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Die Montage (Wasser- und Elektroinstallation) sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Ge-
rätes dürfen nur von einem zugelassenen Fachmann entsprechend dieser Anweisung ausgeführt werden.
Montau (podczenie hdrauliczne oraz wkonanie instalaci elektrczne) ak rwnie pierwszego 
uruchomienia urzdzenia moe dokona ednie uprawnion nstalator lub erwisant zgodnie z niniesz 
instrukc oraz olskimi ormami i przepisami.
A kszülk (vz- s elektromos) szerelst valamint els beüzemelst s karbantartst csak kpzett 
szakember vgezheti e szerelsi s kezelsi tmutat alapn az orsgos szabvnok s rendeletek 
figelembe vtelvel.
Mont (instalaci vodn ppok a elektroinstalaci) prvn uveden do provozu a drbu tohoto pstroe sm 
provdt pouze kvalifikovan odbornk kter se pi tom bude dit tmto nvodem.
Монтаж (водопроводного и электрооборудования), ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание 
данного водонагревателя должно осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии 
с настоящей инструкцией. 
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Typ 	=	30	-	50	l 	=	80	-	200	l
A mm 184 282,5
B mm 265 355
C mm 300 415
D mm 360 450
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1. Instrukcja obsługi i montażu  Dla użytkownika i instalatora

2.  Montaż Dla Instalatora

Tę instrukcję należy starannie przechowywać i przekazać następcy przy zmianie właściciela. Przy pracach konserwacyjnych i ewentualnych pracach 
remontowych przekazać instalatorowi do zapoznania się.

Montaż ścienny
Zbiorniki ścienne PSH �0 ... �00 TM montować 
w pomieszczeniu chronionym od mrozu 
w pobliżu miejsca poboru z przyłączeniami 
wody w dół.

Materiał mocujący do montażu urządzenia 
należy dobrać stosownie do wytrzymałości 
ściany. Należy uwzględnić ciężar zbiorników 
łącznie z napełnieniem wodnym (patrz tabela 
„Dane techniczne“).

Położenie śrub koniecznych do montażu jest 
widoczne na ilustracjach 4/5. 

Wieszaki do montażu pionowego i wieszaki 
do montażu poziomego są częściami 
składowymi zbiornika zależnie od wersji 
urządzenia.

Przyłącze wody
Instalacja wodna powinna zostać wykonana 
przez autoryzowanego fachowca przy 
uwzględnieniu obowiązującej instrukcji 
montażu oraz obowiązujących norm 
i przepisów.

Przyłączenie wody następuje w sposób 
zamknięty (stałość ciśnienia) dla zasilania 
kilku miejsc poboru.

Zbiorniki ścienne nadają się do przyłączenia 
do układów rur z tworzywa sztucznego.

Wskazówka do przyłączenia do układów 
z tworzywa sztucznego: W przypadku awarii 
mogą wystąpić temperatury do 9� °C 
(maks. 0,� MPa). Stosowane rury z tworzywa 
sztucznego muszą być dopasowane do tych 
warunków.

 Jeżeli	ciśnienie	wody	jest	większe	
niż	5	bar,	wtedy	w	dopływie	

zimnej	wody	musi	znajdować	się	zawór	
redukcyjny.

Przed przyłączeniem zbiornika do wodociągu 
należy starannie przepłukać instalację wodną, 
aby ciała obce nie dostały się do zbiornika lub 
do urządzenia zabezpieczającego.

Zalecane jest, aby instalować zbiornik według 
ilustracji 3.

 Zbiornik	należy	instalować	
koniecznie	ze	sprawdzonym	pod	

względem	konstrukcji	membranowym	
zaworem	bezpieczeństwa.

Należy uwzględnić wskazówki 
bezpieczeństwa instrukcji montażu 
membranowego zaworu bezpieczeństwa.

Zawór bezpieczeństwa należy sprawdzić pod 
względem prawidłowości działania.

Zawór bezpieczeństwa chroni zbiornik przed 
niedopuszczalnie dużym wzrostem ciśnienia. 
Zawór bezpieczeństwa należy uruchamiać 
w regularnych odstępach czasowych, aby 
zapobiegać zakleszczeniu przez osady 
kamienia wapiennego.

Ściek wody kroplowej zaworu 
bezpieczeństwa zawsze musi pozostać 
otwarty do atmosfery. Wodę ze ścieku wody 
kroplowej należy doprowadzić do rury 
odpływowej ze stałą pochyłością w dół, która 
zapewnia odpływ wody bez przeszkód.

Napełnienie: Po przyłączeniu zbiornika 
otworzyć zawór zamykający. Następnie 
otworzyć kran wody ciepłej. Jeżeli woda 
z niego wypłynie, zbiornik jest napełniony.  
Potem zamknąć kran wypływowy i sprawdzić 
instalację pod względem szczelności.

 W	żadnym	wypadku	nie	wolno	
przyłączyć	zbiornika	do	sieci	

elektrycznej	bez	sprawdzenia,	czy	
rzeczywiście	jest	całkowicie	napełniony	
wodą!

Przyłącze elektryczne 2
1 L, N bezpośrednio na termostat

� Ogranicznik temperatury

�  Regulator temperatury

� Lampa sygnalizacyjna

� Grzejnik

B Pojemnik

C Kołpak dolny osłony

D Osłona

E Anoda

F Przewód ochronny 

R Opór, ��0 Om

Przyłącze elektryczne należy wykonać przy 
uwzględnieniu obowiązującej instrukcji 
montażu oraz obowiązujących norm 
i przepisów. Na „Przepisy dla wznoszenia 
urządzeń elektroenergetycznych z napięciami 
znamionowymi do 1000 V“ oraz przepisy 
miejscowego zakładu energetycznego należy 
zwrócić szczególną uwagę. Urządzenia są 
przeznaczone tylko do stałego przyłączenia 
do sieci prądu przemiennego ��0 V ~. 
Inwestor musi na miejscu budowy dla 
wszystkich biegunów w doprowadzeniu 
zapewnić odstęp między kontaktami 
wielkości co najmniej � mm między 
kontaktami (np. bezpiecznik).

 Przyłączenie	elektryczne	może	
wykonać	tylko	uprawniony	

instalator.

Po zdjęciu pokrywy należy kabel sieciowy 
wprowadzić przez wpust kablowy na spodzie 
urządzenia. Potem następuje przyłączenie do 
zacisków L, N i  (PE).
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Typ PSH 30 TM 50 TM 80 TM 100 TM 120 TM 150 TM 200 TM

Napięcie znamionowe 1/N/PE ~  ��0V

Pobór mocy W �000 �000 �000 �000 �000 �000 �000

Pojemność znamionowa Litry �0 �0 80 100 1�0 1�0 �00
Zużycie prądu  
rezerwowego

kWh/
dzień

 
0,��

 
0,99

 
1,1�

 
1,�8

 
1,��

 
�,18

 
�,9�

Ilość wody zmieszanej  
do pobierania 
                   przy �0 °C

 
 

Litry

 
 

��

 
 

9�

 
 

1��

 
 

18�

 
 

��8

 
 

�91

 
 

�89
Ciężar (pusty) kg 19 �� �0 �� �9 �� �8

Rozmiary A mm 100 100 100 100 100 100 100

 B mm �8� �8� ��8 ��8 ��8 ��8 ��8

 C mm �8 �8 �� �� �� �� ��

 D mm �90 �90 ��0 ��0 ��0 ��0 ��0

 E mm ��0 �91 �8� ��� 889 11�� 11��

 H mm �8� 8�0 810 9�0 111� 1��0 1��0

 I mm 9� �8� ��� ��� ��� ��� ���

 K mm �8� �8� �00 �00 �00 �00 �00

 M mm 88 88 80 80 80 80 80

 X mm G 1/�“ G 1/�“ G �/�“ G �/�“ G �/�“ G �/�“ G �/�“

Rodzaj ochrony Ochrona wody strumieniowej (IP ��)

Znak kontrolny patrz tabliczka znamionowa

Po
ls

ki

Uruchomienie
Pierwsze uruchomienie i nagrzewanie musi 
być nadzorowane przez fachowca.

Temperatura wody może być nastawiona 
według potrzeb przy gałce wyboru 
temperatury. Gałka wyboru temperatury 
znajduje się na dolnej pokrywie (patrz 
ilustracja 1).

Przy mniejszym zużyciu wody ciepłej przy 
wodzie zawierającej dużo wapnia zalecane 
jest nastawienie energooszczędne „e“ przy ok. 
��–�0 °C. Urządzenie dogrzewa 
automatycznie w określonych odstępach 
czasowych lub po poborze wody ciepłej.

Odłączenie zbiornika zaleca się tylko przy 
dłuższej nieobecności. Straty ciepła są małe 
z powodu wysokogatunkowej izolacji cieplnej 
z piany poliuretanowej bez węglowodorów 
fluorochloropochodnych.

Przy niebezpieczeństwie mrozu zbiornik 
należy opróżnić.

Pole obsługi 1	
 Nastawienie mrozoochronne 
E     Nastawienie energooszczędne  
 (ok. �0 °C)
 Zakres temperatury (ok. �0 °C)

Konserwacja
Strona zewnętrzna zbiornika nie wymaga 
szczególnej konserwacji. W celu oczyszczenia 
wycierać miękką ścierką lub wilgotną gąbką. 
Nie stosować środków szorujących lub 
agresywnych środków do płukania.

 Uwaga!	Przy	wszelkich	pracach	
urządzenie	należy	wszystkimi	

biegunami	odłączyć	od	sieci!

W celu zapewnienia długiego czasu życia 
zaleca się roczną inspekcję anody 
przeciwkorozyjnej (anody magnezowej) 
zainstalowanej w urządzeniu przez fachowca. 
W regionach ze szczególnie agresywną wodą 
inspekcja ta może być częściej konieczna – 
odpowiednie informacje można uzyskać 
u instalatora lub bezpośrednio 
w przedsiębiorstwie zaopatrzenia w wodę!

Urządzenie jest zabezpieczone przed 
nadmiernym ogrzewaniem za pomocą 
ogranicznika bezpieczeństwa temperatury, 
który odłącza wszystkie fazy. Jeżeli 
ogranicznik bezpieczeństwa temperatury 
zadziałał, należy wezwać autoryzowanego 
fachowca do wykonania naprawy. 
Ogranicznik bezpieczeństwa temperatury 
po zadziałaniu może być cofnięty przez 
przyciskanie czerwonego przycisku pod 
osłoną przełączalni.

Dane techniczne

Rozmiary 4
Rozmiary zbiorników  
(patrz tabela „Dane techniczne“).

1  Kołnierz grzejny

�  Anoda magnezowa

�  Rura wypływowa

�  Gałka wyboru temperatury

�  Wieszak

�  Lampa sygnalizacyjna

Schemat instalacji 3
1 Zawór bezpieczeństwa

�  Uniemożliwienie przepływu zwrotnego

�  Króciec kontroli ciśnienia

�  Zawór zamykający

�  Zawór redukcyjny

�  Miejsca poboru




