y wykonaæ przy pomocy muf ¿eliwnych, sta-
lowych, lub z innych odpowiednich materia³ów

6.2.3 Pod³¹czenie od strony wodoci¹gu

Odnoœnie wyprowadzenia nale¿y przestrzegaæ normy
DIN 1988 czêœæ 2 oraz DIN 4753 czêœæ 1.
Podgrzewacze c.w.u. s¹ zaprojektowane na ciœnienie
maksymalne 10 bar.

Dla unikniêcia przedostania siê do zasobnika meta-
lowych opi³ków lub innych cz¹stek, jest absolutnie nieod-
zowne przep³ukanie rur doprowadzaj¹cych  przed wyko-
naniem pod³¹czenia hydraulicznego.

Dziêki zaworom odcinaj¹cym w obiegu pierwotnym i
wtórnym mo¿liwa jest konserwacja podgrzewacza i jego
elementów bez opró¿niania ca³ej instalacji. Oprócz tego
zawory te umo¿liwiaj¹ odseparowanie pojemnoœciowe-
go podgrzewacza c.w.u. przy próbach ciœnieniowych ins-
talacji w przypadku, gdy ciœnienie kontrolne bêdzie wy¿sze
ni¿ dopuszczalne ciœnienie robocze dla podgrzewacza.

Ka¿dy zamkniêty podgrzewacz wody nale¿y wyposa¿yæ
w co najmniej jeden homologowany membranowy zawór
bezpieczeñstwa (opatrzony znakiem kontroli TÜV -
Stowarzyszenia Dozoru Technicznego). Wielkoœæ znamio-
now¹ zaworów bezpieczeñstwa okreœla siê wed³ug normy
DIN 1988 czêœæ 2 § 4.3.4.1.1 - tabela 5.
- Zawór bezpieczeñstwa umieœciæ tak wysoko, aby pod³¹czo-
ny przewód wydmuchowy mo¿na by³o umieœciæ ze spad-
kiem (zalecenie: zamontowaæ powy¿ej górnej krawêdzi
zasobnika, aby przy pracach/wymianie nie trzeba by³o
opró¿niaæ zasobnika).

Umieœciæ korki na  nieu¿ywanych pod³¹czeniach oraz
tuleje zanurzeniowe termometru i czujników.

Wskazówki odnoœnie zaworu bezpieczeñstwa
- musi byæ zamontowany w przewodzie wody zimnej
- pomiêdzy zaworem i zasobnikiem nie mo¿e byæ ¿ad-

nej armatury odcinaj¹cej
- umieœciæ dobrze dostêpny w pobli¿u zasobnika, prze-

wód doprowadzaj¹cy musi mieæ œrednicê przynajmniej
równ¹ œrednicy nominalnej zaworu.

Wskazówki odnoœnie przewodu wyrzutowego

- koniec przewodu wyrzutowego musi znajdowaæ siê 20-
40 mm ponad lejem spustowymi i musi byæ widoczny.
- wielkoœæ przewodu co najmniej jak przekrój wylotu zaworu
bezpieczeñstwa, maksymalna d³ugoœæ 2 m, z nie wiêcej ni¿
2 ³ukami, w przeciwnym razie œrednica nominalna wiêksza
ni¿ wylot zaworu bezpieczeñstwa, lecz z maksimum 3 ³uka-
mi i o d³ugoœci 4 m.
- przewód odp³ywowy za lejem odp³ywowym musi mieæ
minimalny przekrój równy podwójnemu przekrojowi
przewodu wyrzutowego.

 w pobli¿u przewodu wyrzutowego zaworu bezpiec-
zeñstwa, celowo na samym zaworze bezpieczeñstwa, musi
znajdowaæ siê tabliczka z nastêpuj¹cym napisem:

Wielkoœæ zaworu
(obowi¹zuje wielkoœæ
przy³¹cza wlotu min.)

R lub Rp 3/4

Moc grzewcza
kW

max.

150
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6.3 Monta¿ obudowy zewnêtrznej

 B 800/2-2 - B 1000/2-2

1. Sprawdziæ, czy pod podgrzewac-
zem umieszczony jest korek lub
zawór spustowy.

2. Na³o¿yæ na podgrzewacz przedni¹
izolacjê.

3. Pozosta³e dwa elementy izolacji
spi¹æ po obydwu stronach.

4. Zamkn¹æ izolacjê przy przy³¹czach
z ty³u.

5. Za³o¿yæ górn¹ izolacjê i pokrywê.

6. W razie potrzeby umieœciæ termo-
metr.



8. KONSERWACJA I KONTROLE OKRESOWE

AnodA :
Regularnie sprawdzaæ anodê i w razie potrzeby wymie-

niaæ. Je¿eli anodê nale¿y wymieniaæ zbyt czêsto, zalecamy
zainstalowanie anody zasilanej z obcego Ÿród³a (pakiet AM7).

Zawór bezpieczeñstwa:

Zawór bezpieczeñstwa musi byæ wprawiony w ruch 1

raz na miesi¹c, aby sprawdziæ prawid³owe dzia³anie zaworu
i unikn¹æ ewentualnego nadciœnienia..

Odwapnianie:
W miejscowoœciach, gdzie woda zawiera wapñ, zaleca siê

przeprowadzenie raz w roku przez specjalistê:
- odwapnienia wymiennika ciep³a dla zachowania mocy

podgrzewacza c.w.u.
- czyszczenia dna zasobnika, aby usun¹æ osad wapienny,

jaki siê tam osadzi³.

Obudowê zewnêtrzn¹ mo¿na czyœciæ wod¹ z myd³em.
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Podgrzewacz :
- Przep³ukaæ obieg c.w.u., nastêpnie nape³niæ podgrze-

wacz przez rurê zasilania wody zimnej i pozostawiæ otwarte
miejsce wyp³ywu (np. zawór ciep³ej wody). Zamkn¹æ ten zawór
nie wczeœniej a¿ wyp³yw wody  bêdzie równomierny i bezs-
zumowy.

- Odpowietrzyæ zasobnik z ewentualnie znajduj¹cego siê
w nim powietrza poprzez odpowietrznik usytuowany u góry
podgrzewacza.

Przewody c.w.u. :
- Odpowietrzyæ wszystkie przewody poprzez otwarcie

odpowiednich punktów czerpalnych, aby unikn¹æ nieprzy-
jemnych szumów uwiêzionego powietrza, przemieszczaj¹cego
siê w trakcie poboru wody

Obieg pierwotny :
- Obieg solarny : (patrz instrukcja instalacji solarnej Dietrisol).
- Obieg kot³owy : Odgazowaæ obieg pierwotny w

najwy¿szym punkcie przez odpowiedni odpowietrznik (nie
dostar-czany).

Organy zabezpieczaj¹ce :
- Sprawdziæ nienagannoœæ dzia³ania wszystkich organów

regulacyjnych i zabezpieczaj¹cych (przede wszystkim zawo-
ry), w tym celu nale¿y zajrzeæ do dostarczonej wraz z nimi
instrukcji..

W trakcie podgrzewania, przy zaworze bez-
pieczeñstwa mo¿e pojawiæ siê pewna iloœæ
wody, czego przyczyn¹ jest jej rozszerzal-
n o œ æ .
Zjawisko to jest ca³kowicie normalne i w
¿adnym wypadku nie mo¿na mu zapobie-
gaæ .

7. URUCHOMIENIE
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Odci¹æ dop³yw zimnej wody i opró¿niæ podgrzewacz. Do
opró¿nienia otworzyæ zawór spustowy oraz jeden zawór ciep³ej
wody (lub zawór odp³ywowy), aby umo¿liwiæ przedostanie
siê powietrza w górnej czêœci zasobnika..

Zdj¹æ przedni¹ pokrywê.

Przy pomocy 2 kluczy (klucz 19) usun¹æ pokrywê rewizy-
jn¹.

Usun¹æ wapñ znajduj¹cy siê na dnie zasobnika w posta-
ci szlamu lub warstw kamienia kot³owego. Nie usuwaæ nato-
miast wapnia na wewnêtrznej œcianie zasobnika poniewa¿
stanowi on dodatkow¹ ochronê antykorozyjn¹ i wzmacnia
izolacjê pojemnoœciowego podgrzewacza ciep³ej wody u¿ytko-
wej.
Dla zapewnienia doskona³ej wymiany nale¿y ewentualnie
odwapniæ tak¿e wymiennik.

Ponownie zamontowaæ czêœci i wymieniæ pierœcieñ uszc-
zelniaj¹cy ko³nierza.

Czynnoœci wykonywane przy odwapnianiu

Po monta¿u sprawdziæ szczelnoœæ zasobnika.

Przy uruchomieniu przestrzegaæ wskazówek z rozdzia³u 7.

Dokrêciæ œruby mocuj¹ce ∅∅ 12 mm pokrywy rewi-
zyjnej z momentem 13 Nm (± 1Nm). Zastosowaæ w
tym celu klucz dynamometryczny. 

Certyfikat serwisowy
Wyroby DE DIETRICH s¹ opracowywane i wytwarzane przy zastosowaniu
najsurowszych systemów zarz¹dzania jakoœci¹. Jeœli bylibyœcie Pañstwo
jednak niezadowoleni z funkcjonowania, prosimy zawsze zwracaæ siê do
wykonawcy instalacji grzewczej, swojego instalatora. Niniejszym informu-
jemy o serwisie, jaki oferujemy handlowi hurtowemu i fachowym firmom
grzewczym: 

1.Usuwamy bezp³atnie mo¿liwe do usuniêcia uszkodzenia, których
przyczyn¹ jest udowodniona wada materia³owa i/lub produkcyjna
naszych wyrobów.

2.Okres gwarancyjny wynosi 24 miesi¹ce. Rozpoczyna siê w dniu dos-
tawy wyrobu z magazynu hurtowni pod warunkiem, ¿e:

wyrób zosta³ zainstalowany i uruchomiony przez firmê autoryzo-
wan¹, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych ustaw, norm, rozporz¹dzeñ
i przepisów,

instalacja by³a fachowo konserwowana przez autoryzowan¹ firmê,
przy u¿ytkowniku prywatnym przynajmniej raz w roku, a przy u¿ytkow-
niku komercyjnym odpowiednio do naszych wskazówek producen-
ta,

u¿ywane by³o wyposa¿enie dodatkowe De Dietrich przeznaczone
dla kot³ów grzewczych, jak równie¿ oryginalne czêœci zamienne.

3.Reklamacje odnoœnie usterek s¹ wa¿ne tylko przy przed³o¿eniu orygi-
na³u faktury za wykonanie instalacji i faktury (faktur) za regularn¹ kon-
serwacjê.

4.Roszczeniom reklamacyjnym nie podlega: niefachowa obs³uga, zasto-
sowanie, nieprawid³owe nastawienie i wybór palnika, przeci¹¿enie, koroz-
ja i osad kamienny w wymienniku ciep³a jak równie¿ czêœci, które pod-
legaj¹ naturalnemu zu¿yciu, jak np. uszczelki/ pierœcienie uszczelniaj¹ce,
dysze filtry, elektrody zap³onowe i kontrolne, baterie, anody, turbulatory

dla g³owicy p³omieniowej, termoelementy, palnik zap³onowy, zespó³ elek-
trod, filtr pompy olejowej, filtr gazu itd. oraz czêœci zu¿ywaj¹ce siê, które
musz¹ byæ wymieniane w ramach okresowych czynnoœci konserwacyj-
nych..

5.Usuniêcie uznanych przez nas usterek nastêpuje w taki sposób, ¿e wg
naszego wyboru naprawiamy bezp³atnie wadliwe czêœci lub wymie-
niamy na prawid³owe, przy czym czêœci wymienione przechodz¹ na
nasz¹ w³asnoœæ.

6.Roszczenia reklamacyjne musz¹ byæ z³o¿one na piœmie niezw³ocz-
nie w ci¹gu 14 dni od wykrycia wady, ale zawsze w okresie gwarancji
(24 miesi¹ce) w firmie autoryzowanej, która zainstalowa³a wyrób/ wyro-
by.

7.Dalsze roszczenia, w szczególnoœci takie, które dotycz¹ odszkodo-
wania za szkody poœrednie, s¹ wykluczone, o ile jest to ustawowo
dopuszczone.

8.Roszczenia reklamacyjne s¹ ograniczone wy³¹cznie do wype³nienia
dodatkowego.

9.Postanowienia niniejszego cetryfikatu serwisowego nie ograniczaj¹
praw ustawowych.
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