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1

Wprowadzenie

1.1

Używane symbole

1. Wprowadzenie

1.1.1.

Symbole stosowane w instrukcji

W niniejszej instrukcji informuje się o różnych poziomach
niebezpieczeństwa, aby zwrócić uwagę użytkownika na konkretne
zagrożenia. Dzięki temu chcielibyśmy zagwarantować użytkownikowi
bezpieczeństwo, pomóc w unikaniu problemów i zapewnić
prawidłową pracę urządzenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzeżenie przed zagrożeniem, które może prowadzić do
ciężkiego uszkodzenia ciała.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed ryzykiem lekkiego uszkodzenia ciała.
UWAGA
Ryzyko szkód materialnych.
Ważna informacja.
¼Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji.

1.1.2.

Symbole stosowane na wyposażeniu
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia
uważnie przeczytać dostarczone instrukcje obsługi.
Zużyte produkty usuwać w odpowiednim systemie
regeneracji i recyklingu.

1.2

Skróty
4 FCKW: węglowodory fluorochlorowe (freony)
4 c.w.u.: Ciepła woda użytkowa

07/02/2013 - 300028671-001-02
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1. Wprowadzenie

1.3

BSL 200...400 BESL 200...400

Informacje ogólne

1.3.1.

Odpowiedzialność producenta

Nasze produkty są wytwarzane z dotrzymaniem istotnych wymagań
różnych obowiązujących przepisów. Z tego powodu dostarcza się je
z oznakowaniem [ i wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
W razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności nie ponosimy,
jako producent, żadnej odpowiedzialności:
4 Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia.
4 Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia.
4 Nieprzestrzeganie instrukcji instalowania urządzenia.

1.3.2.

Odpowiedzialność instalatora

Instalator jest zobowiązany do zainstalowania urządzenia
i wykonania pierwszego uruchomienia. Instalator musi przestrzegać
następujących zaleceń:
4 Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach
dostarczonych z urządzeniem i je przestrzegać.
4 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.
4 Przeprowadzić pierwsze uruchomienie i wszystkie wymagane
kontrole.
4 Poinstruować użytkownika o pracy instalacji.
4 Zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek kontroli i konserwacji
urządzenia.
4 Wręczyć użytkownikowi wszystkie instrukcje obsługi.

1.4

Homologacje

1.4.1.

Certyfikaty

Przedstawiany produkt spełnia następujące europejskie dyrektywy
i normy:
4 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napięć.
Norma związana EN 60.335.1.
4 2004/108/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej.
Normy związane: EN 50.081.1,EN 50.082.1,EN 55.014

7
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1.4.2.

Dyrektywa 97/23/EG

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 97/23/EG
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie urządzeń
ciśnieniowych art. 3, ustęp 3.
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2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia

BSL 200...400 BESL 200...400

2

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
oraz zalecenia

2.1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA
Przed podjęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego.

2.2

Zalecenia
UWAGA
Zlecić przeprowadzenie okresowej konserwacji
urządzenia. Dla niezawodnej i bezpiecznej pracy
konieczna jest regularna konserwacja urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie i instalacja powinny być serwisowane
wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów lub
autoryzowany serwis.
OSTRZEŻENIE
4

4
4

Woda grzewcza i mieszanina wody
z propylenoglikolem nie może wchodzić w kontakt
z ciepłą wodą użytkową (wodą pitną).
Ciepła woda użytkowa nie może cyrkulować
w wymienniku.
Instalacje solarne powinny być chronione przed
uderzeniem pioruna i muszą być uziemione lub
podłączone do przewodu ekwipotencjalnego.

Pod groźbą utraty gwarancji, w urządzeniu nie wolno przeprowadzać
żadnych zmian. Obudowy zdejmować tylko dla przeprowadzenia
prac konserwacyjnych i napraw, po czym umieścić je z powrotem.
Naklejka z instrukcjami
Przez cały okres użytkowania urządzenia nigdy nie wolno z niego
usuwać, ani zakrywać pouczeń i instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa. Jeżeli naklejka z pouczeniami i instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa zostanie uszkodzona lub stanie się
nieczytelna, należy ją niezwłocznie wymienić.

9
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OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wyłączać zasilania elektrycznego systemu
sterowania instalacji solarnej, nawet przy dłuższej
nieobecności. System sterowania chroni instalację przed
przegrzaniem w lecie w trakcie jej pracy.
OSTRZEŻENIE
Nie zmieniać parametrów systemu sterowania, jeżeli nie
ma się o nich doskonałej wiedzy.
Podczas dłuższej nieobecności zaleca się obniżenie nastawy
temperatury w solarnym podgrzewaczu c.w.u. do 45°C.
Gdy użytkownik jest obecny, wartość zadana musi być ustawiona na
60° C.
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3. Opis techniczny

BSL 200...400 BESL 200...400

3

Opis techniczny

3.1

Opis ogólny
Podgrzewacze c.w.u. podłącza się do kolektorów słonecznych
poprzez stację solarną. Podgrzewacz c.w.u. BSL 200...400 może
wykorzystać jako wspomaganie kocioł, pompę ciepła, lub grzałkę
elektryczną. Podgrzewacz c.w.u. BESL 200...400 może wykorzystać
jako wspomaganie grzałkę elektryczną.
Podgrzewacze BSL 200...400 - BESL 200...400 są kompletnie
wyposażone w stację solarną zawierającą urządzenie ładujące dla
każdej warstwy, urządzenie zabezpieczające, naczynie wzbiorcze,
pompę, regulator solarny Sol AEL, itd.
Główne elementy:
4 Zasobniki wykonane ze stali wysokiej jakości są pokryte od
wewnątrz przy temperaturze 850 °C emalią kwarcową,
dopuszczoną do kontaktu z produktami spożywczymi, która chroni
zasobnik przed korozją.
4 Wymienniki ciepła wspawane w zasobniku są wykonane z gładkiej
rury, której zewnętrzna powierzchnia stykająca się z wodą pitną,
jest emaliowana.
4 Urządzenie posiada izolację cieplną wykonaną z bezfreonowej
spienionej pianki poliuretanowej, dzięki czemu osiągnięto
minimalne straty ciepła.
4 Obudowa zewnętrzna wykonana z ABS.
4 Zasobnik chroniony jest przed korozją przez kilka anod
magnezowych.
4 Wspomaganie elektryczne sterowane przez regulator solarny.

3.2

Główne elementy

3.2.1.

11

Solarny podgrzewacz ciepłej wody
użytkowej
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BSL 200...400: Widok z zewnątrz

2
5

A

Naczynie wzbiorcze

Z

Górna pokrywa wyczystkowa

E

Boczna pokrywa wyczystkowa

R

Stacja solarna

7

T

Regulator solarny

4

Y

Wspomaganie elektryczne (Wyposażenie dodatkowe)

U

Grupa bezpieczeństwa obiegu kolektorowego
Wszystkie elementy są sprawdzone na szczelność
i przetestowane fabrycznie. System sterowania, pompa
i wspomaganie elektryczne są okablowane w fabryce.

6
1

3
L000430-C

BSL 200...400: Widok do wewnątrz

4

A

Wymiennik solarny

Z

Wymiennik jako wspomaganie ogrzewania
(kocioł lub pompa ciepła)

E

Anoda - Boczna pokrywa wyczystkowa

R

Anoda - Górna pokrywa wyczystkowa

2

1

3

L000598-A
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BSL 200...400 BESL 200...400

BESL 200...400: Widok z zewnątrz

2
5

A

Naczynie wzbiorcze

Z

Górna pokrywa wyczystkowa

E

Boczna pokrywa wyczystkowa

R

Stacja solarna

7

T

Regulator solarny

4

Y

Wspomaganie elektryczne

U

Grupa bezpieczeństwa obiegu kolektorowego

6

Wszystkie elementy są sprawdzone na szczelność
i przetestowane fabrycznie. System sterowania, pompa
i wspomaganie elektryczne są okablowane w fabryce.

1

3
L000431-C

BESL 200...400: Widok do wewnątrz

4

A

Wymiennik solarny

E

Anoda - Boczna pokrywa wyczystkowa

R

Anoda - Górna pokrywa wyczystkowa

1

3

L000599-A
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3.2.2.
5
3
1
10
2

9

6

4
7
L000415-C

8

A

Manometr

Z

Pompa solarna

E

Zawór napełniający

R

Zawór spustowy

T

Zawór bezpieczeństwa

Y

Odpowietrzenie obiegu kolektorowego

U

Przepływomierz

I

Śrubunek z pierścieniem zaciskowym

O

Termometr zasilania czerwony

P

Termometr powrotu niebieski

3.2.3.

7

7

1

2

Stacja solarna

Regulator solarny

A

Pokrywa

Z

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

E

Przyciski

R

Bezpiecznik 4 AT

T

Wtyk

Y

Przepust kablowy

U

Śruba pokrywy

I

Otwór dla śruby mocującej

3
4
5
8

8
6

M002750-A

3.3

Zasada działania
Regulator solarny optymalizuje wykorzystanie energii słonecznej dla
podgrzewania wody znajdującej się w podgrzewaczu c.w.u.. Jeżeli
ilość promieniowania słonecznego jest niewystarczająca, regulator
steruje grzałkę elektryczną (opcjonalnie).

07/02/2013 - 300028671-001-02
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BSL 200...400 BESL 200...400

3.3.1.

Zasada podstawowa

°C
CMAX

TC

DT

TR
SX

tu
CMIN
1

2

3

5

4

6

8

7

PC %

t
M002751-C

TC

Temperatura kolektorów słonecznych

TR

Temperatura u dołu podgrzewacza

DT

Docelowa różnica temperatur

SX

Temperatura zadana podgrzewacza solarnego

PC %

Prędkość pompy obiegowej obiegu solarnego

CMIN

Minimalna temperatura czujnika dla zadziałania pompy

CMAX

Maksymalna temperatura kolektora słonecznego

tu

Czas samokalibracji

°C

Temperatura

t

Czas

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw wykonywanych przez instalatora",
strona 60.
Faza Opis pracy
1

Promieniowanie słoneczne podgrzewa w kolektorze płyn przenoszący ciepło. Dla zadziałania pompy obiegowej musi być
osiągnięta minimalna temperatura 30 °C na kolektorach (CMIN) oraz różnica temperatur 6 K między kolektorami i solarnym
podgrzewaczem c.w.u..

2

W następującej potem fazie startu (parametr nastawy tu, nastawa fabryczna 3 min.) pompa solarna (przekaźnik 1) pracuje
z pełną prędkością (100%), w celu ustabilizowania temperatury w obiegu solarnym.

3

Następnie prędkość pompy solarnej jest obliczana dynamicznie, aby utrzymać wzorcową różnicę temperatur (parametr
DT, nastawa fabryczna 20K) między kolektorami i podgrzewaczem c.w.u..

4

System ładuje podgrzewacz c.w.u. zależnie od ciepła dostępnego w kolektorach słonecznych i przerywa ładowanie po
osiągnięciu zadanej temperatury podgrzewacza c.w.u. (parametr nastawy SX, nastawa fabryczna 60).

15
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Faza Opis pracy
5

Gdy temperatura w kolektorach osiągnie wartość maksymalną(wartość nastawy CMAX, nastawa fabryczna 110°C),
załącza się pompa solarna dla chłodzenia kolektorów.
Pompa solarna pozostaje włączona do momentu gdy temperatura kolektorów spadnie o 5 K poniżej wartości nastawy
CMAX, i/ lub osiągnięta zostanie maksymalna temperatura podgrzewacza (80°C).

6

Gdy promieniowanie słoneczne zmniejszy się, temperatura kolektorów słonecznych obniży się i temperatura
w podgrzewaczu c.w.u. pozostaje stabilna.

7

Tak długo jak temperatura kolektorów będzie niższa od temperatury podgrzewacza, podgrzewacz będzie chłodzony do
momentu osiągnięcia swojej temperatury zadanej.

8

Po osiągnięciu wartości zadanej SX pompa obiegowa wyłącza się, temperatura kolektorów ponownie spada,
a temperatura podgrzewacza c.w.u. obniża się odpowiednio do poboru.

Przy zastosowaniu kolektorów rurowych funkcja
chłodzenia podgrzewacza c.w.u. jest nieaktywna (funkcja
FT aktywna).

3.3.2.

Wspomaganie

Uruchomienie wspomagania ogrzewania można zaprogramować
w okresie 24 godz. w odstępach co 15 min.. Dzięki przełącznikowi 3pozycyjnemu system sterowania dopuszcza 3 tryby pracy.
4 Wspomaganie ogrzewania pracuje w zaprogramowanych
okresach czasu zarówno w dzień, jak i w nocy, gdy przełącznik
jest ustawiony na E.
4 Wspomaganie ogrzewania pracuje tylko w nocy,
w zaprogramowanych okresach czasu dla nocy, gdy przełącznik
jest ustawiony na Z.
4 Wspomaganie ogrzewania jest całkowicie wyłączone, gdy
przełącznik jest ustawiony na 0.
Parametr RAP jest używany do wymuszenia
wspomagania ogrzewania przez 24 godz.; wspomaganie
ogrzewania wyłącza się po osiągnięciu wartości zadanej
temperatury (THRn), lub gdy pracuje pompa c.o.

3.3.3.

Dobór podgrzewacza c.w.u. w zależności
od pomieszczenia mieszkalnego (Francja)
(tylko w BESL)

Aby podgrzewacz c.w.u. odpowiadał ofercie "Bleu Ciel EDF", musi
spełniać wymagania Ves 40 (objętość wody o temperaturze 40 °C
jaką należy dostarczyć dziennie) oraz mocy maksymalnej grzałki
elektrycznej.
Typ pomieszczenia mieszkalnego
Podgrzewacz T1

T2

BESL 200

x

BESL 300
BESL 400

x

x

T3

T4

x

x

x

x

T5

x

Jakiekolwiek inne zastosowanie podgrzewacza c.w.u. BESL
200...400 w ramach oferty "BBC PROMOTELEC" jest zabronione.
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BSL 200...400 BESL 200...400

Temperatura zadana termostatu grzałki elektrycznej jest ustawiona
fabrycznie na 60 °C i może być w określonych przypadkach
zastosowania obniżona do 55 °C, gdy pozwala na to
zapotrzebowanie na ciepłą wodę (Patrz tabela poniżej).
Obniżenie temperatury zadanej pozwala na większe ładowanie
solarne. Tryb pracy lato/zima z programowaniem dziennym
umożliwia zapewnienie wymogów Ves40. W niektórych przypadkach
wymagane jest podgrzewanie zależne od pory dnia (zob. tabela
poniżej). Należy je zaprogramować 2 godz. przed wystąpieniem
zapotrzebowania, aby pozwolić obiegowi solarnemu podgrzać
podgrzewacz c.w.u. do maksimum. Użytkownik może je wyłączyć
w przypadku zmiennego zapotrzebowania i/lub w okresach dużego
nasłonecznienia. Zaleca się wykonanie podgrzewania zależnego od
pory dnia w godzinach od 16 do 18, t.j. pod koniec dnia, gdy udział
obiegu solarnego jest niski.
BESL 200
Typ pomieszczenia
mieszkalnego

Ves 40 wymagane minimum Temperatura zadana Praca zależna od pory dnia Ves 40
(godziny szczytu)

T1

150

55 °C

T2

225

55 °C

155
2 godz.

250

BESL 300
Typ pomieszczenia
mieszkalnego

Ves 40 wymagane
minimum

Temperatura zadana Praca zależna od pory dnia
(godziny szczytu)

Ves 40

T2

225

60 °C

240

T3

300

55 °C

2 godz.

360

T4

375

60 °C

2 godz.

385

BESL 400
Typ pomieszczenia
mieszkalnego

Ves 40 wymagane
minimum

Temperatura zadana Praca zależna od pory dnia
(godziny szczytu)

Ves 40

T3

300

60 °C

300

T4

375

55 °C

2 godz.

465

T5 / > T5

450

55 °C

2 godz.

465

3.3.4.

Ochrona przed przegrzaniem obiegu
kolektorowego

Regulator oferuje różne funkcje,niewidoczne dla użytkownika,
ograniczające przegrzanie elementów instalacji.
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3.4

3. Opis techniczny

Dane techniczne

3.4.1.

Solarny podgrzewacz ciepłej wody
użytkowej

BSL 200

BSL 300

BSL 400

Obieg pierwotny: Wymiennik solarny
Dopuszczalna temperatura robocza

°C

110

110

110

Dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

10

10

10

Pojemność wymiennika/wężownicy

l

5.6

8.1

10.1

Powierzchnia grzewcza

m2

0.84

1.2

1.5

Obieg pierwotny: Wymiennik jako wspomaganie ogrzewania
Dopuszczalna temperatura robocza

°C

110

110

110

Dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

10

10

10

Pojemność wymiennika/wężownicy

l

5.1

5.1

5.1

Powierzchnia grzewcza

m2

0.76

0.76

0.76

Opór wody przy 2 m3/GODZINA

kPa

4

4

4

Dopuszczalna temperatura robocza

°C

95

95

95

Dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

10

10

10

Pojemność wodna

l

225

300

395

Pojemność części kotłowej

l

75

105

150

Pojemność części solarnej
Ciężar

l

150

195

245

Ciężar wysyłkowy

kg

125

125

158

Ciężar netto

kg

109

111.5

145

kW

24

24

24

l/godz.

590

590

590

Obieg wtórny (Woda użytkowa)

Moc Obieg pierwotny: Wymiennik jako wspomaganie ogrzewania
Pobór mocy(1)
Moc
Natężenie przepływu (∆T = 35 °C(1)

l/10 min.

150

200

270

Stała schładzania Cr

Wh/24 godz.·l·K

0.23

0.20

0.18

Straty postojowe (ΔT=45K)

kWh/24h

1.8

2.2

2.6

0.7

1.2

2.7

Wydajność początkowa przez 10 minut (∆T =

30°C)(2)

Liczba znamionowa mocy NL

(1) Temperatura obiegu pierwotnego: 80 °C - Wlot wody zimnej: 10 °C - Wypływ c.w.u.: 45 °C - Natężenie przepływu: 2 m3/godz.
(2) Temperatura obiegu pierwotnego: 80 °C - Wlot wody zimnej: 10 °C - Wypływ c.w.u.: 40 °C - Temperatura podgrzewacza: 65 °C

BESL 200 BESL 300 BESL 400
Obieg pierwotny: Wymiennik solarny
Dopuszczalna temperatura robocza

°C

110

110

110

Dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

10

10

10

Pojemność wymiennika/wężownicy

l

5.6

8.1

10.1

Powierzchnia grzewcza

m2

0.84

1.2

1.5

Dopuszczalna temperatura robocza

°C

95

95

95

Dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

10

10

10

Obieg wtórny (Woda użytkowa)
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BSL 200...400 BESL 200...400
BESL 200 BESL 300 BESL 400

Pojemność wodna

l

225

300

395

Pojemność części kotłowej (elektryczne) l

95

135

170

Pojemność części solarnej
Ciężar

l

130

165

225

Ciężar wysyłkowy

kg

115

114

138

Ciężar netto
Moc

kg

100

102

126

Stała schładzania Cr

Wh/24 godz.·l·K 0.23

0.20

0.18

Straty postojowe (ΔT=45K)

kWh/24h

2.2

2.6

1.8

3.4.2.

Dane techniczne (tylko Szwajcaria)

BSL 200 BSL 300 BSL 400
Obieg pierwotny: Wymiennik solarny
Dopuszczalne ciśnienie robocze (W/TPW) bar 6

6

6

Obieg pierwotny: Wymiennik jako wspomaganie ogrzewania
Dopuszczalne ciśnienie robocze (W/TPW) bar 6

6

6

6

6

Obieg wtórny (Woda użytkowa)
Dopuszczalne ciśnienie robocze (W/TPW) bar 6

BESL 200 BESL 300 BESL 400
Obieg pierwotny: Wymiennik solarny
Dopuszczalne ciśnienie robocze (W/TPW) bar 6

6

6

6

6

Obieg wtórny (Woda użytkowa)
Dopuszczalne ciśnienie robocze (W/TPW) bar 6

3.4.3.

BSL 200
Górna pokrywa wyczystkowa

BSL 300

Anody magnezowe

BSL 400

1x33x330 1x33x420 1x33x450

Boczna pokrywa wyczystkowa 1x33x290 1x33x290 1x33x420

BESL 200 BESL 300 BESL 400
Górna pokrywa wyczystkowa

1x33x450

1x33x290

1x33x420

Boczna pokrywa wyczystkowa

-

1x33x290

1x33x290

3.4.4.

Temperatura °C -10
Oporność w Ω
(Pt1000)

19
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Dane techniczne czujników
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3.4.5.

Regulator solarny

n Dane robocze
4 Obudowa ABS
4 Stopień ochrony: IP 20 / EN 60529
4 Temperatura pomieszczenia: 0 ... 35 °C
4 Wymiary: 144x208x43 mm
4 Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
4 Sterowanie: 3 przyciski z przodu obudowy
4 Temperatura składowania: -20 ... +70 °C
4 Wejścia: 3 czujniki temperatury Pt1000
4 Wyjście: 1 przekaźnik elektromechaniczny ze stykiem
przełącznym i 2 przekaźniki wysokiej mocy
4 Max całkowity prąd załączania: 4 A - 250 V

L000612-A

4 Zasilanie: 210...240 V(AC) - 50...60 Hz
4 Pobór w stanie gotowości: 0.7 W
4 Całkowita zdolność rozłączania: 4 (1) A (100...240)V
4 Zdolność rozłączania przekaźnika elektromechanicznego: 4 (1) A
(100...240)V
4 Zdolność rozłączania przekaźników wysokiej mocy: 14 (3) A
(100...240)V

n Funkcje
4 Licznik godzin pracy elektrycznego wspomagania ogrzewania.
4 Licznik godzin pracy pompy solarnej.
4 Funkcja kolektorów rurowych.
4 Bilans mocy cieplnej.
4 Termostat z programowaniem dziennym.
4 Przełącznik 3-pozycyjny.

3.4.6.

Wspomaganie elektryczne

BESL 200

BESL 300

BESL 400

Moc zasilania elektrycznego

kW

1.5

2.3

3.0

Zasilanie elektryczne

napięcie

220~

220~

220~

Podgrzewanie od 15 do 60°C

3godz.20min.

3godz.10min.

3godz.00min.

Ves40 Tryb nocny
l
Temperatura wody magazynowanej: 55 °C(1)(2)(3)

155

210

260

Ves40 Tryb nocny + 2 godz. dziennie
Temperatura wody magazynowanej: 55 °C(4)

250

360

465

(1)
(2)
(3)
(4)

l

Dzienna objętość wody przy 40°C i podgrzewaniu wyłącznie w nocy
Zasilanie wodą zimną 15
Wartości podają tylko objętość napełnienia
Dzienna objętość wody przy 40 °C i podgrzewaniu w nocy + 2 godziny podgrzewania w dzień
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BSL 200...400 BESL 200...400

3.4.7.

Wymiary

Stacja solarna

Odległość w osiach

100 mm

Podłączenia przewodów rurowych

śrubunki z pierścieniem zaciskowym DN18

Podłączenie do naczynia wzbiorczego

gwint zewn. 3/4 (Uszczelka płaska)

Odprowadzenie zaworu bezpieczeństwa gwint wewn. 3/4
Dane eksploatacyjne Max. dopuszczalne ciśnienie

PN 10

Dopuszczalna temperatura robocza

120 °C

Maksymalna temperatura krótkotrwała

160 °C < 15 min.

Maksymalna zawartość propylenoglikolu 50 %
Wyposażenie

Materiał

Zawór bezpieczeństwa

6 bar

Manometr

0-6 bar

Zawory zwrotne

2 x 200 mm słupa wody

Pompa obiegowa

Wilo ST 15 / 6

Armatura

mosiądz

Uszczelki

EPDM

Zawory zwrotne

mosiądz

n Pompa obiegowa
ST 15/6-130 ECO
6

H

Wysokość manometryczna

5

Q

Natężenie przepływu

H (m)

4
3
2
1
0
0

21

0,5

1

1,5
Q (m3/h)

2

2,5

3

3,5
L000245-B
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4

Instalacja

4.1

Przepisy odnośnie instalowania
UWAGA
Instalowanie urządzenia musi być przeprowadzone przez
autoryzowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi i krajowymi.
UWAGA
Instalacja musi być wykonana zgodnie z normami
obowiązującymi w danym kraju.

4.2

Zakres dostawy

4.2.1.

Dostawa standardowa

Dostawa obejmuje:
4 Podgrzewacz solarny z kompletną stacją solarną, regulatorem,
itd..
4 Zawór antyoparzeniowy (c.w.u.)
4 Instrukcja obsługi.
4 Instrukcja instalowania i konserwacji.
Opis

Nr pakietu

BSL 200

ER359

BSL 300

ER360

BSL 400

ER361

BESL 200 ER372
BESL 300 ER373
BESL 400 ER374

4.2.2.

Wyposażenie dodatkowe

W zależności od konfiguracji instalacji dostępne jest różne
wyposażenie dodatkowe:

07/02/2013 - 300028671-001-02
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BSL 200...400 BESL 200...400
Opis

Nr pakietu

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 25 l - 10 bar

EG118

Zawór antyoparzeniowy c.w.u.

EC60

Zestaw podłączeniowy zaworu antyoparzeniowego c.w.u. i
podgrzewacza c.w.u. z grupą bezpieczeństwa 7 bar

ER404

Grzałka elektryczna 1500 W z czujnikiem temperatury PT1000 ER392
Grzałka elektryczna 3000 W z czujnikiem temperatury PT1000 ER394

4.2.3.

Zawartość pakietów systemów solarnych
NF CESI (dla Francji)

System zgodny z certyfikacją NF CESI składa się z szeregu pakietów
wyszczególnionych w zestawieniu poniżej. W celu umożliwienia
identyfikacji danego systemu, przekazana klientowi faktura za system
powinna wyszczególniać wymienione numery artykułów lub numery
pakietów.
System-CESI
INISOL

Pole kolektorów

Przygotowywanie c.w.u.

Montaż

Typ
podgrzewacza/
Model

Pakiet / Nr
art.

Objętość
(l)

Wspomaganie Pakiet / Nr
art.

BESL 200

ER 372
100019140

200

elektryczne

EG 101
89807794

BESL 200

ER 372
100019140

200

elektryczne

EG 101
89807794

BESL 300

ER 373
100019141

300

elektryczne

EG 101
89807794

na dachu

Pakiet / Nr
art.
ER 152
100014074

montaż
w połaci
UNO NE 200 - 2 dachu
(1 kolektor)
(>20°)

ER 153
100014075

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 230
100014740

na dachu

ER 154
100014076

montaż
w połaci
UNO NE 200 - 4 dachu
(2 kolektory)
(>20°)

ER 155
100014077

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 231
100014741

na dachu

ER 154
100014076

montaż
w połaci
UNO NE 300 - 4 dachu
(2 kolektory)
(>20°)

ER 155
100014077

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 231
100014741

23

Płyn
solarny
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Pole kolektorów

Przygotowywanie c.w.u.

Montaż

Typ
podgrzewacza/
Model

Pakiet / Nr
art.

Objętość
(l)

Wspomaganie Pakiet / Nr
art.

BESL 300

ER 373
100019141

300

elektryczne

EG 101
89807794

BESL 400

ER 374
100019142

400

elektryczne

EG 101
89807794

BESL 400

ER 374
100019142

400

elektryczne

EG 101
89807794

BSL 200

ER 359
100019134

200

Kocioł

EG 101
89807794

BSL 200

ER 359
100019134

200

Kocioł

EG 101
89807794

na dachu

Pakiet / Nr
art.
ER 156
100014078

montaż
w połaci
UNO NE 300 - 6 dachu
(>20°)
(3 kolektory)

ER 157
100014079

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 232
100014742

na dachu

ER 154
100014076

montaż
w połaci
UNO NE 400 - 4 dachu
(>20°)
(2 kolektory)

ER 155
100014077

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 231
100014741

na dachu

ER 156
100014078

montaż
w połaci
UNO NE 400 - 6 dachu
(3 kolektory)
(>20°)

ER 157
100014079

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 232
100014742

na dachu

ER 152
100014074

montaż
w połaci
dachu
(>20°)

ER 153
100014075

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 230
100014740

na dachu

ER 154
100014076

montaż
w połaci
dachu
(>20°)

ER 155
100014077

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 231
100014741

UNO N 200 - 2
(1 kolektor)

UNO N 200 - 4
(2 kolektory)
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System-CESI
INISOL

UNO N 300 - 4
(2 kolektory)

UNO N 300 - 6
(3 kolektory)

UNO N 400 - 4
(2 kolektory)

UNO N 400 - 6
(3 kolektory)

25

BSL 200...400 BESL 200...400
Pole kolektorów

Przygotowywanie c.w.u.

Montaż

Typ
podgrzewacza/
Model

Pakiet / Nr
art.

Objętość
(l)

Wspomaganie Pakiet / Nr
art.

BSL 300

ER 360
100019135

300

Kocioł

EG 101
89807794

BSL 300

ER 360
100019135

300

Kocioł

EG 101
89807794

BSL 400

ER 361
100019136

400

Kocioł

EG 101
89807794

BSL 400

ER 361
100019136

400

Kocioł

EG 101
89807794

Pakiet / Nr
art.

na dachu

ER 154
100014076

montaż
w połaci
dachu
(>20°)

ER 155
100014077

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 231
100014741

na dachu

ER 156
100014078

montaż
w połaci
dachu
(>20°)

ER 157
100014079

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 232
100014742

na dachu

ER 154
100014076

montaż
w połaci
dachu
(>20°)

ER 155
100014077

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 231
100014741

na dachu

ER 156
100014078

montaż
w połaci
dachu
(>20°)

ER 157
100014079

montaż
w połaci
dachu
(17°)

ER 232
100014742

Płyn
solarny

07/02/2013 - 300028671-001-02

BSL 200...400 BESL 200...400

4.3

4. Instalacja

Wybór miejsca zamontowania

4.3.1.

A

Tabliczka znamionowa

A

BSL 200...400

B

BESL 200...400

Tabliczka znamionowa musi być w każdej chwili dostępna.
Tabliczka znamionowa oznacza produkt i podaje następujące
informacje:
4 Typ podgrzewacza
4 Data produkcji (Rok - Tydzień)
4 Numer seryjny.

B

L000400-A

4.3.2.

Miejsce zainstalowania urządzenia

UWAGA
Ustawić urządzenie w pomieszczeniu chronionym przed
mrozem.
4 Ustawić urządzenie jak najbliżej miejsca poboru, aby
zminimalizować straty energii przez przewody rurowe.
4 Dla ułatwienia czyszczenia pomieszczenia ustawić urządzenie
na cokole.
4 Zainstalować urządzenie na trwałej i stabilnej konstrukcji, która
przeniesie jego ciężar.

4.3.3.

Główne wymiary

n Legenda
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BSL 200...400 BESL 200...400

A

Wypływ c.w.u. G1"

Z

Podłączenie cyrkulacji G¾"

E

Wymiennik ciepła - zasilanie G1"

R

Czujnik c.w.u.

T

Wymiennik ciepła - powrót G1"

Y

Wlot wody zimnej + Spust wody G1"

U

Wlot wymiennika ciepła obieg solarny DN18

I

Wylot wymiennika ciepła obieg solarny DN18

O

Położenie czujnika solarnego
G : Zewnętrzny gwint cylindryczny, uszczelka płaska

BSL 200 BSL 300 BSL 400
BESL 200 BESL 300 BESL 400
70.5

71

B

912

1127

992

C

1092

1307

1172

D

1182

1397

1262

E

1323.5

1694

1558

F

1422.5

1796

1672

G (Ø)

604

604

704

H

892

892

992

I

1718

1898

1899

A

27
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n BSL 200 - BSL 300
ØG

7

8
1
3
2
4

B

C

D

E

I
F

5

55

°

9
A

6
H
L000601-A

n BSL 400

ØG

7

8
1
3
2
4

B

C

D

E

I
F

5

°

55

A

9
6
H
L000600-A
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BSL 200...400 BESL 200...400

n BESL 200 - BESL 300
ØG

7

8
1

2

C

E

I
F

4

55

°

9
A

6
H
L000603-A

n BESL 400

ØG

7

8
1

2

C

E

I
F

4

°

55

A

9
6
H
L000602-A
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Ustawienie urządzenia
UWAGA

200

200

4

Podgrzewacz powinny ustawiać 2 osoby.

4

Prace wykonywać w rękawicach ochronnych.

1. Zdjąć opakowanie podgrzewacza i pozostawić go na palecie
transportowej.
2. Zdjąć opakowanie ochronne.
3. Usunąć 3 śruby mocujące podgrzewacz do palety.
4. Podnieść podgrzewacz i ustawić na przewidzianym miejscu, przy
czym zachować minimalne odstępy pokazane na rysunku.

350
L000545-C

4.5

Wypoziomowanie
Poziomowanie podgrzewacza wykonuje się przy pomocy 3 nóżek,
które znajdują się w woreczku z instrukcją obsługi.
1. Zamontować pod urządzeniem 3 regulowane nóżki.
2. Wypoziomować kocioł przy pomocy regulowanych nóżek.
4

Zakres regulacji: 10 mm.

4

W razie potrzeby podłożyć pod nóżki podgrzewacza
podkładki z blachy.

UWAGA

2

Nie podkładać żadnych podkładek bezpośrednio pod
obudowę zewnętrzną podgrzewacza.

1
L000382-A

4.6

Umieszczenie czujników temperatury
Czujniki są fabrycznie instalowane w podgzrewaczu przy
wyposażaniu go w stację solarną.
¼Patrz umieszczenie czujnika: "Główne wymiary", strona 26

2

3
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1

1. Włożyć czujnik do tulei zanurzeniowej przy pomocy sprężyny
stykowej.
Sprężyna stykowa dla tulei zanurzeniowej dostarczana jest
w woreczku z instrukcją montażu.
2. Sprawdzić prawidłowość umieszczenia czujnika w tulei
zanurzeniowej i montaż klamer przytrzymujących.
3. Sprawdzić montaż sprężyny stykowej dla tulei zanurzeniowej.

30
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4.7

BSL 200...400 BESL 200...400

Schemat podłączenia hydraulicznego

4.7.1.

31

Legenda

A

Kocioł na paliwo stałe

B

Zasobnik buforowy

C

BSL

D

BESL

E

Kocioł dwufunkcyjny

3

Zawór bezpieczeństwa 3 bar

4

Manometr

6

Separator powietrza

7

Odpowietrznik automatyczny

9

Zawór odcinający

10

3-drogowy zawór mieszający

11

Pompa obiegu grzewczego

16

Naczynie wzbiorcze

17

Zawór spustowy

18

Urządzenie do napełniania instalacji (z zaworem
odcinającym zgodnym z obowiązującymi przepisami)

21

Czujnik temperatury zewnętrznej

24

Wejście wymiennika podgrzewacza c.w.u.

25

Wyjście wymiennika podgrzewacza c.w.u.

26

Pompa ładująca c.w.u.

27

Zawór zwrotny

27a

Zawór zwrotny

28

Wlot wody zimnej

29

Reduktor ciśnienia

30

Grupa bezpieczeństwa

32

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Patrz instrukcja instalowania i konserwacji kotła lub
pompy ciepła.

33

Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej

46

3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem

50

Zawór antyskażeniowy

51

Zawór termostatyczny

56

Powrót cyrkulacji c.w.u.

57

Wypływ c.w.u.

61

Termometr

64

Obieg grzewczy bezpośredni (np. grzejniki)
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81

Grzałka elektryczna

84

Zawór odcinający z odblokowywanym zaworem
zwrotnym

85

Pompa obiegu pierwotnego solarnego

88

Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego

89

Zasobnik płynu solarnego
(czysty pusty zasobnik, opatrzony nazwą płynu)

109

Zawór antyoparzeniowy c.w.u.

112a

Czujnik kolektora

112b

Czujnik podgrzewacza solarnego

114

Zawór napełniania-opróżniania obiegu kolektorowego

126

Regulator solarny

129

Duo-Tube

130

Separator powietrza + odpowietrznik ręczny

131

Kolektory powierzchniowe/rurowe

133

Zdalne sterowanie dialogowe

145

Zawór sterujący baterii zabezpieczającej

146

Wentylokonwektor

32
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BSL 200...400 BESL 200...400

4.7.2.

Schemat z kotłem na paliwo stałe

51
64

27
°C
9

°C
9
11
4

10
230V
50Hz

145

3
7
6

146

A

B

26
27

81

18 50 9
17

16

C

33

L000621-B
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4.7.3.

Schemat systemu solarnego jako
podgrzewanie wstępne z kotłem
dwufunkcyjnym

E
51
16
64
27
7
11/26
46
50
3 52
9

9

4
9
81

D
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BSL 200...400 BESL 200...400

4.7.4.

Schemat z kotłen naściennym lub stojącym

51

64
27

16

46 11
27
3

C

35

L000614-C
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4.7.5.

Schemat tylko z obiegiem solarnym

4.7.6.

Grupa bezpieczeństwa (oprócz Francji)

81

L000615-A

30
d

9

27

9 28

29
2 cm

17

(54)
L000370-B

9

Zawór odcinający

17

Zawór spustowy

27

Zawór zwrotny

28

Wlot wody zimnej

29

Reduktor ciśnienia

30

Grupa bezpieczeństwa

54

Wolny wylot 2-4 cm powyżej leja

d

Zawór bezpieczeństwa 7 bar (0.7 MPa)
Niemcy: Zawór bezpieczeństwa 10 bar (1.0 MPa)max

4.7.7.
30
b

29

a

c
d
e

9

28

2 cm

(54)

Grupa bezpieczeństwa (tylko dla Francji)

9

Zawór odcinający

28

Wlot wody zimnej

29

Reduktor ciśnienia

30

Grupa bezpieczeństwa

54

Wolny wylot 2-4 cm powyżej leja

C000711-F
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4.8

BSL 200...400 BESL 200...400

a

Dopływ zimnej wody z zaworem zwrotnym na wodzie
zimnej

b

Podłączenie do wlotu wody zimnej pogrzewacza

c

Zawór odcinający

d

Zawór bezpieczeństwa 7 bar (0.7 MPa)

e

Spust wody

Podłączenia hydrauliczne

4.8.1.

Obieg kolektorowy

UWAGA
W kolektorze w trakcie przestoju może wystąpić
temperatura ponad 150 °C.
UWAGA
Dla ochrony przed zamarznięciem, jako nośnik ciepła
stosować mieszaninę wody i propylenoglikolu.
UWAGA
Z powodu wysokich temperatur, stosowania
propylenoglikolu oraz wysokiego ciśnienia panującego
w pierwotnym obiegu kolektorowym, podłączenie
hydrauliczne pierwotnego obiegu kolektorowego należy
wykonać ze szczególną starannością, zwłaszcza dotyczy
to izolacji i szczelności.
UWAGA

L000613-A

Ciśnienie w obiegu kolektorowym może wzrosnąć do
maksimum 6 bar.
UWAGA
Ochrona środowiska
Pod przewodem wydmuchowym i wylotem zaworu
bezpieczeństwa umieścić zasobnik o dostatecznej
pojemności.
UWAGA
Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa
4 maksymalna długość rury: 2 m

37

4

brak możliwości zamknięcia

4

DN 20

4

prowadzenie przewodu ze stałym spadkiem
w kierunku wylotu
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n Wymiary podłączenia
4 Aby móc stosować rury podłączeniowe bez separatora powietrza
i odpowietrznika w najwyższym punkcie instalacji solarnej,
w trakcie odpowietrzania prędkość przepływu płynu solarnego nie
może spaść poniżej 0.4 m/s.
4 Przewody powinny być jak najkrótsze i przebiegać zawsze ze
spadkiem w kierunku od kolektorów do podłączenia na
podgrzewaczu solarnym.

4 Długość maksymalna: ¼ Patrz instrukcja montażu kolektorów
słonecznych i zeszyty techniczne.
Jeżeli kryteria ułożenia dla właściwego odpowietrzenia nie mogą być
dotrzymane, wtedy w najwyższym(-ych) miejscu (miejscach)
instalacji solarnej należy zastosować separator powietrza
z odpowietrznikiem ręcznym R.

4

1

2

A

Idealnie

Z

Źle (najwyższy punkt nie jest odpowietrzony)

E

Prawidłowo (najwyższy punkt jest odpowietrzony)

R

Miejsce zamontowania separatora powietrza
z odpowietrznikiem ręcznym

3
M001755-A

n Podłączenie

UWAGA
Lutowanie miękkie nie jest dopuszczalne.
Stosowanie topników wpływa ujemnie na podatność na
korozję od propylenoglikolu. W każdym wypadku
bezwzględnie wymagane jest przepłukanie instalacji.
4 Używanie piły do metalu jest zabronione.
4 Połączenie rury poprzez śrubunek z pierścieniem zaciskowym.

M001756-A

4 Lutowanie twarde: Twardy lut bez topnika wg DIN EN 1044, np.
L-Ag2P lub L-CuP6.
4 Kształtki prasowane: stosuje się tylko przy odporności na glikol,
ciśnienie (6 bar) i temperaturę (-30 °C, 180 °C) (patrz dane
producenta).
4 Materiał uszczelniający: konopie.
4 Press fitting (6 bar, 140 °C).
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n Izolacja przewodów rurowych

UWAGA
Dla ochrony izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi, dziobaniem przez ptaki i promieniami
ultrafioletowymi, należy wykonać w strefie dachu
dodatkową osłonę izolacji z blachy aluminiowej.
Tę dodatkową osłonę należy uszczelnić silikonem.
4 Wykonana wstępnie dla Duo-Tube” (opcja).
4 Przy użyciu innych przewodów miedzianych, stosować izolację
o następujących parametrach:
- odporność na stałą temperaturę do 150 °C w strefie kolektorów
i przy gorącym zasilaniu, jak również na temperatury do - 30
°C.
- izolacja dokładnie szczelna i bez przerw w materiale.
- stała grubość równa średnicy rury i współczynnik K równy 0.04
W/mK.
Przy przejściu dachowym i przez ścianę dopuszcza się
zredukowanie izolacji o 50 %.
M001704-A

4 Zalecane materiały dla maksymalnych temperatur do 150 °C:
- Duo-Tube produkcji De Dietrich
- De Dietrich DuoFlex
- ARMAFLEX HT
- włókno mineralne
- wełna szklana

n Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego
4 Naczynie wzbiorcze wyrównuje różnice objętości płynu solarnego
spowodowane wahaniami temperatury. Całkowita ilość płynu
solarnego w kolektorach jest absorbowana, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo instalacji (wyłączenie prądu przy pełnym
nasłonecznieniu), oraz gdy w instalacji osiągnięta została
temperatura wyłączenia. W takim wypadku część płynu solarnego
jest przetworzona na gaz i płyn solarny zostaje wyparty
z kolektorów do naczynia wzbiorczego. Ponieważ w kolektorach
nie ma już płynu solarnego, instalacja nie jest już narażona na
żadne ryzyko. Jeżeli, na przykład, wieczorem temperatura
spadnie, gaz przechodzi proces kondensacji i zostaje z powrotem
przetworzony na płyn solarny.
4 Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym powoduje wyparcie
płynu solarnego z powrotem do kolektora. Przy załączeniu
instalacji rozpoczyna się proces odpowietrzania trwający 3 min..
Wszelkie pęcherze powietrza są wychwytywane i usuwane przez
system Airstop. Instalacja jest znów gotowa do pracy.
4 Naczynia wzbiorcze sa odporne na płyn przenoszący ciepło i są
dobrane głównie według ilości kolektorów. Przy dużej ilości
kolektorów słonecznych, naczynia wzbiorcze montuje się
równolegle.

39
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Pojemność solarnego naczynia wzbiorczego
Wzór obliczeniowy
Pojemność instalacji (VA)

VK + Vs + Vc + Vsol

Długość = 20 m
średnica = 18 mm

VK: Pojemność kolektorów słonecznych
Vs: Pojemność wymiennika solarnego
Vc: Pojemność przewodów rurowych
Vsol: Pojemność stacji solarnej

Pojemność netto (Vn)

Vv + Ve + 1.1 x VK

Tmax = 110 °C
GL = 40 %

Vv = 0.005 x VA (minimum 3 litry)
Ve = VA x e
e = Rozszerzalność medium przenoszącego ciepło (zależy od swojego stężenia
i Tmax)

Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym (P0)

(Hst/10) + 0.3 +Pd + p
Hst: Wysokość statyczna instalacji solarnej
Pd: Cisnienie parowania (zależy od Tmax)

Maksymalne ciśnienie końcowe (Pe max)
Całkowita objętość rozszerzenia (Vexp)

p: Ciśnienie różnicowe w pompie (zależy od miejsca jej zainstalowania)(1)
0.9 x PSV
PSV:Nastawa zaworu bezpieczeństwa
Vn x ε
ε = (Pe max - P0) / (Pe max + 1)

(1) Jeżeli naczynie wzbiorcze jest podłączone od strony ssawnej pompy, wtedy p = 0, jeżeli naczynie wzbiorcze jest podłączone od strony
tłoczącej pompy, wtedy p=ciśnienie róznicowe w barach

4.8.2.

Obieg pierwotny c.o.

Przepłukać obieg pierwotny przed podłączeniem, aby usunąć
pozostałe cząstki, które mogłyby uszkodzić istotne elementy instalacji
(zawór bezpieczeństwa, pompy, klapy itd.).
4 Dla ułatwienia konserwacji podgrzewacza, oddzielić obieg
pierwotny i wtórny przy pomocy zaworów odcinających. Zawory te
umożliwiają konserwację zasobnika i jego elementów
konstrukcyjnych bez opróżniania całej instalacji.
4 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.

4.8.3.

Podłączenia od strony c.w.u. (obieg
wtórny)

Przy montażu należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów
lokalnych. Zaizolować rury, aby jak najbardziej uniknąć
promieniowania ciepła.

n Specjalne środki ostrożności
Przed podłączeniami przewody dla c.w.u. wypłukać, aby do
zasobnika nie dostały się kawałki metalu i inne nieczystości.

07/02/2013 - 300028671-001-02

40

4. Instalacja

BSL 200...400 BESL 200...400

n Warunki dla Szwajcarii (nie dotyczy Polski)
Podłączenia należy wykonać zgodnie z przepisami Szwajcarskiego
Stowarzyszenia Instalatorów Gazowych i Wodnych. Należy
przestrzegać przepisów lokalnego dostawcy wody.

n Zawór bezpieczeństwa

UWAGA
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, na wlocie wody
zimnej do podgrzewacza zamontowano zawór
bezpieczeństwa wykalibrowany na 7 bar (0.7 MPa).
Niemcy: Zawór bezpieczeństwa 10 bar (1.0 MPa)max.
Francja: Zalecamy membranową armaturę zabezpieczającą z
onaczeniem NF.
4 Zamontować zawór bezpieczeństwa w obiegu wody zimnej.
4 Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pobliżu
podgrzewacza c.w.u. i być dobrze dostępny.

n Wymiarowanie
4 Średnica grupy bezpieczeństwa i jej podłączenia do
podgrzewacza c.w.u. musi być minimum równa średnicy zasilania
wodą zimną podgrzewacza.
4 Między zaworem bezpieczeństwa lub grupą bezpieczeństwa
i podgrzewaczem c.w.u. nie wolno instalować żadnego
urządzenia odcinającego.
4 Przewód wyrzutowy zaworu bezpieczeństwa lub armatury
zabezpieczającej nie może być zatkany.
Aby uniknąć odpływu wody w przypadku nadciśnienia:
4 Przewód odpływowy grupy bezpieczeństwa musi mieć stały
dostateczny spadek.
4 Przekrój przewodu odpływowego grupy bezpieczeństwa musi być
co najmniej równy przekrojowi otworu wylotowego grupy
bezpieczeństwa.
Niemcy: Wymiary zaworów bezpieczeństwa ustala się na podstawie
przepisów krajowych.
Pojemność
Minimalny wymiar wlotu
podgrzewacza c.w.u.
zaworu bezpieczeństwa
(l)

Moc grzewcza
(kW) (maksimum)

< 200

R lub Rp 1/2

75

200 do 1000

R lub Rp 3/4

150

4 Zawór bezpieczeństwa zamontować ponad podgrzewaczem
c.w.u. na takiej wysokości, aby podczas prac montażowych nie
występowała konieczność opróżniania podgrzewacza.
4 Zawór spustowy zainstalować w najniższym punkcie
podgrzewacza.
41
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n Zawory odcinające
Dla ułatwienia konserwacji podgrzewacza, oddzielić obieg pierwotny
i wtórny przy pomocy zaworów odcinających. Zawory te umożliwiają
konserwację zasobnika i jego elementów konstrukcyjnych bez
opróżniania całej instalacji.
Ponadto dzięki tym zaworom można odłączyć podgrzewacz ciepłej
wody przy próbach ciśnieniowych instalacji, gdy ciśnienie kontrolne
jest wyższe od dopuszczalnego ciśnienia roboczego dla
podgrzewacza.
UWAGA
Przy podłączaniu do przewodu miedzianego, pomiędzy
tym przewodem i wypływem ciepłej wody należy
zastosować mufę stalową, żeliwną lub z materiału
izolacyjnego, aby uniknąć jakiejkolwiek korozji na
przyłączu.

n Podłączenie wody zimnej/wody użytkowej
Podłączyć doprowadzenie wody zimnej zgodnie ze schematem
hydraulicznym.
Elementy wykorzystane przy podłączeniu zasilania wodą zimną
muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy poszczególnych
krajów.
4 W kotłowni należy zainstalować odprowadzenie wody, oraz lej
odpływowy dla armatury zabezpieczającej.
4 Na przewodzie zasilającym wody zimnej zamontować zawór
zwrotny.

n Reduktor ciśnienia
Jeżeli ciśnienie zasilania jest wyższe od 80% nastawy zaworu lub
grupy bezpieczeństwa (np: 5.5 bar(0.55 MPa) dla grupy
bezpieczeństwa nastawionej na 7 bar(0.7 MPa)), przed urządzeniem
należy zainstalować reduktor ciśnienia. Wskazane jest, aby reduktor
ciśnienia zamontować za wodomierzem, dzięki czemu w przewodach
z wodą zimną i ciepłą w budynku panują prawie równe warunki
ciśnieniowe.

n Obieg cyrkulacji c.w.u.
Aby ciepła woda użytkowa była do dyspozycji natychmiast po
otwarciu kranu, można zainstalować pętlę cyrkulacji między
miejscem poboru i orurowaniem cyrkulacji podgrzewacza c.w.u..
W pętli tej należy zamontować zawór zwrotny klapowy.
Dla zoptymalizowania zużycia energii sterować pętlę
cyrkulacji c.w.u. przez regulację kotła lub przez dodatkowy
programator godzinowy.
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n Środki zapobiegające przepływowi powrotnemu
podgrzanej wody
Na przewodzie zasilającym wody zimnej zamontować zawór zwrotny.

4.9

Podłączenia elektryczne

4.9.1.

Zalecenia

OSTRZEŻENIE
4

4

Podłączenia elektryczne muszą być wykonywane
przez uprawnionego elektryka, bezwzględnie po
odłączeniu zasilania elektrycznego.
Podłączenie uziemienia musi być wykonane przed
wszystkimi innymi podłączeniami elektrycznymi.

Przy wykonywaniu podłączeń elektrycznych należy przestrzegać:
4 Przepisów oraz obowiązujących norm,
4 Danych zawartych na dostarczonych z urządzeniem schematach
połączeń elektrycznych,
4 Zaleceń zawartych w tej instrukcji.
Belgia: Uziemienie musi być zgodne z normą RGEI.
Niemcy: Uziemienie musi być zgodne z normą VDE 0190( w Polsce
wg obowiązujących przepisów).
Francja: Uziemienie musi być zgodne z normą NFC 15-100( w
Polsce wg obowiązujących przepisów).
Pozostałe kraje: Podłączenie uziemienia musi być zgodne z
obowiązującymi przepisami.
UWAGA
4

Oddzielić kable czujników od kabli 230/400 V.

4

Instalacja musi być wyposażona w wyłącznik główny.

Dostarczane urządzenie jest fabrycznie okablowane.
Podłączenie do sieci wykonuje się przy pomocy kabla
połączeniowego (~230 V, 50 Hz) i wtyku.
Gniazdko wtyku musi być przez cały czas dostępne.

43
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4.9.2.

Podłączenie regulatora solarnego

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie wystawiać urządzenia na oddziaływanie silnych pól
magnetycznych.
Kabel zasilania elektrycznego i kable czujników układać
oddzielnie.
UWAGA
Regulator musi być podłączony do sieci zgodnie
z obowiązującymi przepisami przy pomocy
wielobiegunowego urządzenia o rozwartości zestyków
minimum 3 mm lub przy pomocy urządzenia
rozdzielczego.
1. Jeżeli to konieczne, zdjąć osłonę izolacyjną z przodu stacji
solarnej.
2. Wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym z pokrywy i zdjąć ją
z obudowy.
3. Wykonać podłączenie elektryczne.
Zob. schemat elektryczny.
4. Założyć z powrotem pokrywę i przykręcić śruby.
5. Założyć z powrotem izolację, o ile to konieczne.

2
5
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4.9.3.

Schemat elektryczny

100 ... 240V~

S1

R1

S3

S2

L000452-C

Nr art. Zaciski Opis

Wtyk / Czujnik

1-2

S1

Czujnik kolektora - TC

PT1000 FK

3-4

S2

Czujnik c.w.u. dolnej strefy podgrzewacza c.w.u. - TR PT1000 FR

5-6

S3

Czujnik c.w.u. - Wspomaganie elektryczne - THR

PT1000 FR

7

PWM

Pompa obiegowa obiegu kolektorowego PWM

-

8

PWM

Pompa obiegowa obiegu kolektorowego PWM

+

9-10

VBus

Połączenie DL2

11-14

Zaciski uziemienia

Przewód - Zielony/żółty

15

4
R1

Pompa solarna

Faza - brązowy - (kabel w zakresie dostawy)

16

N

Pompa solarna

Przewód zerowy - niebieski - (kabel w zakresie
dostawy)

17

N

Zasilanie elektryczne 230 V

Przewód zerowy

18

R2-N

Grzałka elektryczna

Przewód zerowy

19

R2-L

Grzałka elektryczna

Faza

20

L

Zasilanie elektryczne 230 V

Faza

4.9.4.

Podłączenie grzałki elektrycznej

Powyższy schemat elektryczny przedstawia klasyczne podłączenie
ze stałym zasilaniem elektrycznym regulatora. Podłączyć grzałkę
elektryczną ze zintegrowanym termostatem tylko do zasilania
elektrycznego, bez przejścia przez regulator. Dla regulatora i grzałki
elektrycznej stosować różne zasilanie elektryczne.
45
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UWAGA
Przy grzałce elektrycznej ze zintegrowanym termostatem
nie używa się funkcji pracy wymuszonej, wartości zadanej
temperatury dla wspomagania i przełącznika 3położeniowego na przedniej ściance regulatora.

4.9.5.

Podłączenie pompy obiegowej

Podłączyć pompę zgodnie z instrukcjami podanymi na wyżej
przedstawionym schemacie, a następnie wybrać na regulatorze
stosowany typ pompy (pompa tradycyjna lub PWM.
¼Patrz rozdział: "Opis nastaw wykonywanych przez instalatora",
strona 60.

4.10 Napełnienie podgrzewacza c.w.u.
UWAGA
Pierwsze uruchomienie musi przeprowadzić
autoryzowany instalator lub firma serwisowa.
1. Przepłukać obieg wody użytkowej i napełnić podgrzewacz
poprzez przewód zasilania wodą zimną.
2. Otworzyć zawór wody ciepłej.
3. Miejsce wylotu (np. kurek ciepłej wody) zostawić otwarty
i całkowicie napełnić podgrzewacz poprzez przewód zasilania
zimną wodą.
4. Zamknąć z powrotem zawór, jak tylko woda zacznie wypływać
równomiernie i bez szumów.
5. Dokładnie odpowietrzyć wszystkie przewody c.w.u., powtarzając
kroki 2 do 4 dla każdego zaworu ciepłej wody.
Odpowietrzenie podgrzewcza c.w.u. i sieci rozdzielczej
pomaga zapobiec szumom i nieregularnościom przepływu
spowodowanym przez uwięzienie powietrza
przemieszczającego się w przewodach w czasie poboru
wody.
6. Odpowietrzyć obieg wymiennika podgrzewacza przez istniejący
odpowietrznik.
7. Sprawdzać niezawodność działania wszystkich urządzeń
regulacyjnych i zabezpieczających (szczególnie zawory); w tym
celu przestrzegać instrukcji dostarczonych z tymi urządzeniami.
UWAGA
W trakcie podgrzewania przez zawór bezpieczeństwa
może wypływać pewna ilość wody, co spowodowane jest
jej rozszerzaniem. Zjawisko to jest całkowicie normalne
i nie należy mu zapobiegać.
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4.11 Napełnienie pierwotnego obiegu solarnego
UWAGA
Dla ochrony przed zamarznięciem, jako nośnik ciepła
stosować mieszaninę wody i propylenoglikolu.
UWAGA
Należy sprawdzić podłączenie przewodów rurowych do
kolektorów, jak również miejsce podłączenia czujnika
kolektora.
Fabrycznie domieszany jest środek przeciwko
zamarzaniu.

4.11.1.

A
A

Przepływomierz
górna krawędź turbiny

Przepływomierz umożliwia, niezależnie od regulacji, obserwację
cyrkulacji płynu w obiegu. Górna krawędź wirnika wskazuje przepływ.
L000456-B

n Nastawa natężenia przepływu

1

Przestrzegać wskazówek dotyczących natężenia przepływu,
podanych w instrukcjach instalowania kolektorów słonecznych
i regulatorów solarnych.
1. W razie potrzeby regulować natężenie przepływu ustawiając
zawór kulowy znajdujący się nad przepływomierzem.
2. Przełączyć regulator na tryb automatyczny.
OSTRZEŻENIE

L000455-B

47

Instalacje solarne wyposażone w regulator nie wymagają
nastawy natężenia przepływu w obiegu solarnym; w tym
wypadku ważnym jest, aby dla zapewnienia prawidłowej
pracy instalacji przepływomierz był maksymalnie otwarty.
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4.11.2.

Zawory zwrotne

0°

Położenie
0°

45°

45°

90°
90°

Praca
4

Zawór zwrotny pracuje.

4

Przepływ tylko w jednym kierunku (strzałka na rurze).

4

4

W trakcie pracy instalacji zawory muszą być z powrotem
ustawione w położeniu pionowym.
Sprawdzić cyrkulację na przepływomierzu.
Zawór zwrotny całkowicie otwarty.

4

Przepływ możliwy w obydwu kierunkach.

4
4

W celu napełnienia, odpowietrzenia i przepłukania
instalacji zawór musi być ustawiony na 45.
Zawór kulowy zamknięty.

4

Przepływ zablokowany.

L000547-C

4.11.3.

Napełnienie pierwotnego obiegu solarnego

UWAGA
Instalacji nie wolno przepłukiwać, ani napełniać gdy
temperatura kolektorów słonecznych jest wyższa od
100°C (silne nasłonecznienie). Podgrzewanie kolektorów
może spowodować wyciek czynnika w postaci pary,
co może stworzyć zagrożenie oparzenia.
UWAGA
Aby zapobiec zamarznięciu instalacji, dla opróżniania
obiegu stosować tylko czynnik przenoszący ciepło.
Jako czynnik przenoszący ciepło stosować mieszaninę
wody z propylenoglikolem przy zawartości
propylenoglikolu maksimum 50%.
UWAGA
Przy uruchomieniu, przed napełnieniem obiegu solarnego
najpierw napełnić podgrzewacz c.w.u., aby zapewnić
odpowiednie odprowadzenie ciepła.
UWAGA
Dla uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do
naczynia wzbiorczego zaleca się, aby w trakcie
przepłukiwania i napełniania oddzielić go od pozostałej
części instalacji solarnej.
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n Proces płukania
W małych instalacjach używać pojemnika transportowego
dla propylenoglikolu jako naczynie dla zaworu
bezpieczeństwa.
UWAGA
Instalacja solarna jest tak wykonana, aby nie było
możliwości całkowitego opróżnienia kolektorów.
Fabrycznie domieszany jest środek przeciwko
zamarzaniu. Dlatego napełnianie i płukanie instalacji
solarnej należy obowiązkowo przeprowadzać z użyciem
płynu solarnego.
UWAGA
Nie wolno wykonywać płukania przy bezpośrednim
oddziaływaniu promieni słonecznych, ani przy zagrożeniu
zamarznięcia (parowanie lub ryzyko szkód na skutek
mrozu).

n Płukanie i kontrola szczelności
Obieg solarny przepłukuje się w normalnym kierunku
przepływu, jak pokazuje strzałka na pompie obiegowej.
Instalację solarną przy uruchomieniu należy starannie przepłukać
płynem przenoszącym ciepło, aby usunąć metalowe wióry, brud
i zalegający topnik.
Czas płukania: 10 min.
Środek płuczący: tylko płyn przenoszący ciepło
Próbę szczelności instalacji wykonuje się po przeprowadzeniu
płukania płynem solarnym.
4 Ciśnienie próbne: 3-6 bar
4 Czas próby: 10-20 min.
UWAGA
Propylenoglikol posiada dużą zdolność pełzania. Pomimo
przeprowadzonej próby szczelności w instalacji
napełnionej glikolem, będącej pod ciśnieniem mogą
wystąpić nieszczelności. Dlatego zaleca się
przeprowadzenie dodatkowej próby szczelności
napełnionej instalacji gotowej do pracy.

49
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UWAGA
Nie przeprowadzać próby szczelności pod bezpośrednim
oddziaływaniem promieni słonecznych (parowanie), ani
przy ryzyku zamarznięcia (szkody mrozowe).

B2
C1
C2

D

B1

A

1.
2.
3.
4.

Otworzyć całkowicie zawór zasilania (położenie 45°) C1.
Zamknąć zawór zwrotny C2 (nastawa 90°).
Otworzyć całkowicie zawór przepływomierza A.
Podłączyć do stacji solarnej urządzenie do napełniania. Wąż
napełniający musi być podłączony do zaworu napełniającego
B2. Wąż odprowadzający musi być podłączony do zaworu
spustowego B1 i do pojemnika zbierającego płyn solarny.
5. Otworzyć zawór napełniający B2 i zawór spustowy B1.
6. Załączyć urządzenie do napełniania. Pozwolić urządzeniu
pracować, upewniwszy się, że zawsze jest dostateczna ilość
płynu solarnego.
7. Odpowietrzyć kilka razy przez odpowietrznik, aż płyn solarny
zacznie wypływać bez pęcherzy powietrza i cząstek.
8. Dla odpowietrzenia części pompowej powoli otworzyć
i z powrotem zamknąć zawór zwrotny C2.
9. Zamknąć zawór spustowy B1 i pozwolić na wzrost ciśnienia do
5 bar, następnie zamknąć zawór napełniający B2.
10.Wyłączyć urządzenie do napełniania.
11.Otworzyć zawór zwrotny C2 i zawór zasilania C1 (położenie 0°).
12.Jeżeli ciśnienie w instalacji spada, usunąć nieszczelność.
13.Po upływie czasu próbnego: zwiększyć ciśnienie w instalacji do
wartości ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa (kontrola
działania).
Jeżeli nie ma nieszczelności w obiegu solarnym, ciśnienie nie
spadnie.

L000546-D

n Napełnianie

UWAGA
Przed napełnieniem instalacji należy sprawdzić
obciążenie wstępne naczynia wzbiorczego w stosunku do
wysokości statycznej.
(obciążenie wstępne = wysokość statyczna / 10 + 0,3
bar).
UWAGA
Należy sprawdzić podłączenie przewodów rurowych do
kolektorów, jak również miejsce podłączenia czujnika
kolektora.
Ciśnienie napełniania
07/02/2013 - 300028671-001-02

50

4. Instalacja

BSL 200...400 BESL 200...400

Przy napełnianiu należy uzyskać ciśnienie o 0,5 bar powyżej ciśnienia
wstępnego naczynia wzbiorczego. Mieszanka gotowa do użycia musi
być pompowana bezpośrednio z kanistra.
UWAGA
Pompa ręczna jest nieodpowiednia.
Przedłużona praca pompy solarnej zawsze prowadzi do wstępnego
odgazowania obiegu kolektorowego.

B2
C1
C2

B1

A

Otworzyć całkowicie zawór zasilania (położenie 45°) C1.
Zamknąć zawór zwrotny C2 (nastawa 90°).
Otworzyć zawór na przepływomierzu A.
Podłączyć do stacji solarnej urządzenie do napełniania. Wąż
napełniający musi być podłączony do zaworu napełniającego
B2. Wąż spustowy musi być podłączony do zaworu spustowego
B1, jak również do zasobnika urządzenia napełniającego.
5. Otworzyć zawór napełniający B2 i zawór spustowy B1.
6. Załączyć urządzenie do napełniania.
7. Zamknąć zawór spustowy B1.
8. Po osiągnięciu wartości ciśnienia 5 bar zamknąć zawór
napełniający i wyłączyć urządzenie napełniające.
9. Nastawić obieg solarny na ciśnienie 2-3, regulując zawór B1.
10.Zamknąć zawór spustowy i zawór napełniający(B1, B2).
11.Wyłączyć urządzenie do napełniania.
12.Otworzyć zawór zwrotny C2 i zawór zasilania C1 (położenie 0°).
13.Na zaworze napełniania B1 i zaworze spustowym B2 umieścić
korki dostarczone w woreczku z instrukcjami

1.
2.
3.
4.

L000453-E

n Odpowietrzenie
Do odpowietrzenia instalacji służy ręczny zawór odpowietrzający. Dla
zapewnienia całkowitego odpowietrzenia obiegu solarnego prędkość
przepływu czynnika musi wynosić minimum 0.3 m/s.
średnica rury (mm)

51

Natężenie przepływu (0.3 m/
s)

Średnica
zewnętrzna

średnica
wewnętrzna

l/h

l/min

15

13

143

2.4

18

16

217

3.6

22

20

339

5.7
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Powietrze wydostające się z płynu solarnego zbiera się u góry
odpowietrznika i może być odprowadzone przez korek
odpowietrzający.
1. Załączyć pompę obiegową. Pęcherze powietrza są kierowane do
punktów odpowietrzenia.
2. Odpowietrzyć kilka razy przez odpowietrznik, aż płyn solarny
zacznie wypływać bez pęcherzy powietrza i cząstek.
3. Wyłączyć pompę obiegową.
4. Otworzyć odpowietrznik, po czym zamknąć go z powrotem.

2

UWAGA
W zależności od temperatury medium i ciśnienia
w układzie, przy otwarciu śruby odpowietrzającej gorące
medium może wypłynąć w postaci płynnej lub pary, lub
wystrzelić pod wysokim ciśnieniem. Uwaga ISTNIEJE
RYZYKO POPARZENIA przy wysokiej temperaturze
płynu.
Powtórzyć wielokrotnie proces: przerwy w pracy pompy wspomagają
odpowietrzanie.
UWAGA
Odpowietrzanie przeprowadza się do momentu, kiedy
przy włączeniu i wyłączeniu pompy nie będzie można
stwierdzić na manometrze żadnych wahań ciśnienia.
Jeżeli ciśnienie stale spada, usunąć nieszczelności
i uzupełnić płyn solarny.

L000454-B

Wskazówka ciśnieniomierza może poruszać się zależnie
od modulacji pompy obiegowej.
UWAGA
Odpowietrzanie należy powtórzyć po kilku dniach pracy
instalacji przy wyższych temperaturach roboczych.
Uzupełniające odpowietrzanie jest wymagane, ponieważ
małe pęcherzyki powietrza w propylenoglikolu uwalniają
się dopiero przy wyższych temperaturach roboczych.
UWAGA
W instalacjach montowanych w okresie zimowym
wskazane jest przeprowadzenie odpowietrzania w okresie
letnim.

4.12 Napełnienie obiegu pierwotnego
¼Patrz instrukcja instalowania i konserwacji kotła lub pompy
ciepła.
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5

Uruchomienie

5.1

Konsole sterownicze

5.1.1.

A

A

B
D
C

B

C

M002759-A

D

Opis przycisków

Przycisk ):
4

Przesunięcie kursora do góry.

4

Zwiększenie wartości parametru .

Przycisk B:
4

Wywołanie wybranego parametru.

4

Potwierdzenie zmiany wartości.

Przycisk (:
4

Przesunięcie kursora w dół.

4

Zmniejszenie wartości parametru.

Przełącznik 3-pozycyjny:
4
4
4

5.1.2.

E: Wspomaganie ogrzewania może być aktywne
w trybie dziennym i nocnym.
0: Wspomaganie ogrzewania jest wyłączone.
Z: Wspomaganie ogrzewania jest aktywne tylko
w trybie nocnym.

Opis wyświetlacza

n Schemat układu (System-Screen)

1

A

Czujnik kolektora

Z

Kolektory słoneczne

E

Pompa obiegowa obiegu kolektorowego

R

Wymiennik solarny

T

Podgrzewacz solarny

8

Y

Czujnik solarny

7
6

U

Wspomaganie

I

Czujnik c.w.u. - Wspomaganie

2

3

4 5
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n Wskaźniki pracy
II

I
Symbol
wyświetlany w
sposób ciągły

M002761-A

Symbol
migający

Status

K

Pompa solarna aktywna.

%
Z

Wspomaganie ogrzewania aktywne.
Przekroczona temperatura zadana
podgrzewacza c.w.u..
Aktywna funkcja chłodzenia
kolektorów słonecznych lub
podgrzewacza c.w.u..

Z

K

Funkcja ochrony
przeciwzamarzaniowej aktywna.

E
K

E

Funkcja ochrony
przeciwzamarzaniowej aktywna
(w trakcie pracy).

E

Przekroczona minimalna temperatura
kolektorów słonecznych.

aZ

Przekroczona maksymalna
temperatura podgrzewacza c.w.u..

a

Przekroczona maksymalna
temperatura czujnika.
Parametr nastawy.

T
T

Zmiana nastaw.

]

a

Usterka czujnika.

R+K

a

Praca wymuszona pompy solarnej.

R+%

a

Wymuszenie wspomagania
ogrzewania.

n Wskazania lampek kontrolnych
A

A

Lampka kontrolna pracy

Kody
sygnalizacyjne

Stan pompy
obiegowej

Opis

Zielona lampka
świeci się ciągle

Przekaźnik pompy
pracuje.

Normalna praca regulacji.

Zielona/
czerwona miga

4

Faza inicjacji

4

Praca ręczna

Czerwona miga

4

Usterka czujnika. 4

4

Przekroczona
maksymalna
temperatura
podgrzewacza.

4

M002762-A

4
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Instalacja jest
nastawiona na pracę
ręczną: Przełączyć
regulator na tryb
automatyczny.
Została osiągnięta
temperatura zadana
podgrzewacza i
nastąpiło wyłączenie
zabezpieczające na
skutek przegrzania lub
schłodzenia instalacji.
Uszkodzenie czujnika.

¼Patrz rozdział:
"Usterka czujnika",
strona 74.
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BSL 200...400 BESL 200...400

Kontrole przed uruchomieniem
UWAGA
Gdy temperatura kolektorów słonecznych wzrośnie ponad
130 °C, regulator pracuje w trybie bezpieczeństwa.
Poczekać z uruchomieniem do wieczora lub schłodzić
kolektory (przykryć).

5.2.1.

Podgrzewacz c.w.u.

1. Przed uruchomieniem upewnić się, że instalacja została
całkowicie opróżniona i napełniona.
2. Dopilnować, aby wszystkie zawory obiegu były otwarte.
3. Napełnić instalację wodą i sprawdzić jej szczelność.

5.2.2.

Obieg kolektorowy
Instalacja jest napełniona nośnikiem ciepła pozbawionym
powietrza.

4 Wykonać próbę szczelności wszystkich miejsc połączeń
w instalacji.
4 Sprawdzić, czy zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie są
ustawione na "0°", aby umożliwić cyrkulację płynu solarnego.
4 Sprawdzić, czy zawór nad przepływomierzem jest otwarty.
4 Sprawdzić czy zawór napełniający i spustowy są prawidłowo
zamknięte (korki są dostarczone w woreczku z instrukcjami
obsługi).
4 Sprawdzić podłączenie pompy solarnej.
4 Zapewnić, aby regulacja znajdowała się w trybie automatycznym.
¼Patrz instrukcja regulatora.

5.2.3.

Obieg pierwotny c.o.

¼Patrz instrukcja instalowania i konserwacji kotła lub pompy
ciepła

5.2.4.

Podłączenie elektryczne

Sprawdzić połączenia elektryczne, włącznie z uziemieniem.
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5. Uruchomienie

Procedura uruchomienia
OSTRZEŻENIE
4
4

5.3.1.

Pierwsze uruchomienie musi przeprowadzić
autoryzowany instalator lub firma serwisowa.
Podczas pracy grzewczej, ze względów
bezpieczeństwa z obwodu odpowietrzania może
wypływać woda. Zjawisko to jest całkowicie
normalne i w żadnym wypadku nie wolno mu
zapobiegać.

Obieg wtórny (woda użytkowa)

Mieszacz wody użytkowej nastawić na żądaną temperaturę dla
ochrony przed poparzeniem.
OSTRZEŻENIE
Zawór antyoparzeniowy c.w.u. musi być ustawiony na
minimum 60 °C.

5.3.2.

Obieg kolektorowy

1. Wykonać próbę szczelności wszystkich miejsc połączeń
w instalacji.
2. Pozwolić przez pewien czas na cyrkulację płynu w instalacji,
następnie ponownie przeprowadzić próbę szczelności - (regulator
w trybie obsługi ręcznej).
3. Otworzyć zawór odpowietrzający na separatorze powietrza
(powtórne odpowietrzenie).
4. Ciśnienie robocze w instalacji ustawić na 2 bary (ewentualnie
dopełnić płynem).
5. Po pierwszej godzinie pracy należy jeszcze raz odpowietrzyć
instalację solarną (na separatorze powietrza). Po odpowietrzeniu
sprawdzić ciśnienie w instalacji i ewentualnie uzupełnić płyn.
6. Zapewnić, aby regulacja znajdowała się w trybie automatycznym.
7. Sprawdzić zawory zwrotne na wodzie zimnej.
8. Sprawdzić podłączenie pompy solarnej.
9. Sprawdzić położenie czujników podgrzewacza solarnego.
10.Wypełnić "Protokół uruchomienia" znajdujący sie na końcu
instrukcji obsługi.

07/02/2013 - 300028671-001-02
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n Załączenie i wyłączenie regulatora

UWAGA
Gdy temperatura kolektorów słonecznych wzrośnie ponad
130 °C, regulator pracuje w trybie bezpieczeństwa.
Poczekać z uruchomieniem do wieczora lub schłodzić
kolektory (przykryć).
Instalacja jest załączona.
Regulator rozpoczyna fazę inicjacji, podczas której miga lampka
sygnalizacyjna pracy czerwona i zielona. Po zakończeniu inicjacji
regulator znajduje się w trybie pracy automatycznej. Dla odłączenia
pompy solarnej wymagana jest minimalna temperatura 30 °C
kolektorów słonecznych, oraz róznica temperatur 6 °C ze względu na
podgrzewacz c.w.u.. W przeciwnym wypadku regulator znajduje się
w trybie oczekiwania. Przełączyć w tryb ręczny (MAN), aby
przełączyć przekaźnik pompy obiegowej na pracę wymuszoną, a
następnie załączyć pompę.
¼Patrz rozdział: "Wykaz parametrów", strona 59.

5.4

Wyświetlanie mierzonych wartości
Przeglądać mierzone wartości przy pomocy przycisków ( i ).

Parametr Opis

Uwagi

TC

Temperatura kolektora

Czujnik S1.
Kanał wyświetlania TC pokazuje aktualną temperaturę czujnika kolektora w °C.

TR

Temperatura podgrzewacza
(Wymiennik solarny - dół)

Czujnik S2.
Wartość TR pokazuje rzeczywistą temperaturę w°C czujnika w dolnej strefie
podgrzewacza c.w.u..

THR

Temperatura podgrzewacza
(Wspomaganie)

Czujnik S3.
Wartość THR pokazuje rzeczywistą temperaturę w°C czujnika w górnej strefie
podgrzewacza c.w.u..

PC %

Prędkość obrotowa pompy

Wartość PC % pokazuje w czasie rzeczywistym prędkość pompy obiegowej obiegu
solarnego (0-100 %).

tc

Czas samokalibrowania

Kanał wyświetlania tc pokazuje pozostały jeszcze czas fazy odpowietrzania w
sekundach.

RAP

Praca wymuszona
wspomagania ogrzewania

On: Wspomaganie ogrzewania pracuje.
AUTO: Wspomaganiem ogrzewania steruje regulator.

h P1

Licznik godzin pracy pompy
solarnej

Możliwość wyzerowania.

h P2

Licznik godzin pracy
elektrycznego wspomagania
ogrzewania

Możliwość wyzerowania.
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¼patrz podręcznik użytkownika.

¼Patrz rozdział: "Zerowanie wartości", strona 58.
¼Patrz rozdział: "Zerowanie wartości", strona 58.
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Parametr Opis
KWh

Ilość ciepła (kWh)

MWh

Ilość ciepła (MWh)

5. Uruchomienie
Uwagi
4
4

Ilość otrzymanego ciepła jest obliczana zgodnie z parametrami wprowadzonymi
przy uruchomieniu (DMAX).
Możliwość wyzerowania.

¼Patrz rozdział: "Zerowanie wartości", strona 58.

Wartości KWh lub MWh wskazują w w kWh lub MWh wartość szacunkową całkowitej
ilości ciepła wytworzonego przez instalację od momentu uruchomienia regulatora.
Ilość otrzymanego ciepła jest obliczana zgodnie z parametrami wprowadzonymi przy
uruchomieniu (DMAX).

HRE

Czas zegarowy

¼patrz podręcznik użytkownika.

5.4.1.

Zerowanie wartości

Wartość można wyzerować, gdy wyświetli się informacja T.
1. Wybrać wartość przyciskami ( i ).
2. Wciskać przycisk B przez 2 sek.. Wartość została wyzerowana.
W celu przerwania procesu, nie naciskać przez 5 sek.
żadnego przycisku. Regulator przechodzi automatyczne
w tryb wyświetlania wartości.

5.5

Nastawy wykonywane przez instalatora
OSTRZEŻENIE
Zmiany nastaw fabrycznych mogą zaszkodzić
prawidłowej pracy solarnego podgrzewacza c.w.u..
Poniższe parametry mogą być zmieniane tylko przez
autoryzowanego instalatora.

5.5.1.

Zmiana nastaw wykonywanych przez
instalatora

1. Przy pomocy przycisku ( przejść do ostatniego kanału
wyświetlania (HRE).
2. Wciskać przycisk ( przez 5 sek..
Wyświetli się parametr nastawy ze wskazaniem T.
3. Wybrać parametr przyciskami ( i ).
M000393-B

4. Nacisnąć krótko przycisk B.
Wskazanie T miga, parametr można nastawić.
5. Zmienić parametr przyciskami ( i ).
6. Nacisnąć B dla potwierdzenia nastawy.
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5.5.2.

Parametr Opis

Wykaz parametrów

Zakres
regulacji

Skok

Nastawa
fabryczna

Uwagi

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60

DT

Docelowa różnica temperatur

10/20 K

0.1

20

tu

Czas samokalibracji

1 / 5 min.

1

3

SX

Temperatura zadana
podgrzewacza solarnego

4 / 80 °C

1

60

CMAX

Temperatura maksymalna
kolektora

70 / 120 °C

1

110

CMIN

Minimalna temperatura
kolektora

10 / 90 °C

0.5

30

OAC

Opcja ochrony
przeciwzamarzaniowej
kolektorów słonecznych

On / OFF

TAON

Temperatura aktywowania
funkcji ochrony
przewzamarzaniowej

-4 / 5.5 °C

0.5

4

do dyspozycji, gdy OAC = On

TAOF

Temperatura wyłączenia funkcji
ochrony przewzamarzaniowej

4.5 / 9 °C

0.5

6

do dyspozycji, gdy OAC = On

FT

Opcja kolektora rurowego

On / OFF

OFF

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60
¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60
¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60
¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60
4

On: Zał.

4

OFF: Wył.

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60

OFF

4

On: Zał.

4

OFF: Wył.

4

OnOF: Pompa obiegowa Zał./Wył.
(0% lub 100%)
PuLS: Modulacja pompy od 50%
do 100%
A: Pompa obiegowa PWM Wilo

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60

POMP

Tryb sterowania pompy

OnOF / PuLS /
A/b/C

PuLS

4
4

b: Pompa obiegowa PWM
Grundfoss
4
C: Pompa obiegowa PWM Laing
4
On: Wspomaganie elektryczne
obecne
4
OFF: Brak wspomagania
elektrycznego
Jeżeli czujnik c.w.u. S3 jest
podłączony, nastawa OFF nie jest
możliwa.
4

OTHR

Aktywowanie wspomagania
elektrycznego

On / OFF

THRn

Nocna temperatura zadana
wspomagania ogrzewania

40 / 95 °C

OFF(1)

0.5

55

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60

(1) Parametr jest nastawiony naOn jeżeli jest podłączony czujnik c.w.u. S3
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Zakres
regulacji

Skok

Nastawa
fabryczna

tn O

Godzina aktywowania
wspomagania ogrzewania w
nocy

00:00 / 23:45

00:15

23:00

tn F

Godzina wyłączenia
wspomagania ogrzewania w
nocy

00:00 / 23:45

00:15

07:00

O td

Opcja wspomagania ogrzewania On / OFF
w dzień

ON

Uwagi

4

On: Zał.

4

OFF: Wył.

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60

THRd

Temperatura zadana
wspomagania ogrzewania
w dzień

40 / 95 °C

0.5

55

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60

td O

Godzina aktywowania
wspomagania ogrzewania w
dzień

00:00 / 23:45

00:15

16:00

do dyspozycji, gdy O td = On

td F

Godzina wyłączenia
wspomagania ogrzewania w
dzień

00:00 / 23:45

00:15

18:00

do dyspozycji, gdy O td = On

DMAX

Maksymalne natężenie
przepływu (l/min)

0.5 / 100

10 - 1 0.1

3

¼Patrz rozdział: "Opis nastaw
wykonywanych przez instalatora",
strona 60

GELT

Rodzaj ochrony
przeciwzamarzaniowej

0/1/2/3/4

1

3

GEL%

Stężenie czynnika
przeciwzamarzaniowego

20 / 70 %

MAN

Praca ręczna

Auto / 1 On / 1
OF

XXX

1

4

0: Woda

4

1: Propylenoglikol

4

2: Etylenoglikol

4

3: Tyfocor LS / G-LS

45

4
4: Greenway
Gdy GELT = 1 lub 2

AUTO

4

Auto: Tryb automatyczny

4

1 On: Pompa solarna aktywna

4

1 OF: Pompa solarna wyłączona

Wersja oprogramowania

(1) Parametr jest nastawiony naOn jeżeli jest podłączony czujnik c.w.u. S3

5.5.3.

Opis nastaw wykonywanych przez
instalatora

n Docelowa różnica temperatur - DT
Regulator odczytuje temperatury mierzone przez czujniki TC i TR
i porównuje wynikającą stąd różnicę temperatur z ustawioną na stałe
różnicą temperatur włączenia wynoszącą 6 K. Aby możliwie szybko
wytworzyć żądaną temperaturę wody użytkowej, regulator próbuje
osiągnąć różnicę temperatur 20 K (nastawa fabryczna) między
temperaturą kolektora i podgrzewacza.
M000393-B
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n Czas samokalibracji - tu

M000397-B

Po osiągnięciu przez kolektor słoneczny minimalnej temperatury
CMIN, oraz po osiągnięciu określonej uprzednio różnicy temperatur
6 K w stosunku do podgrzewacza c.w.u., regulator załącza solarną
pompę obiegową na pełną moc na okres określony przez parametr
tu. W trakcie tej fazy pęcherzyki powietrza znajdujące się
ewentualnie w kolektorach słonecznych lub rurach, dzięki
zwiększonej prędkości obiegu odprowadzane są do stacji solarnej
i usuwane poprzez odpowietrznik.

n Temperatura zadana podgrzewacza solarnego - SX
I

Wartość zadana SX jest żądaną temperaturą podgrzewacza
solarnego. Im wyższa temperatura zadana podgrzewacza, tym
więcej jest magazynowanej energii. Dla zwykłego zużycia
z całodziennym poborem zaleca się nastawę 60°C.
UWAGA

M002799-A

Podczas dłuższej nieobecności zaleca się obniżenie
nastawy temperatury w solarnym podgrzewaczu c.w.u. do
40°C. Gdy użytkownik jest obecny, wartość zadana musi
być ustawiona na 60° C.

n Temperatura maksymalna kolektora - CMAX

I

M002764-A

Maksymalna temperatura kolektora słonecznego CMAX służy
ochronie kolektora przed przegrzaniem.
Po osiągnięciu temperatury zadanej podgrzewacza c.w.u. (SX),
pompa solarna wyłącza się. Jak tylko temperatura kolektora
słonecznego osiągnie wartość maksymalną CMAX, pompa solarna
załącza się i pracuje do momentu, aż temperatura kolektora
słonecznego ponownie spadnie o 5 K poniżej maksymalnej
temperatury kolektora słonecznego CMAX. Temperatura
podgrzewacza c.w.u. może wzrosnąć do osiągnięcia temperatury
maksymalnej 80. Gdy temperatura podgrzewacza c.w.u. przekroczy
80 °C, układ przełącza się na wyłączenie awaryjne.

n Minimalna temperatura kolektora - CMIN

I

Funkcja minimalnej temperatury kolektora CMIN zapobiega zbyt
częstym rozruchom pompy solarnej w przypadku niskich temperatur
kolektora słonecznego. Aby solarna pompa obiegowa mogła być
załączona, musi być przekroczona minimalna temperatura kolektora
CMIN.

M002765-A
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n Opcja ochrony przeciwzamarzaniowej kolektorów
słonecznych - OAC

UWAGA
Funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej jest stosowana
tylko wtedy, gdy jako medium przenoszące ciepło
używana jest woda bez glikolu.

I

M002766-A

I

M002800-A

I

M002801-A

Funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej wykorzystuje
ciepło z podgrzewacza c.w.u.; zaleca się zatem
stosowanie jej tylko w rejonach, gdzie temperatura rzadko
spada poniżej 0°C.
Gdy temperatura kolektora słonecznego jest niższa od TAON,
funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej aktywuje pompę solarną, aby
medium przenoszące ciepło mogło cyrkulować między kolektorem
słonecznym i podgrzewaczem c.w.u. w celu zapobieżenia
zamarznięciu kolektora słonecznego. Gdy temperatura kolektora
słonecznego przekroczy wartość TAOF, funkcja ochrony
przeciwzamarzaniowej wyłącza pompę solarną.
UWAGA
Funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej kolektorów
słonecznych działa tylko wtedy, gdy temperatura
podgrzewacza c.w.u. jest wyższa od temperatury
kolektorów słonecznych. Funkcja ochrony
przeciwzamarzaniowej kolektorów słonecznych wyłącza
się, gdy temperatura podgrzewacza c.w.u. spadnie
poniżej 5 °C.

n Opcja kolektora rurowego - FT
I

M000399-C
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Funkcja kolektorów rurowych umożliwia uwzględnienie położenia
czujnika temperatury w kolektorach rurowych. Jeżeli regulator
stwierdzi wzrost temperatury kolektora o 2 K w stosunku do ostatnio
zapamiętanej wartości, włączy się pompa solarna na 30 sek. na
100%, aby zarejestrować aktualną temperaturę medium. Po upływie
czasu pracy pompy solarnej aktualna temperatura kolektora zostanie
zapamiętana jako nowa wartość odniesienia. Gdy zarejestrowana
temperatura (nowa wartość odniesienia) znowu zostanie
przekroczona o 2 K, pompa solarna ponownie włączy się na 30
sek.. Jeżeli w trakcie czasu pracy pompy solarnej, jak również
przestoju instalacji, zostanie przekroczona różnica załączenia
między kolektorem i podgrzewaczem, regulator automatycznie
uruchomi ładowanie solarne. Gdy w stanie przestoju temperatura
kolektora spadnie o 2 K, punkt załączenia dla pracy kolektorów
rurowych zostanie obliczony na nowo.
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n Tryb sterowania pompy - POMP
I

M002802-A

Przy pomocy parametru POMP, zależnie od zastosowanej pompy
obiegowej, można wybrać prawidłowy program dla jej sterowania.
Metoda sterowania PuLS (standardowo ustawiona fabrycznie) jest
przewidziana dla klasycznych pomp obiegowych z modulacją
częstotliwości, metoda sterowania OnOF dla pomp obiegowych Zał./
Wył., kanały A, B i C dla pomp obiegowych PWM różnych marek.
¼Patrz rozdział: "Wykaz parametrów", strona 59.

n Opcja elektrycznego wspomagania ogrzewania OTHR
Jeżeli czujnik c.w.u. S3 wspomagania elektrycznego jest podłączony,
parametr OTHR jest automatycznie ustawiony na On. W rezultacie
zmiana nastawy parametru na OFF nie jest możliwa.
Jeżeli czujnik c.w.u. S3 nie jest podłączony, wspomagania
elektrycznego nie ma. Parametr OTHR musi być nastawiony ręcznie
na OFF.

n Nocna temperatura zadana wspomagania ogrzewania THRn

1

A

tn F
0h

tn O
12h

0h

Nocny zakres czasu

Temperatura THRn jest wartością zadaną jaką powinien osiągnąć
podgrzewacz c.w.u. dzięki wspomaganiu ogrzewania w porze
nocnej. Okres nocny jest programowanym przedziałem czasu od
momentu tn O (początek) do tn F (koniec).

M002767-B

n Opcja wspomagania ogrzewania w dzień - O td
Przy pomocy opcji O td ustawionej na On, wspomaganie ogrzewania
można również stosować w ciągu dnia. Przy pomocy opcji O td
ustawionej na Off, wspomaganie ogrzewania w dzień jest
zablokowane. Parametr RAP (praca wymuszona wspomagania
ogrzewania) musi mieć zawsze pierwszeństwo przed parametrem O
td i nastawą przełącznika.
Parametr instalatora

O td

Parametr użytkownika RAP

On
Auto

Przełącznik 3-pozycyjny E

Z

0

Wspomaganie ogrzewania w nocy

Aktywne pomiędzy tn O i tn F do
THRn

Wył. Aktywne pomiędzy tn O i tn
F do THRn

Wspomaganie ogrzewania w dzień

Aktywne pomiędzy td O i td F do
THRd

Wył. Wył.

Parametr instalatora

O td

OFF

Parametr użytkownika RAP

Auto

Przełącznik 3-pozycyjny E

0

Z

Wspomaganie ogrzewania w nocy

Aktywne pomiędzy tn O i tn F do Wył. Aktywne pomiędzy tn O i tn F do
THRn
THRn

Wspomaganie ogrzewania w dzień

Wył.
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Parametr instalatora

5. Uruchomienie

O td

On lub OFF

Parametr użytkownika RAP

On

Przełącznik 3-pozycyjny E, 0 lub Z
Wspomaganie ogrzewania w nocy

Aktywne do osiągnięcia wartości zadanej THRn

Wspomaganie ogrzewania w dzień

n Temperatura zadana wspomagania ogrzewania
w dzień - THRd

1

2

td O td F

tn F
0h

12h

tn O
0h
M002768-A

A

Nocny zakres czasu

Z

Dzienny zakres czasu

THRd jest temperaturą zadaną, jaką powinien osiągnąć
podgrzewacz c.w.u. w dzień dzięki wspomaganiu ogrzewania.
Dzienny zakres czasu jest programowanym przedziałem czasowym
od momentu td O (początek) do td F (koniec). Ze wspomaganiem
przedział czasu jest nastawiony fabrycznie na 16:00 godz. do 18:00
godz., t.j. na koniec dnia, gdy udział energii słonecznej jest mniejszy
i tuż przed okresem poboru.

n Maksymalne natężenie przepływu - DMAX
Dzięki parametrowi DMAX, regulator może obliczyć ilość ciepła
wytwarzanego przez instalację (kanał wyświetlania KWh / MWh).
Kanał nastawy DMAX odpowiada natężeniu przepływu w l/min.
w obiegu kolektorowym. Wartość DMAX określa się na podstawie
poniższej tabeli w zależności od ilości kolektorów słonecznych. Jeżeli
nie zostanie wprowadzona prawidłowa wartość natężenia przepływu,
nie będzie również poprawne wyświetlenie KWh / MWh.
Ilość kolektorów powierzchniowych Natężenie przepływu (l/min)
1

6.5

2

5

3

4.5

4

4

5

3.5

2x2

10

2x3

13

Jeżeli instalacja jest wyposażona w przepływomierz,
odczytać wartość natężenia przepływu (podczas pracy
pompy z maksymalną prędkością), aby nastawić parametr
DMAX.

07/02/2013 - 300028671-001-02
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n Rodzaj ochrony przeciwzamarzaniowej - GELT
I

M002804-A

65

Przy pomocy parametru GELT można nastawić rodzaj
zastosowanego środka przeciwzamarzaniowego. Wartość stężenia
środka przeciwzamarzaniowego jest nastawiona fabrycznie dla
zastosowania produktu Tyfocor LS / G-LS i Greenway. Przy użyciu
innych środków przeciwzamarzaniowych stosować wartość nastawy
1 lub 2 i potem nastawić parametr GEL%. ¼Patrz rozdział:
"Wykaz parametrów", strona 59.
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6

Kontrole i konserwacja

6.1

Ogólne zalecenia
UWAGA
4
4

6.2

Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko
autoryzowani instalatorzy, lub firmy serwisowe.
Należy używać tylko oryginalnych części
zamiennych.

Armatura zabezpieczająca
Zawór lub grupa bezpieczeństwa na wlocie wody zimnej musi być
uruchamiana minimum 1 raz w miesiącu, aby zapewnić prawidłowe
działanie i ewentualnie uniknąć nadciśnienia, które mogłoby
uszkodzić podgrzewacz c.w.u..
OSTRZEŻENIE
Nie przestrzeganie tej reguły konserwacyjnej może
doprowadzić do uszkodzenia zasobnika.

6.3

Czyszczenie obudowy zewnętrznej
Powierzchnie zewnętrzne urządzenia czyścić wilgotną ściereczką
z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.

6.4

Kontrola anody magnezowej
Pod koniec pierwszego roku sprawdzić stan anody magnezowej.
Przedział czasowy następnych kontroli należy ustalić na podstawie
pierwszej kontroli i widocznego zużycia. Anody magnezowe należy
sprawdzać minimum raz na 2 lata.
1. Zdjąć pokrywę wyczystkową.
¼Patrz rozdział: "Demontaż pokrywy wyczystkowej", strona
67.
2. O ile to konieczne, odwapnić podgrzewacz c.w.u..
3. Zmierzyć średnicę anody.
Wymienić anodę, jeżeli jej średnica jest mniejsza niż 15 mm.
4. Ponownie zmontować zespół anoda/pokrywa wyczystkowa.
¼Patrz rozdział: "Ponowny montaż pokrywy wyczystkowej",
strona 68.

Ø > 15 mm =
Ø < 15 mm =

C003699-B
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Odwapnianie
W regionach, w których występuje woda o wyższej twardości zaleca
się odwapnienie raz w roku, aby zachować parametry wydajności.
1. Zdjąć pokrywę wyczystkową.
¼Patrz rozdział: "Demontaż pokrywy wyczystkowej", strona
67.
2. Sprawdzać anodę magnezową przy każdym otwarciu pokrywy
wyczystkowej.
¼Patrz rozdział: "Kontrola anody magnezowej", strona 66.
3. Usunąć kamień, który odłożył się w postaci szlamu lub płatków
na dnie podgrzewacza. Nie usuwać kamienia, który osadził się na
wewnętrznych ściankach podgrzewacza, ponieważ stanowi on
dodatkową ochronę antykorozyjną oraz izolację cieplną
podgrzewacza c.w.u..
4. Dla utrzymania swojej mocy, należy również odwapnić wymiennik
ciepła.
5. Ponownie zmontować wszystkie elementy.
¼Patrz rozdział: "Ponowny montaż pokrywy wyczystkowej",
strona 68.

6.6

Demontaż i montaż pokrywy wyczystkowej
UWAGA
Dla zapewnienia szczelności, przy każdym otwarciu
należy koniecznie wymienić wszystkie uszczelki.
4 Przewidzieć nową uszczelkę wargową i pierścień
sprężysty dla górnej pokrywy wyczystkowej.
4 Przewidzieć nową uszczelkę dla bocznej pokrywy
wyczystkowej.

6.6.1.

Demontaż pokrywy wyczystkowej

1. Odciąć zasilanie wodą zimną.
2. Opróżnić podgrzewacz c.w.u..
Wlot zimnej wody użytkowej jest również otworem
spustowym.
3. Zdjąć pokrywę wyczystkową.
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6.6.2.

Ponowny montaż pokrywy wyczystkowej

1. Wymienić zestaw uszczelka wargowa + pierscień osadczy i
włożyć w otwór wyczystkowy, przy czym zwrócić uwagę, aby język
uszczelki wargowej znajdował się poza podgrzewaczem.

6x

1

L000389-C

2. Wymienić uszczelkę płaską.

A

A Boczna pokrywa wyczystkowa z anodą
B Boczna pokrywa wyczystkowa bez anody

3. Ponownie zmontować wszystkie elementy.

2

UWAGA
Zastosować w tym celu klucz dynamometryczny.
Moment dokręcający anody: 8 N·m.
Śruby mocujące kołnierz nie mogą być zbyt mocno dokręcone.
L000386-B

Zabezpieczenie

B

Moment dokręcenia

Uszczelka wargowa 6 N·m +1/-0
Uszczelka płaska

15 N·m

Za pomocą klucza do rur z krótką rękojeścią można
osiągnąć siłę dokręcenia ok. 6 N·m, oraz 15 N·m kluczem
z długą rękojeścią.

2

4. Po montażu sprawdzić szczelność kołnierza bocznego.
5. Uruchomić kocioł.
¼Patrz rozdział: "Procedura uruchomienia", strona 56.
L000387-B
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Kontrola i konserwacja obiegu solarnego

6.7.1.

Procedury konserwacyjne

OSTRZEŻENIE
Używać tylko taki sam płyn, jak do napełniania. Nie
mieszać różnych płynów.
1. Sprawdzić stan napełnienia płynem solarnym. O ile to konieczne,
uzupełnić poziom płynu solarnego.
2. Sprawdzić ochronę przeciwzamrożeniową.
3. Sprawdzić ciśnienie w instalacji i ciśnieniowe naczynie wzbiorcze.
4. Ponieważ płyn solarny łatwiej wycieka od wody, sprawdzić
wzrokowo szczelność wszystkich podłączeń i uszczelek.
5. Sprawdzić działanie instalacji.

6.7.2.

Napełnienie płynem solarnym

UWAGA
Przed napełnieniem instalacji należy sprawdzić
obciążenie wstępne naczynia wzbiorczego w stosunku do
wysokości statycznej.
(obciążenie wstępne = wysokość statyczna / 10 + 0,3
bar).
Dodanie płynu solarnego po zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa
Przy zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa pewna ilość płynu
solarnego spływa do miski wlotowej glikolu. Napełnić obieg
kolektorowy, przy czym wypompować medium z miski wlotowej
glikolu.
¼Patrz rozdział: "Napełnienie pierwotnego obiegu solarnego",
strona 47.
4 Przy napełnianiu należy uzyskać ciśnienie o 0,5 bar powyżej
ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego.
UWAGA
4

Sprawdzić zainstalowanie czujnika kolektora.

4

Pompa ręczna jest nieodpowiednia.

UWAGA
Ponieważ płyn solarny ucieka łatwiej niż woda, sprawdzić
wizualnie szczelność wszystkich podłączeń i uszczelek po
godzinie pracy przy ciśnieniu roboczym.
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7.1

Protokół z konserwacji

Kolejny nr konserwacji: .........................................
Inwestor .......................................................................................................

Firma ..........................................................................................................

Ulica .............................................................................................................

Ulica.............................................................................................................

Kod/Miejscowość .........................................................................................

Kod/Miejscowość.........................................................................................

Tel. ................................................ Fax........................................................

Tel.................................................. Fax.......................................................

Tel. kom........................................................................................................

Tel. kom. ......................................................................................................

e-mail ...........................................................................................................

e-mail...........................................................................................................
Instalator......................................................................................................

Opis instalacji
Instalacja solarna dla:

przygotowania c.w.u.

Wsparcie ogrzewania

podgrzewania basenu

Kolektory słoneczne: ...................................................

Pow. .................................m2

Podgrzewacz c.w.u.: ...................................................

Stacja solarna: . ..............................................................

Sprawdzanie
Ciśnienie w instalacji skontrolowano

.......................... bar

Obciążenie wstępne solarnego naczynia
wzbiorczego

.......................... bar

Ochronę przeciw zamarznięciu
skontrolowano

.......................... ° C
Szczelność:

wartość pH ......................

Kontrola wizualna:

Kolektor

OK

OK

Przewód rurowy

OK

OK

Stacja solarna

OK

OK

Podgrzewacz c.w.u.

OK

OK

Regulator

Kontrola działania
Temperatura kolektora

TC: ..................... ° C

Temperatura podgrzewacza

TS: ..................... ° C

Temperatura

Te: ..................... ° C

Ilość ciepła

AH: ..................... kW

Podgrzewacz emaliowany:

Anoda reakcyjna sprawdzona

Zawór antyoparzeniowy c.w.u.

Nastawa .......... °C
Kontrola działania
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OK

jest dostateczna

należy wymienić

OK

należy wymienić
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Kontrola całej instalacji
Instalacja bez usterek
Instalacja wadliwa
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Miejscowość: .................................................................................................

Podpis inwestora
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Data:.................................................................................................

Podpis instalatora
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7.2

Protokół z uruchomienia

Miejsce zainstalowania ..................................................................

Firma ............................................................................................

Inwestor .........................................................................................

Ulica ..............................................................................................

Ulica ...............................................................................................

Kod/Miejscowość...........................................................................

Kod/Miejscowość ...........................................................................

Tel.................................................. Fax.........................................

Tel. ................................................ Fax..........................................

Tel. kom. ........................................................................................

Tel. kom..........................................................................................

e-mail.............................................................................................

e-mail .............................................................................................

Instalator........................................................................................

Opis instalacji
przygotowania c.w.u.

Instalacja solarna dla:
Kolektory słoneczne:

Wsparcie ogrzewania

Typ: ...............................................................................................

podgrzewania basenu
Ilość: ..................

Typ instalacji:

na dachu

montaż w połaci dachu

dach płaski

Przewód rurowy:

Duo-Tube

Cu 15

Cu 18

Inne przewody rurowe ř .........................................mm
Izolacja: ...................mm

Typ/marka ................................................................

Podgrzewacz:

Typ: ...............................................................................................

Stacja solarna:

Stacja solarna zintegrowana w podgrzewaczu

Płyn solarny:

LS

Ciśnienie w instalacji:

Długość ........................m

Inne: ...................................
Pojemność w litrach: ................

................................bar

Obciążenie wstępne solarnego naczynia wzbiorczego:

................................bar

Kontrole zasilania i powrotu obiegu kolektorowego
Przy montażu pionowym lub poziomym kolejno:
- powrót (zimny) podłączony
- zasilanie (gorące) podłączone do rury meandrowej
- czujnik montowany na stronie, na której gorący meander opuszcza kolektor (zasilanie)
Przy montażu poziomym:
- kontrola według rysunku montażowego

powrót

OK

Zasilanie

OK

położenie czujnika

OK

Kontrola działania regulatora
Cykl odpowietrzania 10 min.

OK

pompa rozładująca MCDB, pompa basenu

R8

Bezpośrednio potem przepływ dopasowany

OK

Pompa ładująca c.w.u. - MCDB

R9

Temperatura kolektora (TC)

S1

=

.......

°C

Ilość ciepła

AH

=

........

KW

Temperatura zasilania wymiennika (TE)

S2

=

.......

°C

Docelowa różnica temperatur

DT

=

........

K

Temperatura podgrzewacza 1 u dołu (TS)

S3

=

.......

°C

Temperatura przełączenia stref

SZ

=

........

°C

Temperatura podgrzewacza 1 u góry (TM)

S4

=

.......

°C

Żądana temperatura

SX

=

........

°C

Temperatura podgrzewacza 1 w środku /
Temperatura basenu / MCDB

S5

=

.......

°C

Temperatura maksymalna kolektora

CX

=

........

°C

Temperatura kotła opalanego biomasą

S8

=

.......

°C

Czas odpowietrzania

tu

=

........

min.

Temperatura zasilania - obliczenie ilości ciepła

S10

=

.......

°C

Kanały nastawy

PN

=

........

%

Temperatura powrotu - obliczenie ilości ciepła

S11

=

.......

°C

Maksymalne natężenie przepływu

FX

=

........

l/min

Pompa obiegu pierwotnego, regulowana prędkość obrotowa

R1

Pompa obiegu wtórnego, regulowana prędkość obrotowa

R2

- Obieg kotłowy

..........................°C

- Grzałka elektryczna

..........................°C

Zawór przełączający strefy podgrzewacza

R3

Pompa kotła opalanego biomasą

R4

Zawór przełączający MCDB

R5
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Kontrola instalacji
Elementy na dachu:
Wszystkie śruby mocujące mocno przykręcone

tak

Wszystkie podłączenia rur sprawdzone, szczelne

tak

Stacja solarna:
Prawidłowo podłączona z przewodem zasilania i powrotu

tak

Termometr zasilania i powrotu włożony i sprawdzony

tak

Podgrzewacz:
Zestaw zabezpieczający podłączenie wody zimnej zainstalowany

tak

Reduktor ciśnienia nastawiony na ..... bar

tak

Mieszacz c.w.u. z termosyfonem U podłączony do podgrzewacza solarnego

tak

Mieszacz termostatyczny nastawiony na .........°C

tak

Izolacja podgrzewacza sprawdzona

tak

Wszystkie przewody podłączeniowe zainstalowane

tak

Naczynie wzbiorcze:
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego sprawdzone

tak

Nowe nastawy
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................... ............................................................................................................................................................................................................
Przekazano inwestorowi instrukcję montażu (kolektor słoneczny, podgrzewacz, stacja kompletna, regulator)

tak

Objaśniono inwestorowi działanie instalacji solarnej według wskazań na wyświetlaczu regulatora

tak

Uwagi
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Miejscowość: .................................................................................................
Podpis inwestora
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Data:.................................................................................................
Podpis instalatora
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Usuwanie usterek

8.1

Zasilanie elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przed każdą ingerencją odłączyć zasilanie elektryczne
regulatora.
Gdy lampki sygnalizacyjne lub ekran są wyłączone, sprawdzić
podłączenie elektryczne regulatora. Regulator jest chroniony
bezpiecznikiem topikowym 4 A.
1. Zdjąć pokrywę regulatora po odkręceniu 2 śrub.
2. Sprawdzić bezpieczniki i ewentualnie wymienić. Zapasowy
bezpiecznik znajduje się w obudowie regulatora.
3. Założyć z powrotem pokrywę i przykręcić śruby.
UWAGA
Jeżeli regulator wciąż nie pracuje, należy go wymienić.

1

2
3
M002769-B

8.2

Usterka czujnika

Symbol wyświetlany w
sposób ciągły

Symbol migający Status

]

a

Uszkodzony czujnik.

1. Sprawdzić kanały wyświetlania temperatury dla każdego czujnika.
TC

Czujnik temperatury kolektora

Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u.
THR Czujnik temperatury wspomagania ogrzewania
TR

M002770-B

2. Jeżeli kanał nie wyświetla żadnej temperatury, czujnik jest
uszkodzony. Zamiast temperatury wyświetlany jest kod usterki.
Uszkodzony czujnik bardzo szybko miga na wyświetlaczu.
Kod usterki Opis

Sprawdzenie/usuwanie

888.8

Przerwanie kabla Sprawdzić kabel odnośnego czujnika

-88.8

Zwarcie

Sprawdzić kabel odnośnego czujnika

3. Jeżeli czujnik jest wciąż uszkodzony, sprawdzić omomierzem jego
oporność.
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¼Patrz rozdział: "Dane techniczne", strona 18.

8.3

Usterki i środki zaradcze

Opis

Kontrole

Rozwiązania

Lampki kontrolne nie świecą się.

Przepalony bezpiecznik.

Wymiana bezpiecznika.

Przerwane zasilanie elektryczne.

Przywrócić zasilanie elektryczne.

Pęcherze powietrza w obiegu.

Odpowietrzyć instalację.
Sprawdzić ciśnienie.
Włączyć i wyłączyć pompę
kilkakrotnie raz za razem.

Zatkany filtr kolektora
słonecznego.

Oczyścić filtr.

Pompa solarna pracuje, lecz temperatura
podgrzewacza c.w.u. nie wzrasta.

Pompa solarna ciągle załącza się i wyłącza.

¼Patrz rozdział: "Zasilanie
elektryczne", strona 74.

Czujnik kolektora słonecznego
Umieścić czujnik kolektora na
jest umieszczony w złym miejscu. zasilaniu kolektora słonecznego,
w najcieplejszym punkcie na wyjściu
kolektora.
Za mała różnica temperatur
nastawiona na regulatorze.

Zmienić wartość DT.

Opcja kolektora rurowego nie jest Zmienić wartość FT.
dopasowana.
Pompa solarna załącza się później niż przewidziano. Wartość dla DT jest za wysoka.
Czujnik kolektora jest źle
nastawiony lub umieszczony.

Zmienić wartość DT.
Zmienić wartość DT.

Różnica temperatur między podgrzewaczem c.w.u. i Uszkodzona pompa solarna.
kolektorem słonecznym zwiększa się, gdy układ jest Obieg jest zatkany.
aktywny.
Kamień kotłowy w obiegu.
Obieg solarny nie może odprowadzić ciepła.

Wymienić pompę solarną.

Pompa solarna nie pracuje, chociaż temperatura
Lampki kontrolne regulatora i
kolektora jest wyższa od temperatury podgrzewacza ekran są wyłączone.
c.w.u..
Pompa nie załącza się w trybie
ręcznym.

Sprawdzić bezpiecznik regulatora.
Sprawdzić zasilanie elektryczne.

Usunąć kamień kotłowy z obiegu.

Pompa jest zablokowana.
Obrócić wał pompy śrubokrętem.
Wymienić pompę solarną.

Pompa nie jest zasilana przez
regulator.

Sprawdzić bezpiecznik regulatora.
Sprawdzić zasilanie elektryczne.
Wymienić regulator.

Wartość dla DT jest za wysoka.

Zmienić wartość DT.

Temperatura zasobnika spada, nawet wtedy gdy nie Pompa pracuje w nocy.
ma poboru.

Temperatura kolektora jest wyższa w nocy od
temperatury zewnętrznej.

Oczyścić obieg solarny.

Sprawdzić programowanie
regulatora.

Wspomaganie ogrzewania nie
działa.

Sprawdzić programowanie
wspomagania ogrzewania.

Przepływ wsteczny w obiegu
solarnym lub obiegu c.w.u..

Zamontować zawór zwrotny na
wodzie zimnej w obiegu solarnym lub
c.w.u..

Zawór zwrotny na wodzie zimnej
nie działa.

Sprawdzić zawór zwrotny na wodzie
zimnej.

Przepływ w zaworze zwrotnym na Zamontować odpowiedni zawór
wodzie zimnej jest zbyt silny.
zwrotny na wodzie zimnej.
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Części zamienne

9.1

Informacje ogólne
Jeżeli w trakcie prac kontrolnych lub konserwacyjnych ustalono,
że musi być wymieniona część urządzenia, w takim wypadku używać
tylko oryginalnych części zamiennych lub części zamiennych
i materiałów zalecanych.
Przy zamawianiu części zamiennych należy koniecznie
podać numer artykułu żądanej części.

9.2

Części zamienne
Oznaczenie listy części zamiennych: 300028671-002-A

07/02/2013 - 300028671-001-02
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9.2.1.

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej

3
14

16

11

11

10

10

9

9

12

2
8
7
13

7
9
10
17

11

5
4
11

10

15
9
1

6
L000563-B

Poz Nr art.

Opis

BSL
200

BSL
300

BSL
400

BESL
200

BESL
300

BESL
400

Nóżka regulowana M10 x 35

x

x

x

x

x

x

1

97860646

2

200022499 Korek 1" 1/2

x

x

x

x

x

x

3

300026994 Izolacja pokrywy

x

x

x

x

x

x

4

300026735 Pokrywa boczna

x

x

x

x

x

x

5

300026876 Izolacja boczna

x

x

x

x

x

x

6

200021501 Śruby dla pokrywy wyczystkowej

x

x

x

x

x

x

7

300026031 Uszczelka EPDM

x

x

x

x

x

x
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Opis

BSL
200

BSL
300

BSL
400

BESL
200

BESL
300

BESL
400

8

89705511

Uszczelka 7 mm + podkładka sprężysta
5 mm

x

x

x

x

x

x

9

95014035

Uszczelka średn. 35 x 8.5 x 2

x

x

x

x

x

x

10

94974527

Element pośredni z tworzywa sztucznego x

x

x

x

x

x

11

89604901

Przewód masowy anody

x

x

x

x

x

x

12

200021489 Zawór antyoparzeniowy c.w.u.

x

x

x

x

x

x

13

Boczna pokrywa wyczystkowa, prosta,
200021970
kompletna z uszczelkami i śrubami

14

89708901

Anoda kompletna średnica 33 mm x
długość 330 mm (1x) - dla górnej pokrywy
wyczystkowej

14

89588912

Anoda kompletna średnica 33 mm długość 290 mm (1x) - dla górnej pokrywy
wyczystkowej

14

89628562

Anoda kompletna średnica 33 mm długość 450 mm (1x) - dla górnej pokrywy
wyczystkowej

14

89608950

Anoda kompletna średnica 33 mm długość 420 mm (1x) - dla górnej pokrywy
wyczystkowej

15

89588912

Anoda kompletna średnica 33 mm długość 290 mm (1x) - dla bocznej
pokrywy wyczystkowej

15

89608950

Anoda kompletna średnica 33 mm długość 420 mm (1x) - dla bocznej
pokrywy wyczystkowej

16

200022433

Górna pokrywa wyczystkowa kompletna x
z anodą i uszczelką

16

200022466

Górna pokrywa wyczystkowa kompletna
z anodą i uszczelką

16

200007273

Górna pokrywa wyczystkowa kompletna
z anodą i uszczelką

16

89555501

Górna pokrywa wyczystkowa kompletna
z anodą i uszczelką

17

Pokrywa wyczystkowa boczna,
200022440 kompletna z anodą, uszczelkami i
śrubami

17

Pokrywa wyczystkowa boczna,
200022441 kompletna z anodą, uszczelkami i
śrubami
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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9.2.2.

Stacja solarna

n Widok

3

15
9
10

2
4
7

8

1

5
6
16
17
13
14

12

11

L000571-A

Poz Nr art.

79

Opis

1

300027858 Pokrywa przednia

2

300027867 Regulator Sol AEL

3

300027856 Wspornik regulatora

4

300027874 Rura miedziana zaizolowana - góra

5

300027873 Rura miedziana zaizolowana - lewa

6

300027872 Rura miedziana zaizolowana - prawa

7

300028300 Rurka miedziana - Podłączenie naczynia wzbiorczego

8

300027870 Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 l

9

300027869 Uchwyt naczynia przeponowego

10

300027871 Podłączenie naczynia wzbiorczego 3/4

11

300019281 Zbiornik glikolu - 2.5 l

12

300018820

Wąż - średnica 22 mm - Armatura 3/4" - długość 1700
mm

13

95013062

Uszczelka zielona 30x21x2
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Poz Nr art.

Opis

95013060

Uszczelka zielona 24x17x2

15

97310700

Smar do O-ringów

16

300027862 Termometr czerwony

17

300027938 Termometr niebieski

14

n Widok szczegółów

15
13

14

1

16
17
20
18
19

3
6

6
7

8

8

21

4
2
5

9

22

23

10

24
22

11
12
11

17
25

12
L000576-B

Poz Nr art.
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Opis

1

300028533 Moduł izolacyjny tylny

2

300002992 Podkładka Ø 25x8.4x1.5

3

300028534 Śruba M8x20

4

300028535 Wspornik ścienny
80

9. Części zamienne

BSL 200...400 BESL 200...400
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300028536 Śruba M8x25

6

300028538 Tuleja pierścienia zaciskowego

7

300026341 Zawór spustowy 3/4" FF kołek ustalający zaworu

8

300019551 Kołek mocujący

9

300004141 Korek odpowietrzenia 3/8"

10

300028537 Odgazowywacz 3/4"

11

300028539 Pierścień zaciskowy średn. 18.2x9 mm

12

300028540 Nakrętka pierścienia zaciskowego Ø 18 mm

13

300026332 Zawór powrotu

14

300022601 Uszczelka średn. 24x17x2 mm

15

97930837

16

300026337 Korpus podłączeniowy

17

300026343 Zawór spustowy 1/2"

18

300028531 Kolano, gwint wewnętrzny/zewnętrzny 3/8"

19

300003218 Element podłączeniowy ciśnieniomierza

20

300028532 Ciśnieniomierz 0-6 bar, średnica 50 mm

21

300010046 Nakrętka 1"

22

300010041 Uszczelka średn. 1/2"

23

300019797 Pompa ST15/6-130 6H

24

300010944 Kabel pompy obiegowej - 2 m

25

300028541 Regulator przepływu 1/2" - 0.5-15 l/min.

9.2.3.

2

Opis

5

Poz Nr art.

Zawór bezpieczeństwa 6 bar

Grzałka elektryczna

Opis

1

100019163 Grzałka elektryczna o mocy 1.5 kW/230 V~

1

100019164 Grzałka elektryczna o mocy 2.3 kW/230 V~

1

100019165 Grzałka elektryczna o mocy 3 kW/230 V~

2

300027886 Uszczelka 60x48x3

1
L000572-D
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Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktów De Dietrich
Dolnośląskie

Głogów
Jelenia Góra
Legnica
Świebodzice
Wałbrzych
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław

Podkarpackie
Brzozów
Leżajsk
Majdan Królewski
Mielec
Rzeszów
Sanok
Stalowa Wola
Świlcza
Wróblik Szlachecki
Wyszatyce

(A) Pro-Term (0603) 941 552;
(A, B,*) Sotis Plus (0604) 650 008;
(A) Delta (0607) 679 961;
(A) Brenner (0601) 572 105;
(A, B) Witold Czekaj (0601) 726 930;
(A, B) Nomar (0666) 020 235;
(A, B,*) Proinserv (0602) 736 738;
(A, B) Raan (0605) 371 418;
(A, C) Inst-Serw (0696) 042 479.

Kujawsko-Pomorskie
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Grudziądz
Toruń
Włocławek

Lubelskie

Biała Podlaska
Lublin
Lublin
Lublin
Zamość
Łężyca, k/Zielonej Góry
Wrocław
Wschowa
Gorzów Wielkopolski

Łódzkie
Łódź
Łódź

Pomorskie

(A, B,*) kW SERWIS (0604) 990 992;
(C) Inst-Serw (0696) 042 479;
(A) Systemy Grzewcze Serwis (0601) 688 850;
(A) Termoinstal (0507) 152 733.
(A) Inter-Serwis (0602) 250 662.
(A, B, C,*) Solar -Therm (0601) 297 880.

Małopolskie

Bukowno k. Olkusza
Jurków k. Czchowa
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Gorlice
Szczucin
Tarnów
Zakopane
Zakopane

Mazowieckie

(A, B,*) „A.S.” Jacek Gębala (0502) 512 052;
(E) Leszek Szot (0601) 496 571;
(A) F.H.U. GP-GRUP (0501) 450 705;
(A, B, C,*) Trojan (0506) 027 631;
(A, B) Mekanet (0601) 486 769;
(A, B) Syst. Grzew. Serwis (012) 656 35 85;
(A, B) Bieniek (0604) 653 654;
(A,B) Polibranż (018) 442 19 72;
(A) Otech (0508) 020 530;
(A) Complex-Bud (0691) 899 617;
(A) Instalator (0602) 495 523;
(A, B) Piotr Murzyn (0502) 723 888;
(A) Instal-serwis (0601) 097 361.

Ciechanów
Mińsk Mazowiecki
Płock
Radom
Radom
Radwanków Szlachecki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Ząbki k. Warszawy
Opole
Opole
Nysa
Wrocław

Augustów
Białystok
Białystok
Bielsk Podlaski
Suchowola
Łomża

(A, B, C,*) Ekoserwis Rapid (083) 342 19 83;
(A, B) Tchórzewski Serwis (0603) 979 309;
(A) KJK (0502) 566 997;
(A, B, C) Zubrzycki Serwis (0501) 282 364;
(A, B,) Świderski Robert (0603) 866 051.

Lubuskie

Opolskie

Podlaskie

(A, B, C,*) Uni-Serwis (0603) 600 106;
(A, B) Interm-Tech (0601) 646 412;
(A, B) Instgaz & C.O. (0509) 229 729;
(A, B,*) Instal-Eko (0501) 350 382;
(A) Pralgaz-Service-Express (0601) 688 828.

Firmy serwisowe zamieszczone w wykazie zostały
podzielone według następujących kategorii
Kategoria
serwisu

Rodzaje serwisowanych kotłów

A

De Dietrich (wszystkie stojące i wiszące)

B

Interdomo (dawniej Schäffer)
(wszystkie stojące i wiszące)

C

De Dietrich made by Remeha
(wszystkie stojące i wiszące)

D
E
*

De Dietrich (stojące i wiszące do 60 kW)

Tylko wiszące kotły CITY
Serwis Fabryczny

Śląskie

Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Cieszyn
Częstochowa
Częstochowa
Gliwice
Rybnik
Sosnowiec
Katowice
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry

(A, B, C,*) DMS (0609) 224 334;
(A, B) F.H.U. „A & R” (0604) 578 288;
(E) P.P.H.U. Henryk Kamiński (0604) 625 210;
(A) Inwest (0606) 909 625;
(A, B, C,*) DMS (0609) 214 242;
(D) Zbigniew Piecuch (0603) 846 735;
(A, B) Automatyk-Serwis (0605) 923 391;
(A) Jan Szeliga (0501) 753 323;
(D) Ares (0502) 275 389;
(A) Instal-Serwis (0603) 664 515.
(A,
(A,
(A,
(A,
(A,
(A,

B,*) Centech (0693) 535 444;
B, C) Ciepłoprojekt (0503) 062 624;
B,*) P.H.U. „Sokół” (0692) 686 254;
B) Infobud (0502) 644 844;
B) Łazar i Ska (0604) 225 774;
B) Rzońca (0503) 136 201.

(A, B, C,*) Nowaserwis (058) 662 20 20;
(A, B,*) Origo (0601) 800 538;
(A) Instalacje I Automatyka (0505) 127 260;
(A) Eko-Serwis (0502) 671 305;
(A) Balcerzak Serwis (0606) 303 248;
(A) Projektowanie i usługi budowlane
Flisik Waldemar (0601) 846 255.
(A, B) Krzysztof Cebulski (0602) 233 159;
(A) Instal-sanit (0696) 026 986;
(A) Admar (0600) 495 887;
(A, B) Roman Kałuża (0603) 679 082;
(A, B, C) Eko-Instal (0502) 319 618;
(A, B,*) K & P K. Puczyński (0600) 975 610;
(A) Beri (0601) 410 605;
A, B, C,*) Z.U.H. „Holtex” (0603) 081 087;
(A, B,*) „A.S.” Jacek Gębala (0502) 512 052;
(A, B) Polmar (0601) 541 692;
(A, B) Beri (0601) 410 605;
(A) Multitech (0601) 419 945.

Świętokrzyskie

Busko-Zdrój
(A, B) Nowator (0604) 289 055;
Miedziana Góra k. Kielc (A, B, C,*) Techmont (0603) 596 478;
Mniów k. Kielc
(A, B) Witczak (0605) 096 374;
Staszów
(A, B) Leszek Zamojski (0606) 360 575.

Warmińsko-Mazurskie

(A, B) Serwis Urządzeń Grzewczych (0602) 198 397;
(A, B) T.G. Partner Serwis (0502) 284 130;
(A, B) Termoinstal (0605) 690 001;
(A) Protor Merkury (0696) 932 322;
(A) Piotr Rybacki (0606) 614 167;
(A) Marek Osuchowski (0601) 537 457;
(A, B, C,*) Kotrem (0604) 439 416;
(A, B,*) Serwis D.D. Oertli (0601) 551 695;
(A) WTW (0502) 200 580;
(A, B) Wakka 022 636 90 80;
(A, B) Ciepło i Ogrody (0601) 210 070.
(A, B) Brexpol (0602) 116 725;
(A, B) Ecotec (0502) 103 433;
(A) Agnik (0604) 279 564;
(C) Inst-Serw (0696) 042 479.

Gdynia
Nowa Karczma
Gdańsk
Brusy/Chojnice
Słupsk
Żukowo

(stan na dzień 06.04.2009 r.)

Elbląg
Giżycko
Olsztyn

(A, B) SMS (0501) 145 654;
(A, B) Lech-Bud (0502) 206 496;
(A, B, C,*) Serwis Nosowicz (0605) 299 199.

Wielkopolskie
Czarnków
Gniezno
Kalisz
Konin
Leszno
Poznań
Ostrów Wielkopolski
Poznań
Piła
Swarzędz

(A, B,*) Adam Józefiak (0602) 504 589;
(A, B) Krzysztof Słowiński (0603) 889 202;
(A, B) Pro-Bis (0602) 516 729;
(A, B) Olej-Serwis (0601) 791 102;
(A, B) Helgaz (0601) 774 687;
(A, B,*) Terra-Sol (0601) 705 155;
(A, B) P.H.U. TIM (0505) 115 187;
(A, B, C) Spaw (0605) 106 111;
(A) Z.I.S.I.O. (0604) 535 367;
(A) InTech (0516) 196 555.

Zachodnio-Pomorskie
Koszalin
Koszalin
Kołobrzeg
Szczecin
Szczecin
Świnoujście

(A, B) Asbud (0502) 608 332;
(A, B) Energoserwis (0602) 532 833;
(A, B, C,*) Termo-Serwis (0605) 626 716;
(A, B, C,*) M.Z.Serwis (0608) 470 547;
(A, B) Donat (0606) 653 346;
(A) Eco-Lux Instal (0602) 442 926.

W razie awarii (w okresie gwarancji) prosimy o kontakt w kolejności:
 Regionalny serwis (zob. wykaz obok)
 Przedstawiciel regionalny
Gdańsk:
GSM
Katowice:
GSM
Kraków:
GSM
Poznań:
GSM
Warszawa:
GSM
Wrocław Południe: GSM
Wrocław Północ: GSM

693 835 966
693 835 967
601 467 469
601 985 117
601 181 535
609 678 949
608 010 665

 Biuro De Dietrich
czynne codziennie w godz. 8.00-16.30
51-502 Wrocław, ul. Mydlana 1
tel. 071 345 00 51

 Główny serwisant »gorąca linia«
tel. 071 345 00 56
		
tel. 071 345 00 57
po godz. 16.00: tel. 0 602 456 611
		
tel. 0 603 123 330
Awaria po okresie gwarancji:
 Zawiadom swojego serwisanta
z autoryzacją De Dietrich
lub serwis z wykazu
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