
Stoj¹ce pojemno�ciowe ogrzewacze wody
SHO AC 600, SHO AC 1000
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Technika dobrego samopoczucia

Monta¿ (instalacja wodna i elektryczna) oraz pierwsze uruchomienie powinno byæ wykonane
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ przez fachowca posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.



1 Doprowadzenie wody zimnej
(gwint zewnêtrzny)

2 Grza³ka
3 Zbiornik
4 Króciec dla cyrkulacji G 1/2A

(gwint zewnêtrzny)
5 Izolacja cieplna 100 mm

(wyposa¿enie dodatkowe)
6 Anoda ochronna G 1 1/4 A

(gwint zewnêtrzny)
7 Wyj�cie wody gor¹cej

(gwint zewnêtrzny)
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Opis ogólny

Monta¿ i uruchomienie mo¿e byæ doko-
nane tylko i wy³¹cznie przez fachowca,
który posiada odpowiednie uprawnienia.
Monta¿ nale¿y wykonaæ zgodnie z instruk-
cj¹ monta¿u i obs³ugi.
Stoj¹ce pojemno�ciowe ogrzewacze wody
zabezpieczaj¹ jeden lub wiêcej punktów
poboru wody. Znajduj¹ siê pod pe³nym ci-
�nieniem instalacji wodoci¹gowej, które
podczas ogrzewania wody jak i wystêpu-
j¹cych w niej wahañ ci�nienia nie powin-
no przekroczyæ granicy zaworu bezpie-
czeñstwa (6 bar). Zbiornik stalowy jest
zabezpieczony specjaln¹ emali¹ antyko-
rozyjn¹ oraz anod¹ ochronn¹. Stoj¹cy
ogrzewacz SHO wyposa¿ony jest w dwa
typy g³owic grzewczych. G³owicê jedno-
lub dwutaryfow¹.
Grzanie podstawowe w ogrzewaczach z
g³owic¹ dwutaryfow¹ jest ustawione w po-
zycji I (8 h). Gdy wymagany jest krótszy
okres korzystania podgrzewania, wówczas
istnieje mo¿liwo�æ poprzez prze³¹cznik
znajduj¹cy siê obok listwy zaciskowej,
skrócenia czasu korzystania z taryfy noc-
nej I (8 h) na II (4 h).
W celu wygodnej obs³ugi szybkiego grza-
nia zalecamy zastosowanie zdalnego prze-
³¹cznika, który mo¿e byæ umieszczony w
pomieszczeniu mieszkalnym. Urz¹dzenie
musi byæ ustawione w wolnym od mrozu
pomieszczeniu i jak najbli¿ej punktu pobo-
ru, z którego jest najczê�ciej pobierana cie-
p³a woda. Pod³o¿e pod ogrzewaczem musi
byæ wytrzyma³e na jego ciê¿ar ca³kowity.
Ciê¿ar zbiornika SHO AC 600 wype³nione-
go wod¹ wynosi oko³o 760 kg. Urz¹dzenie
musi byæ umocowany do pod³ogi.
Do izolacji zbiornika zalecamy 100 mm
izolacjê:
600 l - WD 612 - nr kat. 071732
100 l - WD 1012 - nr kat. 071733
Prosimy zwróciæ uwagê podczas zak³ada-
nia izolacji na zbiorniku, aby otwory od-
wadniaj¹ce znajduj¹ce siê w dolnej czê-
�ci komory mieszcz¹cej grza³kê nie zosta³y
zakryte, co mog³o by powodowaæ brak
mo¿liwo�ci odp³ywu kondensatu.

Uwaga!
Ko³nierz grzewczy nie mo¿e byæ izolo-
wany za wzglêdu na uk³ady elektryczne
w nim zamontowane.

Uwagi dla u¿ytkownika

Niniejsz¹ instrukcje monta¿u i obs³ugi na-
le¿y starannie przechowywaæ. W przypad-
ku zmiany w³a�ciciela urz¹dzenia przeka-
zaæ nowemu u¿ytkownikowi.
Podczas konserwacji i ewentualnej napra-
wy urz¹dzenia nale¿y udostêpniæ do wgl¹-
du fachowcowi

Wszystkie prace mog¹ byæ wykonywa-
ne tylko przez osoby uprawnione!

Pod³¹czenie wodne

Pod³¹czenie wodne nale¿y wykonaæ zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi normami. Na tablicz-
ce znamionowej podane ci�nienie robocze
6 bar nie mo¿e byæ przekroczone. Nale¿y
po³¹czyæ znajduj¹ce siê w dolnej i górnej
czê�ci urz¹dzenia wyprowadzone króæce
z sieci¹ zimnej i gor¹cej wody. Nastêpnie
nale¿y zainstalowaæ zawór bezpieczeñ-
stwa na dolnym wp³ywie wody zimnej w
kolejno�ci jak na rys. 2. Przed zamonto-
waniem zaworu bezpieczeñstwa nale¿y
przep³ukaæ instalacjê wodn¹.
Przep³yw maksymalny:
SHO AC 600 - 50 l/min
SHO AC 1000 - 70 l/min
Przep³yw maksymalny nie powinien pod-
czas chwilowych przyrostów ci�nienia
przekroczyæ podanych warto�ci. Rozprê-
¿ona woda musi w sposób widoczny wy-
dostawaæ siê z zaworu bezpieczeñstwa i
powinna byæ odprowadzana do pojemni-
ka lub kratki �ciekowej. Odprowadzacz
wody w kratce �ciekowej powinien byæ tak
du¿y, ¿eby w przypadku pe³nego otwarcia
zaworu bezpieczeñstwa by³ w stanie od-
prowadzaæ wydostaj¹c¹ siê wodê. Aby
podczas prac inspekcyjnych mo¿na by³o
szybko opró¿niæ ogrzewacz nale¿y zamon-
towaæ w najni¿szym miejscu zawór opró¿-
niaj¹cy. Musi on odpowiadaæ przekrojowi
instalacji. W celu kontroli ci�nienia wody
zalecamy zastosowanie manometru po-
miêdzy zaworem bezpieczeñstwa, a zawo-
rem zwrotnym. Zawór bezpieczeñstwa po-
winien byæ tak ustawiony aby podczas wy-
³¹czonego grzania nie wydostawa³a siê
woda. Gdyby jednak z zaworu bezpieczeñ-
stwa kapa³a woda znaczy to, ¿e gniazdo
zaworu jest brudne lub ci�nienie wody za
wysokie. Przy skokach ci�nienia w insta-
lacji powy¿ej 4,8 bar potrzebny jest zawór
redukuj¹cy ci�nienie i przy ci�nieniu wy-
¿szym, drugi ponad 10 bar.
Do instalacji wody zimnej i ciep³ej mo¿na
stosowaæ rury stalowe lub miedziane w
nastêpuj¹cej kolejno�ci:
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W przypadku zastosowania systemu rur
z tworzywa proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e
mog¹ byæ tylko zastosowane rury z VPE
(polimer przestrzenny HDPE) wed³ug nor-
my DIN 16893 rz¹d 2 (20 bar). Instalacje
cyrkulacyjne nie s¹ zalecane ze wzglêdu
na du¿e straty ciep³a. W przypadku gdy
nie mo¿na by³o obyæ siê bez cyrkulacji,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce
wskazówki:
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1 Cyrkulacja musi byæ wykonana odpo-
wiednio wed³ug przepisów o oszczêd-
no�ci energii.

2 Temperatura wody gor¹cej nie mo¿e
byæ wy¿sza max 60OC (centralne mie-
szanie wody przy temperaturze wody
w zbiorniku > 60OC).

3 Nale¿y zainstalowaæ na instalacji wod-
nej w najdalej po³o¿onym punkcie po-
boru wody regulator temperatury. po
osi¹gniêciu zadanej temperatury wy-
³¹cza on pompê cyrkulacyjn¹. Z dodat-
kowo zamontowanym zaworem ma-
gnetycznym nie dopuszcza siê do zja-
wiska cyrkulacji grawitacyjnej.

4 Proszê wzi¹æ pod uwagê przy dobo-
rze ogrzewacza straty ciep³a zwi¹zane
z cyrkulacj¹.

Instalacja wody ciep³ej musi byæ ocieplo-
na. W przypadku zastosowania baterii ter-
mostatycznych, pod³¹czenie wody zimnej
musi znajdowaæ siê pomiêdzy ogrzewa-
czem a zainstalowanym na sieci zaworem
redukuj¹cym ci�nienie, aby baterie znaj-
dowa³y siê pod zredukowanym ci�nieniem
wody.

Pod³¹czenie elektryczne

Prosimy wzi¹æ pod uwagê zalecenia Za-
k³adu Energetycznego w danym rejonie i
tabliczkê znamionow¹ wydajno�ci.
Prosimy porównaæ napiêcie i dobraæ opty-
malne przekroje przewodów i poprawne
zabezpieczenia. Zbiornik wodny musi byæ
pod³¹czony do sieci pr¹du trójfazowego
bezkontaktowo. Po zdjêciu os³ony po-
mieszczenia wy³¹czników, mo¿na wed³ug
schematu i opisu oraz wed³ug przyk³adu
na rys. 3 i 4 pod³¹czyæ do listwy zacisko-
wej. Urz¹dzenie musi byæ oddzielone od
sieci bezpiecznikami o odcinkach co naj-
mniej 3 mm. W tym celu mo¿na zastoso-
waæ LS-prze³¹cznik lub bezpieczniki. Przy
urz¹dzeniach o wydajno�ci grzewczej po-
wy¿ej 21 kW nale¿y dodatkowo zastoso-
waæ 2 styczniki (rys. 4).
Odpowiadaj¹c zaleceniom VDE, musz¹
obydwa styczniki prze³¹czeniowe dla ogra-
nicznika temperatury i regulatora tempe-
ratury niezale¿nie od siebie byæ wy³¹cza-
ne i odpowiednio dla swojej funkcji ozna-
kowane (TR i STB).
Przed uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y
sprawdziæ ich poprawne dzia³anie. Wyma-
gana jest bezwzglêdnie mo¿liwo�æ prze-
³¹czeniowa zastosowanych styczników:
le (ACl,70OC) = 53 A, 400V
np. ochrona B45 firmy ABB.



Ogrzewacze po³¹czone szeregowo

Ogrzewacze po³¹czone równolegle - uk³ad Tichelmana

1 zasobnik
2 zawór bezpieczeñstwa 6 bar, R 3/4
3 przelew
4 zawór odcinaj¹cy (opcja)
5 pod³¹czenie urz¹dzeñ pomiarowych

(manometr)
6 zawór zwrotny
7 urz¹dzenia kontrolne (opcja)
8 reduktor ci�nienia (opcja)
9 spust

10 ogranicznik przep³ywu
11 zegar steruj¹cy pomp¹

Rys. 2
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Schemat po³¹czeñ elektrycznych dla: SHO AC 600 dwutaryfowe 6/12 kW i jednotaryfowe 12/12 kW
SHO AC 1000 dwutaryfowe 9/18 kW i jednotaryfowe 18/18 kW

Po³¹czenie dwutaryfowe przy ogrzewa-
niu podstawowym I (8h) i II (2h).
Mo¿liwe ogrzewanie w czasie taryfy
nocnej.

Po³¹czenie dwutaryfowe.
Przy ogrzewaniu podstawowym II (2h)
mo¿liwe ogrzewanie w czasie taryfy
nocnej.
Przy ogrzewaniu podstawowym I (8h)
nie ma mo¿liwo�ci ogrzewania w cza-
sie taryfy nocnej.

W³¹cznik obs³ugi
zdalnej szybkiego
ogrzewania

styk
energetyczny

W³¹cznik obs³ugi
zdalnej szybkiego
ogrzewania

styk
energetyczny

styk
energetyczny

Pomiar dwulicznikowy

1 grza³ka
2 regulator temperatury
3 ogranicznik temperatury max
4 wy³¹cznik bezpieczeñstwa
5 uziemienie
6 prze³¹cznik wyboru mocy

Rys. 3

Schemat po³¹czeñ SHO AC 600, SHO AC 1000 - po³¹czenie jednotaryfowe

Po³¹czenie jednotaryfowe 7,5 kW, 12 kW Po³¹czenie jednotaryfowe 36 kW (FCR 28/360)

1 grza³ka
2 wy³¹cznik bezpieczeñstwa
3 ogranicznik temperatury max
4 regulator temperatury
5 uziemienie
6 prze³¹cznik wyboru mocy

Przy stosowaniu dodatkowych wy³¹cz-
ników zabezpieczaj¹cych, zadzia³anie
ich musi byæ niezale¿ne od regulatora
temperatury i ogranicznika temperatu-
ry maksymalnej.

Rys. 4
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Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i nagrzewanie musi
byæ kontrolowane poprzez fachowca.
Przed pod³¹czeniem elektrycznym nale¿y
nape³niæ zbiornik wod¹. Przy tej czynno�ci
nale¿y otworzyæ jeden z punktów poboru i
czekaæ a¿ pop³ynie z niego woda. Nale¿y
zadaæ ¿¹dan¹ temperaturê pokrêcaj¹c po-
krêt³em termostatu bezstopniowego:
I = ciep³a (40OC)
II = �rednia (60OC)
III = gor¹ca (85OC)
· = zimna
Nie zaleca siê ustawionej na sta³e tempe-
ratury max 60OC zmieniaæ. Temperatura
ta jest temperatur¹ energooszczêdn¹ ze
wzglêdu na ma³e straty ciep³a i zapobiega
silnemu wytwarzaniu siê kamienia kot³o-
wego.
W przypadku gdy zachodzi konieczno�æ
grzania do 85OC (III = gor¹ca) mo¿na zdj¹æ
blokadê temperatury ustawion¹ fabrycz-
nie w nastêpuj¹cy sposób:
1 Pokrêt³o wybieracza temperatury usta-

wiæ na ·  = wy³¹czone.
Od³¹czyæ zbiornik od sieci elektrycznej.

2 Zdj¹æ pokrêt³o termostatu i pokrywê
grza³ki.

3 Od zewn¹trz poluzowaæ obie �ruby
M 4 x 10 i zdj¹æ blokadê z osi regula-
tora temperatury.

4 Ponownie dokrêciæ regulator, za³o¿yæ
pokrywê i pokrêt³o wybieracza tempe-
ratury.

W pozycji wy³¹czonej ·  = zimna, ogrze-
wacz znajduje siê w pozycji chroni¹cej
przed zamarzniêciem wody.
W przypadku zagro¿enia zamarzniêciem
grza³ka w³¹cza siê samoczynnie.
Podczas taryfy nocnej woda bêdzie pod-
grzewana do ¿¹danej temperatury. Szyb-
kie nagrzewanie jest realizowane poprzez
zdalnie zainstalowany w³¹cznik. Po osi¹-
gniêciu zadanej temperatury automatycz-
nie wy³¹cza siê grza³ka. Ponowne szybkie
nagrzewanie musi zostaæ uruchomione
rêcznie.

Sprawdzenie zaworu bezpieczeñstwa

Podczas odpowietrzania zaworu musi
wyp³yn¹æ pe³en strumieñ wody. Proszê
poinformowaæ u¿ytkownika, ¿e podczas
podgrzewania wody z zaworu bezpieczeñ-
stwa mo¿e kapaæ woda.
Czas nagrzewania wody jest wskazany na
rys. 5.

Czas nagrzewania zale¿ny od pojemno�ci i mocy grza³ki

Wej�cie wody zimnej 10OC

czas grzania do temperatury 60OC

czas grzania do temperatury 85OC

Rys. 5

Konserwacja

Prawie ka¿da woda powoduje wytwarza-
nie siê kamienia kot³owego, dlatego jest
wskazane od czasu do czasu sprawdziæ
stan zakamienienia i je�li istnieje potrze-
ba usun¹æ go. Nie nale¿y stosowaæ pom-
py do odkamieniania.

Anoda ochronna

Ogrzewacz stalowy dodatkowo ma wbu-
dowan¹ anodê ochronn¹ (rys. 1). Anoda
ta po oko³o 2 latach powinna byæ wykrê-
cona i poddana sprawdzeniu i w przypad-
ku zu¿ycia wymieniona na now¹. O na-
stêpnej kontroli decyduje serwisant.
Nr katalogowy anody - 026577
Podczas kontroli nale¿y od³¹czyæ zbiornik
od sieci elektrycznej i opró¿niæ go. Nale¿y
sprawdziæ urz¹dzeniem pomiarowym czy
wbudowana anoda jest metalicznie po³¹-
czona ze zbiornikiem (rys. 1). Opór przej-
�ciowy powinien wynosiæ max 0,3 Ohma.
Grza³ka i rura ochronna dla regulatora
temperatury i ogranicznika temperatury
musz¹ byæ elektrycznie odizolowane od
siebie i umocowane w zbiorniku.
Podczas wbudowania anody po demon-
ta¿u, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
kolejno�æ czynno�ci, aby bezusterkowo
dokonaæ wymiany anody.
W grza³ce wbudowany jest ogranicznik
temperatury. Je¿eli zostanie od³¹czony
dop³yw pr¹du to tylko fachowiec mo¿e
ustaliæ �ród³o zak³ócenia. Po wci�niêciu
niebieskiego przycisku zbiornik jest goto-
wy do pracy (rys. 6).

Zagro¿enie zamarzniêciem

Podczas zagro¿enia zamarzniêciem nale-
¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci i opró¿niæ.

Grza³ka

1 regulator temperatury
2 ogranicznik temperatury
3 niebieski ponowny w³¹cznik
4 grza³ka
5 izolacja

Rys. 6
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