
1

Stoj¹ce kombinowane zasobniki c.w.u.
SB 302 S, SB 402 S,
SB 602 AC, SB 1002 AC, SB 650/3 AC
Wymienniki ciep³a
WTW 21/13, WTW 28/18, WTW 28/23
WTFS 21/13, WTFS 28/23
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy tego urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane
jedynie przez uprawnionego Instalatora/Serwisanta, na podstawie niniejszej instrukcji.

Technika dobrego samopoczucia
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Zakres dostawy

Ø Stoj¹cy kombinowany zasobnik c.w.u.
Ø Termometr (w otworze ko³nierzowym)

Czê�ci dodatkowe do SB 302 S i SB
402 S:

Ø Rurka doprowadzenia zimnej wody
R 1" z uszczelk¹ p³ask¹

Ø £¹cznik 1/2� z uszczelk¹ p³ask¹
Ø Za�lepka
Ø Instrukcja obs³ugi i monta¿u
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  SB 650/3 AC

  A
      SB 302 - 402 S SB 602 - 1002 AC
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Wymiennik ciep³a z rurki ¿ebrowanej
WTW 21/13, WTW 28/18, WTW 28/23

  E

Typ

WTW 21/13

WTW 28/18

WTW 28/23

Strumieñ
przep³ywu

w

m3/h

0,7

1,0

1,4

Moc
grzewcza w

kW

12*

15*

17*

Strata
ci�nienia

w

MPa

0,03

0,012

0,028

Powierzchnia
zewnêtrzna

w

m2

1,3

1,8

2,3

Ko³nierz
ØD
w

mm

210

280

280

�rednica
zwojów
rurki Ød

w
mm

144

170

170

G³êboko�æ
zanurzenia

t
w

mm

410

440

540

Dopuszczal-
ne ci�nienie

robocze
(wewn.) w

MPa

1,5

1,5

1,5

* moc grzewcza przy temperaturze zasilania 70OC i �redniej ró¿nicy temperatur DJ wynosz¹cej 30 K

Wymiennik ciep³a z dwu�ciennej rurki ¿ebrowanej
WTFS 21/13, WTFS 28/23

  F

Typ

WTFS 21/13

WTFS 28/23

Moc
kondensa-

cyjna
w

kW

5,5*

10,0*

Powierzchnia
zewnêtrzna

w

m2

1,25

2,32

Objêto�æ
czynnika

ch³odniczego
w
l

0,7

1,4

Ko³nierz
ØD
w

mm

210

280

�rednica
zwojów rurki

Ød
w

mm

144

170

G³êboko�æ
zanurzenia

t
w

mm

410

540

Dopuszczal-
ne ci�nienie

robocze
(wewn.) w

MPa

2,8

2,8

* przy czynniku ch³odniczym R 22 i DJ wynosz¹cej 25 K

�rednica
rurki

przy³¹cza
Ødi w
mm

12,0

14,3
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1. Instrukcja obs³ugi SB...

1.1 Opis urz¹dzenia

Stoj¹ce kombinowane zasobniki ciep³ej
wody u¿ytkowej SB 302 S, SB 402 S, SB
602 AC, SB 1002 AC i SB 650/3 AC s¹
zasobnikami uniwersalnymi. Oferowane
s¹ bez wyposa¿enia wewnêtrznego (wy-
miennik ciep³a, ko³nierz grzejny, ko³nierze
za�lepiaj¹ce czy grza³ki dodatkowe) ponie-
wa¿ dobierane jest ono przez U¿ytkowni-
ka indywidualnie wed³ug potrzeb (patrz
tabela 2 na stronie 9).
Nale¿y uwzglêdniæ tak¿e instrukcje obs³ugi
i monta¿u poszczególnych komponentów.

1.2 Wa¿ne wskazówki

Temperatura wody w punkcie
poboru mo¿e przekroczyæ 60OC.
Z uwagi na niebezpieczeñstwo
poparzenia nale¿y zwróciæ uwa-
gê na dzieci !

Zgodnie z PN-75/B-02440 na przewodzie
zasilaj¹cym zasobnik (zimna woda), w oto-
czeniu wolnym od przemarzania musi  zo-
staæ zgodnie ze schematem pokazanym na
rys. D, str. 4, poz. 2 zainstalowany zawór
bezpieczeñstwa o ci�nieniu otwarcia max
6 bar, posiadaj¹cy dopuszczenia UDT. Pra-
wid³owe funkcjonowanie zaworu bezpie-
czeñstwa jest bardzo wa¿ne dla zabezpie-
czenia zbiornika przed uszkodzeniem spo-
wodowanym przez nadmierny wzrost
ci�nienia. Podczas ogrzewania z zaworu
bezpieczeñstwa mo¿e kapaæ woda. Jest to
objaw normalny wynikaj¹cy z rozszerzal-
no�ci ogrzewanej wody. Je¿eli po zakoñ-
czeniu ogrzewania woda kapie nadal nale-
¿y zawiadomiæ Instalatora/Serwisanta.

Dzia³anie zaworu bezpieczeñstwa nale¿y
regularnie kontrolowaæ przez jego urucho-
mienie. Przy prawid³owo dzia³aj¹cym za-
worze, podczas sprawdzania powinna pe³-
nym strumieniem wyp³ywaæ woda. W ¿ad-
nym wypadku nie blokowaæ odp³ywu z rury
odprowadzaj¹cej.
Nale¿y zleciæ Instalatorowi/Serwisantowi
regularne przegl¹dy zasobnika oraz jego
wyposa¿enia.
Zbiornik stalowy zasobnika jest wewn¹trz
chroniony przed korozj¹ warstw¹ specjalnêj
emalii i jest wyposa¿ony w anodê ochronn¹.
Ø Przy zasobnikach SB 302 - 402 S i SB

602 - 1002 AC anoda posiada optycz-
ny wska�nik zu¿ycia. W wyniku zu¿y-
cia siê anody wilgoæ dociera do wska�-
nika (rys. A, poz. 3) i powoduje jego
zabarwienie na kolor czerwony.

W przypadku zabarwienia siê
wska�nika nale¿y zawiadomiæ
Serwis/Instalatora, który dokona
sprawdzenia i ewentualnej wy-
miany anody i wska�nika.

   Anoda w porz¹dku      Anoda zu¿yta
  bia³y    czerwony

Ø Przy zasobnikach SB 650/3 AC anodê
ochronn¹ nale¿y po raz pierwszy skon-
trolowaæ po dwóch latach eksploatacji
i je�li jest to konieczne, wymieniæ. Po
dokonaniu kontroli Serwisant okre�li
czêstotliwo�æ nastêpnych kontroli.

1.3 Konserwacja i czyszczenie

Prace konserwacyjne jak np.
sprawdzenie bezpieczeñstwa
elektrycznego mog¹ byæ wyko-
nywane wy³¹cznie przez Serwi-
santa/Instalatora.

Przy wysokich temperaturach prawie z
ka¿dej wody wytr¹ca siê kamieñ kot³o-
wy. Osadza siê on wewn¹trz zbiornika i
ogranicza funkcjê i ¿ywotno�æ urz¹dze-
nia. Z tego powodu nale¿y od czasu do
czasu odkamieniæ ko³nierz grzejny i wbu-
dowane wyposa¿enie wewnêtrzne. Czê-
stotliwo�æ odkamieniania okre�li Serwi-
sant/Instalator.
Do utrzymania w czysto�ci elementów
wykonanych z tworzywa sztucznego wy-
starczy wilgotna �ciereczka, zamoczona
w roztworze myd³a. Nie nale¿y stosowaæ
¿adnych szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹-
cych �rodków  czysto�ci!

1.4 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y sta-
rannie przechowaæ i przekazaæ
nabywcy w przypadku sprzeda-
¿y urz¹dzenia. Przy pracach kon-
serwacyjnych lub ewentualnych
naprawach udostêpniæ do wgl¹-
du Serwisantowi.

1.5 Dane techniczne A (patrz równie¿ dane techniczne podane na tabliczce znamionowej urz¹dzenia)

Typ
Pojemno�æ l
Ci�nienie robocze MPa (bar)
Ci�n. próbne zbiornika MPa (bar)
Ciê¿ar kg
Otwory ko³nierzowe szt.
Temperatura  c.w.u.1) max OC
Wymiary: a mm

b mm
c mm
d mm
e mm
f mm
g2) mm
h mm
I mm
k3) mm
m mm
n mm
p mm
r mm
s mm
Ø o mm

SB 302 S
300

1 (10)
1,5 (15)

95
2

110
550
700
360
350

1025
1040

-
1585
390
530
75
55
-
-
-

490

SB 402 S
400

1 (10)
1,5 (15)
126,5

2
110
600
750
375
350
1145
1160

-
1755
410
580
75
55
-
-
-

540

SB 602 AC
600

1 (10)
1,5 (15)

160
2

110
750
950
530
350
1150
1200
1800
1685

-
790

-
115

-
-
-

690

SB 1002 AC
1000
1 (10)

1,5 (15)
228

2
110
750
950
530
350

1790
1840
2640
2525

-
790

-
115

-
-
-

690

SB 650/3 AC
650

1 (10)
1,5 (15)

176
3

110
750
950
450
515

1480
-

1850
1725

-
790
125

-
1135
560

1305
690

1) stoj¹ce zasobniki kombinowane przeznaczone s¹ do akumu-
lowania ciep³ej wody u¿ytkowej o temperaturze do 110OC.

2) wymiar z izolacj¹ ciepln¹ WD 602, WD 1002, WD 650
3) maksymalna mo¿liwa g³êboko�æ zanurzenia wyposa¿enia
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2. Instrukcja monta¿u SB...
Przy transporcie urz¹dzenia do
miejsca monta¿u zalecane jest w
przypadku zasobników SB 302 i
SB 402 S zdemontowanie obudo-
wy dla unikniêcia jej zabrudzenia
lub uszkodzenia (patrz pkt. 2.4).

2.1 Budowa urz¹dzenia - rys. A, str. 3

1 Doprowadzenie zimnej wody (gwint ze-
wnêtrzny)

2 Odp³yw ciep³ej wody (gwint zewnêtrzny)
3 Wska�nik optyczny anody ochronnej
4 Anoda
Ø SB 302 - 402 S, SB 602 - 1002 AC

- sygnalizacyjna
Ø SB 650/3 AC - ochronna

5 Króciec cyrkulacji (gwint zewnêtrzny)
6 Mufa do wkrêcenia grza³ki dodatkowej

BGC (gwint wewnêtrzny), fabrycznie
zamkniêta (klucz 32)

7 Termometr
8 Izolacja cieplna
Ø SB 302 - 402 S pianka bezpo�red-

nio na zbiorniku
Ø SB 602 - 1002 AC, SB 650/3 AC

dostarczana oddzielnie
9 Zbiornik stalowy, emaliowany specjal-

n¹ emali¹
10 Króciec pod³¹czenia (gwint zewnêtrzny)
Elementy do SB 302 - 402 S dostarcza-
ne w oddzielnym opakowaniu
11 Rurka doprowadzenia zimnej wody

R 1 z uszczelk¹
12 Redukcja na 1/2� z uszczelk¹ p³ask¹
13 Za�lepka
14 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

2.2 Przepisy i zalecenia

Ø Monta¿, pierwsze uruchomienie oraz
konserwacje i naprawy urz¹dzenia
mog¹ byæ wykonywane jedynie przez
uprawnionego Instalatora/Serwisanta.

Ø Prawid³owa praca i bezpieczeñstwo
urz¹dzenia zapewnione jest wy³¹cznie
w przypadku u¿ywania oryginalnego
osprzêtu i oryginalnych czê�ci zamien-
nych.

Ø Przestrzegaæ Przepisów i Zaleceñ lo-
kalnego Zak³adu Wodoci¹gowego.

Ø Kombinowany zasobnik stoj¹cy musi
byæ przymocowany do pod³ogi.

Ø Instalacja wodna:
   Rury

wody zimnej wody ciep³ej
mied� mied�
stal stal lub mied�

Ø Rury ciep³ej wody musz¹ byæ izolowa-
ne cieplnie.

Ø Temperaturê ciep³ej wody u¿ytkowej w
instalacji nale¿y poprzez urz¹dzenia
dzia³aj¹ce samoczynnie (np. zawory
termostatyczne) lub w inny sposób
ograniczyæ na max 60OC. Nie jest to
konieczne w przypadku systemów wy-
magaj¹cych niezbêdnie wy¿szej tem-
peratury lub te¿ wymagaj¹ d³ugo�ci rur
mniejszej ni¿ 5 m.

Ø System nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dze-
nia powoduj¹ce samoczynnie wy³¹cze-
nie pompy cyrkulacyjnej. W przypad-
ku zasobników wyposa¿onych w prze-
wody cyrkulacyjne, pomp¹ cyrkulacyj-
n¹ nale¿y sterowaæ poprzez zastoso-
wanie programatora czasowego.

2.3 Miejsce monta¿u

Ø W pomieszczeniach nie nara¿onych na
temperatury ujemne.

Ø Jak najbli¿ej punktów poboru wody.

2.4 Demonta¿/monta¿ p³aszcza SB
302 S i SB 402 S

P³aszcz zasobnika jest fabrycznie zamon-
towany. W przypadku potrzeby mo¿liwe
jest jego zdjêcie.
P³aszcz i pokrywa musz¹ byæ zamonto-
wane przed pod³¹czeniem wody, przewo-
du cyrkulacyjnego lub wbudowaniem
grza³ki dodatkowej BGC. Ta�mê zas³ania-
j¹c¹ nogi urz¹dzenia nale¿y za³o¿yæ do-
piero po dokonaniu kontroli szczelno�ci
po³¹czeñ.

2.5 Monta¿ osprzêtu dodatkowego

Pokrywa ze styropianu w otworze ko³nie-
rzowym s³u¿y do ustalenia pozycji p³asz-
cza. W przypadku monta¿u osprzêtu do-
datkowego w dolnym otworze ko³nierzo-
wym pokrywê ze styropianu nale¿y prze-
³o¿yæ do górnego otworu.
Ø Wybrany osprzêt dodatkowy nale¿y za-

montowaæ zgodnie z za³¹czon¹ do nie-
go instrukcj¹ obs³ugi i monta¿u.

Ø Otwory ko³nierzowe nale¿y zamkn¹æ
przy pomocy wymiennika ciep³a, ko³-
nierza grzejnego lub ko³nierza za�le-
piaj¹cego (patrz tabela 2, str. 9 osprzê-
tu dodatkowego).

Ø Nale¿y zachowaæ galwaniczne oddzie-
lenie elementów wbudowanych od
zbiornika. Przy u¿yciu podanych w ta-
beli 2 elementów osprzêtu dodatkowe-
go oddzielenie takie jest zapewnione.

Ø Izolacjê ciepln¹ przy SB 602 AC, SB
1002 AC oraz SB 650/3 AC nale¿y
montowaæ dopiero po pod³¹czeniu
wody (patrz pkt. 2.9).

2.6 Monta¿ termometru

Termometr, który przy dostawie znajduje
siê w otworze ko³nierzowym, wsun¹æ do
oporu i ustawiæ w odpowiedniej pozycji
(poz. A, rys. B, str. 4).

2.7 Monta¿ elementów wska�niko-
wych / wskazówki - rys. B, str. 4

Ø Przy SB 302 S i SB 402 S anoda sy-
gnalizacyjna jest przy dostawie zamon-
towana. Usun¹æ zabezpieczenie trans-
portowe c. Sprawdziæ czy w transpor-
cie nie zosta³ uszkodzony element
wska�nikowy b!

Ø Zamontowaæ element wska�nikowy
przy SB 602 AC i SB 1002 AC:
Ø naciskaj¹c pier�cieñ d  wyci¹gn¹æ

czerwon¹ za�lepkê
Ø wsun¹æ do oporu za³¹czon¹ rurkê,

stanowi¹c¹ przed³u¿enie elementu
wska�nikowego (e)

Ø w miejscu dobrze widocznym na-
kleiæ na izolacji cieplnej naklejkê
"Wskazówka do anody sygnaliza-
cyjnej"

Stoj¹ce zasobniki kombinowane nie mog¹
zostaæ uruchomione w przypadku uszko-
dzonego elementu wska�nikowego.
Zasobniki SB 302 S / SB 402 S nie mo¿e
byæ eksploatowany bez elementu wska�-
nikowego.
W przypadku zu¿ycia anody i braku ele-
mentu wska�nikowego lub jego uszkodze-
niu z tulejki wska�nika bêdzie wyp³ywaæ
woda.
Je¿eli stoj¹cy zasobnik kombinowany
SB 602 AC / SB 1002 AC ma byæ eks-
ploatowany bez anody sygnalizacyjne,
to w tulejce nale¿y pozostawiæ czerwo-
n¹ za�lepkê.
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2.8 Pod³¹czenie wody

Ø Dobrze przep³ukaæ rury.
Ø Zamontowaæ rurê odp³ywu ciep³ej

wody.
Ø Zamontowaæ rurê doprowadzenia zim-

nej wody.

Wskazówka do SB 302 S i SB 402 S -
rys. C, str. 4
Rura doprowadzenia zimnej wody prze-
chodz¹ca pomiêdzy nogami zasobnika
mo¿e byæ skierowana w ró¿nych kierun-
kach f. Przy dokrêcaniu przytrzymaæ klu-
czem g. Sprawdziæ stabilno�æ rury dopro-
wadzenia wody i ewentualnie zamontowaæ
dodatkowe wzmocnienia. W przypadku
konieczno�ci mo¿liwe jest bezpo�rednie
zamontowanie doprowadzenia wody do
króæca h. Zalecane jest zamontowanie
grupy bezpieczeñstwa.

Przyk³ad instalacyjny - rys. D, str. 4
1 Kombinowany zasobnik c.w.u.
2 Zawór bezpieczeñstwa max 0,6 Mpa
3 Przewód odprowadzaj¹cy wodê z za-

woru bezpieczeñstwa
4 Zawór odcinaj¹cy
5 Zawór redukuj¹cy ci�nienie (o ile ko-

nieczny)
6 Zawór kontrolny
7 Zawór zwrotny
8 Manometr kontrolny
9 Zawór odcinaj¹cy
10 Zawór spustowy
11 Elektryczny ko³nierz grzejny FCR...
12 Wymiennik ciep³a WTW...
13 Wkrêcana grza³ka dodatkowa BGC
Ø Przewód odprowadzaj¹cy wodê z za-

woru bezpieczeñstwa nale¿y poprowa-
dziæ ze spadkiem.

Ø Uwzglêdniæ zawarte w instrukcji mon-
ta¿u i obs³ugi wskazówki dotycz¹ce za-
woru bezpieczeñstwa.

Ø Przez otwarcie armatur nape³niæ i prze-
p³ukaæ zbiornik wod¹.

Ø Przeprowadziæ kontrolê szczelno�ci.

Wskazówka dotycz¹ca przewodów cyr-
kulacyjnych
Je¿eli zainstalowany ma byæ przewód cyr-
kulacyjny nale¿y go zamontowaæ do króæ-
ca 5 rys. A, str. 3. Mo¿liwe jest tak¿e za-
montowanie w króæcu termometru.

Wskazówka do SB 302 S i SB 402 S
W p³aszczu z tworzywa sztucznego wyci¹æ
w miejscu zaznaczonym otwór 70 mm.
Usun¹æ w tym miejscu izolacjê ciepln¹ do-
oko³a króæca, tak aby mo¿liwe by³o zamon-
towanie przewodu cyrkulacyjnego. Nakrê-
ciæ za³¹czon¹ redukcjê 1/2� (rys. A, poz.
12) wraz z przed³u¿k¹. Za�lepkê (poz. 13)
przykleiæ do p³aszcza (za�lepka otworu).

2.9 Monta¿ izolacji cieplnej
SB 602 AC, SB 1002 AC
i SB 650/3 AC

Zamontowaæ izolacjê ciepln¹
Wskazówka do SB 602 - 1002 AC
Ø usun¹æ izolacjê ciepln¹ w obrêbie króæ-

ca termometru
Ø przeprowadziæ przed³u¿enie elementu

wska�nikowego anody przez otwor w
pokrywie

2.10Pierwsze uruchomienie

Mo¿e byæ wykonane jedynie przez
Instalatora lub Serwisanta!

1 Nape³niæ zbiornik wod¹, dobrze prze-
p³ukaæ i odpowietrzyæ.

2 Na podstawie odpowiednich instrukcji
obs³ugi sprawdziæ funkcjonowanie ele-
mentów osprzêtu dodatkowego.

3 Sprawdziæ prawid³owo�æ dzia³ania za-
woru bezpieczeñstwa.

Wyja�niæ U¿ytkownikowi zasadê
dzia³ania urz¹dzenia i zapoznaæ
ze sposobem obs³ugi.

Wa¿ne wskazówki:
Ø Zwróciæ uwagê na istniej¹ce niebezpie-

czeñstwo poparzenia w przypadku na-
stawiania zbyt wysokich temperatur.

Ø Przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi
do starannego przechowania. Nale¿y
stosowaæ siê do wszelkich wskazówek
i uwag zawartych w niniejszej instruk-
cji poniewa¿ informuj¹ one o zasadach
bezpieczeñstwa i prawid³owej obs³ugi
urz¹dzenia.

2.11Konserwacja

Ø Przy wszelkich pracach urz¹dzenie na-
le¿y od³¹czyæ na wszystkich biegunach
od sieci elektrycznej.

Ø Zawór bezpieczeñstwa nale¿y regular-
nie sprawdzaæ. Podczas kontroli z za-
woru powinna wyp³ywaæ pe³nym stru-
mieniem woda.

Dalsze wskazówki do urz¹dzenia:
Odkamienianie
Nie nale¿y u¿ywaæ pompy odkamieniaj¹-
cej. Odkamienianie ko³nierza grzejnego
nale¿y wykonaæ po jego wymontowaniu.
Nie poddawaæ dzia³aniu odkamieniacza
anody, ani emalii pokrywaj¹cej zbiornik.
Moment obrotowy do przykrêcania �rub
ko³nierza:
60 - 70 Nm Þ SB 302 S, SB 402 S
80 - 85 Nm Þ SB 602 AC, SB 1002 AC,

SB 650/3 AC

Wskazówka do wymiany grza³ek i rurki
ochronnej
Grza³ki i rurkê ochronn¹ nale¿y odizolo-
waæ elektrycznie od zbiornika.
Opró¿nianie zbiornika

Przed rozpoczêciem opró¿niania
od³¹czyæ zasobnik od sieci elek-
trycznej!

Ø zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy zimnej
wody

Ø otworzyæ wszystkie armatury w punk-
tach poboru wody

Ø opró¿nienie ma miejsce poprzez zawór
spustowy. W rurce doprowadzenia
zimnej wody pozostan¹ resztki wody.

Przy opró¿nianiu ze zbiornika
mo¿e wyp³ywaæ gor¹ca woda!

Wymiana anody (rys. A, poz. 4) - nr ka-
talogowy patrz tabela str. 9
Je�li anoda jest zu¿yta nale¿y bezwzglêd-
nie wymieniæ j¹ na now¹. Je¿eli niemo¿li-
we jest w³o¿enie anody prêtowej od góry,
nale¿y zamontowaæ anodê cz³onow¹. Przy
wymianie anody nale¿y zwróciæ uwagê, na
oporno�æ pomiêdzy anod¹ i króæcem
zbiornika wynosz¹c¹ max 0,3 W.
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3. Zalecany osprzêt dodatkowy

Nr kat.

071330

071331

071332

071333

000694

000695

000696

001502

076062
076098

076099

072119
072118

075115

Typ

FCR 21/60

FCR 21/120

FCR 28/120

FCR 28/180

FCR 28/120

FCR 28/180

FCR 28/270

FCR 28/360

WTW 21/13
WTW 28/18

WTW 28/23

WTFS 21/13
WTFS 28/23

BGC

�rednica
ko³nierza

Ø mm
210

210

280

280

280

280

280

280

210
280

280

210
280

R 1 1/2�

Oznaczenie/Moc/
Powierzchnia wymiennika

Ko³nierz grzejny
2/4, 4/4 kW; 1/N/PE ~230 V,
2/6, 3/6, 4/6 kW; 3/N/PE ~400 V
Ko³nierz grzejny
4 kW; 1/N/PE ~230V
8 kW; 2/N/PE ~400V
12 kW; 3/PE ~400V
Ko³nierz grzejny
6/12, 12/12 kW; 3/N/PE ~400V
Ko³nierz grzejny
9/18, 18/18 kW; 3/N/PE ~400V
Ko³nierz grzejny
12 kW; 3/PE ~400V
Ko³nierz grzejny
18 kW; 3/PE ~400V
Ko³nierz grzejny
27 kW; 3/PE ~400V
Ko³nierz grzejny
36 kW; 3/PE ~400V
Wymiennik ciep³a
Wymiennik ciep³a

Wymiennik ciep³a

Wymiennik ciep³a czynnika ch³odniczego
Wymiennik ciep³a czynnika ch³odniczego

Grza³ka dodatkowa
1; 2; 3; 4; 5,7 kW; 1/N/PE ~230V
3 kW; 2/PE ~400V
6 kW; 3/PE ~400V

Stosowany do

SB 302 - 402 S

SB 302 - 402 S

SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 302 - 402 S
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 302 - 402 S
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC
SB 302 - 402 S,
SB 602 - 1002 AC,
SB 650/3 AC

G³êboko�æ
zanurzenia

w mm
400

400

450

320

320

320

320

450

410
440

540

410
540

500

Wykona
-nie1)

U, Z

U, E

U, Z

U, Z

E

E

E

E

1,3 m2

1,8 m2

2,3m2

1,3 m2

2,3 m2

-

Tabela 2
1) wykonanie:

E - jednotaryfowe
Z - dwutaryfowe/jednotaryfowe
U - uniwersalne (pod³¹czenie w ró¿nych wariantach mocy)

4. Wymienne cz³onowe anody ochronne

Nr kat.

143498

143499

Opis

Anoda ³añcuchowa sygnalizacyjna R 3/4�  (Ø 22 x 980 mm)

Anoda ³añcuchowa sygnalizacyjna R 1 1/4� (Ø 33 x 1020 mm)

Stosowana do

SB 302 - 402 S

SB 602 - 1002 AC,  SB 650/3 AC
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5. Wymienniki ciep³a WTW...
i WTFS...

5.1 Opis

Wymienniki ciep³a WTW i WTFS produk-
cji Stiebel Eltron przystosowane do kom-
binowanych stoj¹cych zasobników
SB 302 - 402 S, SB 602 - 1002 AC
i SB 650/3 AC.

5.2 Budowa wymiennika ciep³a z
rurki ¿ebrowanej - rys. E, str. 5

Ø WTW 21/13
Ø WTW 28/18
Ø WTW 28/23

Opis
Wykonany z rurki miedzianej, cynowanej.
Przeznaczony do ogrzewania wody pitnej,
w po³¹czeniu z kot³em grzewczym lub sys-
temem solarnym.
Dostawa kompletna, ze �rubami, uszczel-
kami, tulejkami izolacyjnymi, izolacj¹ ciepl-
n¹ i termostatem do sterowania pomp¹
obiegu grzewczego.
1 rurka ¿ebrowana
2 p³yta ko³nierzowa
3 przy³¹czem R 3/4� (gwint zewnêtrzny)

zasilanie/powrót dowolnie
4 element rozdzielaj¹cy R 3/4� (gwint

wewnêtrzny), R 1 (gwint wewnêtrzny)
5 wspornik
6 rurka ochronna czujnika, Ø 6,5 mm

wewn.

5.3 Budowa wymiennika ciep³a z
dwu�ciennej rurki ¿ebrowanej -
rys. F, str. 5

Ø WTFS 21/13
Ø WTFS 28/23

Opis
Wykonany z dwu�ciennej rurki miedzianej,
cynowanej, ze wska�nikiem nieszczelno-
�ci. Przeznaczony do ogrzewania wody
pitnej w po³¹czeniu z agregatem ch³odni-
czym (wykorzystanie ciep³a kondensacji).
Dostawa kompletna, ze �rubami, uszczel-
kami, tulejkami izolacyjnymi, izolacj¹ ciepl-
n¹. Nape³niany gazem zabezpieczaj¹cym,
szczelnie zamkniêty.
1 rurka ¿ebrowana
2 p³yta ko³nierzowa
3 wska�nik nieszczelno�ci
4 rurka pod³¹czeniowa - wej�cie czynni-

ka ch³odniczego
5 rurka pod³¹czeniowa - wyj�cie czynni-

ka ch³odniczego
6 wspornik

Wska�nik nieszczelno�ci
W przypadku wyst¹pienia nieszczelno�ci
ze szczeliny wyp³ywa czynnik ch³odniczy i
wskazuje nieszczelno�æ. Woda pitna i
czynnik ch³odniczy nie maj¹ ze sob¹ kon-
taktu.

5.4 Wskazówki monta¿owe do
WTW i WTFS

Monta¿ WTW rys. G
Ø wycisn¹æ zgodnie z rysunkiem otwory

naciête w p³ytce izolacji cieplnej (a)
Ø p³ytkê izolacji cieplnej (a) i paski izola-

cji cieplnej (b) w³o¿yæ do pokrywy (c)
Ø zamontowaæ element dystansowy (d)
Ø zamontowaæ elementy oddzielaj¹ce (e)
Ø za³o¿yæ pokrywê (c) z izolacj¹ ciepln¹
Ø zamontowaæ regulator (f)
Ø czujnik temperatury (g) wsun¹æ z ka-

pilar¹ do oporu w rurkê ochronn¹
Ø pod³¹czyæ regulator zgodnie ze sche-

matem (h)
Ø przy pomocy �ruby regulacyjnej (i) na-

stawiæ ¿¹dan¹ temperaturê
W celu ograniczenia zu¿ycia ano-
dy w przypadku stosowania wy-
mienników WTW, wymienniki
nale¿y odizolowaæ poprzez wy-
korzystanie dostarczanych wraz
z wymiennikiem elementów roz-
dzielaj¹cych i tulejek izolacyj-
nych. Rurka kapilarna nie mo¿e
mieæ kontaktu z rurk¹ ochronn¹,
ani z ko³nierzem grzejnym!

WTFS
Lutowane pod³¹czenie rurek czynnika
ch³odniczego  - rys. F, str. 5
Ø rurkê wej�cia czynnika ch³odniczego

poz. 4 przylutowaæ do d³ugiej rurki we-
wnêtrznej

Ø rurkê wyj�cia czynnika ch³odniczego
poz. 5 przylutowaæ do wyciêtego koñ-
ca rurki

  G
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6. Ochrona �rodowiska

Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-
konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny.

Ø Wszystkie elementy z drewna nie s¹
pokrywane ¿adnymi �rodkami konser-
wuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte
lub s³u¿yæ do dalszej obróbki.

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
ta�my mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Oba materia³y mog¹ s³u¿yæ jako su-
rowce wtórne.

7. Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar Kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Warunki gwarancji umieszczone s¹ na
oryginale karty gwarancyjnej wydanej
przez Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. Na-
prawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne lub / i
wodne, pierwsze uruchomienie oraz prze-
gl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane
wy³¹cznie przez uprawnionego Instalato-
ra lub Zak³ad Serwisowy.
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci
za usterki i uszkodzenia urz¹dzeñ wyni-
kaj¹ce z nieprzestrzegania niniejszej in-
strukcji monta¿u i obs³ugi.
Uruchomienie i eksploatacja niezgodne z
warunkami niniejszej instrukcji powoduj¹
utratê gwarancji.


