Instrukcja obsługi i instalacji

ZASOBNIK SOLARNY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

• FE 300 SC

• FE 400 SC
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Spis treści

1

1

Uwagi dotyczące dokumentacji

• Prosimy przekazać pełen zestaw
dokumentów użytkownikowi
urządzenia. Użytkownik powinien
przechowywać te dokumenty w łatwo
dostępnym miejscu, aby można było w
razie potrzeby wykorzystać zawarte w
nich informacje.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za szkody powstałe na skutek
nieznajomości niniejszej instrukcji.

2

Opis urządzenia

2.1 Tabliczka znamionowa
Informacje na temat ustawień, podane
na tabliczce znamionowej i w niniejszym
dokumencie powinny być zgodne z
lokalnymi warunkami zasilania.
Tabliczki znamionowe instalacji solarnej są
zamocowane na kolektorze i zasobniku.
2.2 Oznakowanie CE
Oznakowanie CE wskazuje, że urządzenia
opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z
następującymi dyrektywami:
-- Dyrektywa dotycząca urządzeń
ciśnieniowych (dyrektywa 97/23/EEC
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29
maja 1997 r. dotycząca harmonizacji
przepisów krajów członkowskich w
zakresie urządzeń ciśnieniowych).

2.3 Przewidziane przeznaczenie
urządzenia
Urządzenia Saunier Duval są
produkowane przy wykorzystaniu
najnowszych rozwiązań technicznych
i zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa.
Zasobnik przeznaczony jest specjalnie do
przechowywania ciepłej wody użytkowej,
wytwarzanej przy użyciu energii
słonecznej. Dla zapewnienia ogrzewania i
utrzymania temperatury wody w zasobniku
możliwe jest podłączenie dodatkowego
urządzenia grzewczego (zasobnik typu
SC).
Dzięki wbudowanym dwóm wężownicom
zasobnik zawsze dostarcza odpowiednią
ilość ciepłej wody.
Każdy inny sposób eksploatacji
urządzenia jest traktowany jako
niewłaściwy i zabroniony.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia lub
straty powstałe na skutek użytkowania
urządzenia w sposób niezgodny z
przeznaczeniem. Wszelkie ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik.
Pojęcie przewidzianego przeznaczenia
zawiera w sobie również przestrzeganie
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi,
instrukcji instalacji i we wszystkich
dokumentach towarzyszących oraz zasad
instalacji i aktualnych przepisów.
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2.4 Schemat funkcjonalny
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Opis
1
Czujnik temperatury w dolnej części
zasobnika
2
Zasilanie wężownicy solarnej G1"
3
Przyłącze cyrkulacji G¾"
4
Powrót wężownicy ładowanej przez
kocioł G1"
5
Czujnik temperatury w górnej części
zasobnika
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Zasilanie wężownicy ładowanej przez
kocioł G1"
Przyłącze ciepłej wody G1"
Anoda ochronna
Zasobnik ciepłej wody
Grupa pompowa
Regulator solarny HelioControl
Kocioł
Powrót wężownicy solarnej G1"
Przyłącze zimnej wody G1"

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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Wybór lokalizacji

• Nie instalować urządzenia w
pomieszczeniu mocno zakurzonym lub
o atmosferze mogącej wywołać korozję
jego elementów.
• Urządzenie należy instalować w
pomieszczeniu, w którym nie ma ryzyka
zamarznięcia.
• Zainstalować zasobnik możliwie
najbliżej kolektorów, aby uniknąć
przesyłowych strat ciepła, zachowując
przy tym minimalną odległość 3 m.
• Wziąć pod uwagę ciężar napełnionego
zasobnika (patrz rozdział "Dane
techniczne").
• Wybrać miejsce instalacji urządzenia
umożliwiające prawidłowy montaż
przewodów.
• Zachować minimum 350 mm wolnej
przestrzeni nad zasobnikiem, aby
umożliwić wymianę ochronnej anody
magnezowej.
• Nie instalować zasobnika w sypialni.

4

Instrukcje i zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa

4.1 Warunki bezpieczeństwa
Wszystkie naprawy wewnątrz urządzenia
należy zlecić uprawnionemu serwisowi.
Urządzenia powinny być instalowane
wyłącznie przez uprawnionego instalatora
lub serwisanta przestrzegającego
wymogów norm i obowiązujących
przepisów.
Uwaga! Jeżeli instalacja nie
jest właściwie zaprojektowana
i wykonana, istnieje
niebezpieczeństwo porażenia
elektrycznego i uszkodzenia
urządzenia.
Jeżeli ciśnienie zasilania wody przekracza
5 bar należy zamontować zawór
redukcyjny ciśnienia na doprowadzeniu
zimnej wody.
Podczas ogrzewania c.w.u. w zasobniku
zwiększa się objętość wody, dlatego
też każdy zasobnik powinien być
wyposażony w zawór bezpieczeństwa (nie
dostarczony) z przewodem zrzutowym.
4.2 Rozporządzenia, normy, dyrektywy
Podczas instalacji i uruchamiania
urządzenia należy przestrzegać aktualnie
obowiązujących norm i przepisów.
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Gwarancja producenta /
Odpowiedzialność

Gwarancja jest ważna wyłącznie z
dowodem zakupu.
1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą
tylko urządzeń do których odnosi się
niniejsza instrukcja obsługi.
2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval
Sp. z o.o. dotyczy urządzeń marki Saunier
Duval, zakupionych w Polsce i jest ważna
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
udziela gwarancji prawidłowego działania
urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia
sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi
dokumentami).
4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi
przysługuje prawo do bezpłatnych napraw
wad urządzenia powstałych z winy
producenta.
5. Zgłoszenia przez użytkownika
niesprawności urządzeń są przyjmowane
pod numerem Infolinii Saunier Duval:
0 801 806 666, lub pod numerem
telefonu firm uprawnionych do „Napraw
gwarancyjnych”, których spis znajduje się
na www.saunierduval.pl.

6

Instalacja urządzenia

Wszystkie wymiary w niniejszym rozdziale
podano w milimetrach.
6.1 Zalecenia poprzedzające instalację
Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, instalacja rur
solarnych oraz rury ciepłej wody
użytkowej powinny posiadać
termoizolację, aby nie dopuścić do
strat energii.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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6.2 Wymiary
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Opis
1
Przyłącze grzałki elektrycznej
G 1 1/2"
2
Pokrywa otworu rewizyjnego
3
Przyłącze ciepłej wody G1"
4
Zasilanie wężownicy ładowanej przez
kocioł G1"
5
Czujnik temperatury w górnej części
zasobnika
6
Powrót wężownicy ładowanej przez
kocioł G1"
Typ

6

A

B

FE 300 SC

1775

FE 400 SC

1475

Typ

7
8
9

Przyłącze cyrkulacji G¾"
Zasilanie wężownicy solarnej G1"
Czujnik temperatury w dolnej części
zasobnika
10 Powrót wężownicy solarnej G1"
11 Przyłącze zimnej wody G1"
12 Anoda ochronna
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1086
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1196

308
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650
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FE 300 SC

1086

981

581

216

130

1894

660

725

FE 400 SC

862,5

760

510

245

159

1683

810

875
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6.3 Specyfikacja

6.5 Demontaż osłony

Zasobnik solarny dostarczany jest
kompletnie zmontowany.

Transport zasobnika na miejsce instalacji
może wymagać demontażu izolacji.

6.4 Transport na miejsce instalacji

Uwaga: Używać rękawic do zdjęcia
plastikowej osłony, aby jej nie
zabrudzić.

Uwaga ! Przy przechylaniu uważać,
aby nie uszkodzić styropianowej
izolacji zasobnika.

Jeżeli trzeba przetransportować
zasobnik na miejsce instalacji na
wózku transportowym lub gdy trzeba go
przenieść uważać, aby nie uszkodzić
izolacji dna zasobnika.

1
2

• Nie zdejmować osłon ochronnych z
elementów i akcesorów.

3

4

Opis
1
Metalowa pokrywa
2
Nalepki
3
Osłona przyłącza grzałki elektrycznej
4
Pokrywa otworu rewizyjnego

• Zdjąć metalową pokrywę (1).
• Przysunąć zasobnik do krawędzi palety
aż do miejsca nacięcia dolnej osłony.

• Usunąć nalepki (2) aby zdemontować
izolację.

• Przełamać dolną osłonę i usunąć jej
odłamany fragment.

• Wyciągnąć ostrożnie osłony (3 i 4).

• Załadować zasobnik na wózek
transportowy.
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• Umieścić je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

• Zdjąć opakowanie transportowe.

7

• Obkręcić osłonę w taki sposób
aby została obrócona 'na lewo' i
jej zewnętrzna powierzchnia była
zabezpieczona.

5

Wersja 400 l
• Odkręcić 3 wkręty plastikowe (6)
mocujące aluminiową szynę z prawej
strony zasobnika.
Opis
5
Spinacz

• Wyjąć spinacz (1) z gniazda w górnej
części zasobnika.

• Chwycić osłonę i obejść zasobnik, aż
osłona zostanie odwrócona 'na lewo’,
zewnętrzna powierzchnia będzie wtedy
zabezpieczona.
• Odkręcić 3 wkręty plastikowe (6) z
lewej strony zasobnika.

6

5
6

7
Opis
6
Wkręty plastikowe
7
Osłona

Wersja 300 l

8

• Połączyć oba końce osłony (7) za
pomocą spinacza (5).
• Umieścić osłonę (7) w bezpiecznym
miejscu.

• Odkręcić 6 wkrętów (6) z tyłu
zasobnika.
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6.6 Zdejmowanie izolacji

Wersja 300 l

Uwaga: Nie usuwać izolacji spod
zasobnika.

• Zamontować osłonę (7) wkładając
wkręty w otwory z obu stron osłony.
• Przykęcić 6 wkrętów (6).

• Za pomocą noża przeciąć taśmę
oklejającą miejsca styku skorup
izolacyjnych.

Wersja 400 l
• Osadzić jedną z aluminiowych szyn
osłony (7) na zasobniku i zamocować ją
za pomocą plastikowych wkrętów (6).

C

• Zamocować drugą aluminiową szynę
osłony (7).
A

B

A

• Umieścić na swoim miejscu metalową
pokrywę, osłonę przyłącza grzałki
elektrycznej i pokrywę otworu
rewizyjnego.
6.8 Poziomowanie zasobnika

• Zdejmować izolację od dołu do góry (A
w kierunku C).
• Umieścić elementy izolacyjne w
bezpiecznym miejscu.
6.7 Montaż izolacji i osłony
• Zamontować izolację posuwając się od
góry do dołu (C w kierunku A).
• Sprawdzić prawidłowe ułożenie izolacji.
• Okleić taśmą samoprzylepną miejsca
poprzednio przecięte podczas
demontażu izolacji.
• Zdjąć spinacz (5) podtrzymujący osłonę
(7) a następnie umieścić go na swoim
miejscu w górnej części zasobnika.
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• Wypoziomować urządzenie za pomocą
trzech wkręcanych nóżek.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Uwaga! Nie ma konieczności
przykręcania plastikowych wkrętów
(6); wystarczy je wcisnąć.

B

9

7

6.9 Podłączenie
Uwaga: Patrz rozdział "Wymiary"
w celu zlokalizowania i
zidentyfikowania poszczególnych
podłączeń.

• Zdjąć zaślepki ochronne z elementów i
akcesoriów hydraulicznych.
• Wykonać połączenia zgodnie z typem
zasobnika i instalacji.
• Podłączyć przewód zimnej wody wraz z
grupą bezpieczeństwa.
Uwaga ! Grupa bezpieczeństwa
nie jest dostarczona wraz z
zasobnikiem.

Uruchomienie

Podczas uruchamiania należy napełnić
obieg solarny i obieg dogrzewania
uzupełniającego dla typów SC oraz obieg
c.w.u.
• Napełnić obieg solarny.
• Napełnić i odpowietrzyć górną
wężownicę (zasilaną przez kocioł).
• Sprawdzić szczelność systemu.
• Napełnić obieg c.w.u. otwierając
dopływ zimnej wody i pozostawiając
otwarty zawór w najwyżej usytuowanym
miejscu czerpania wody użytkowej, w
celu odpowietrzenia obiegu.
• Sprawdzić szczelność instalacji.

Przykład grupy bezpieczeństwa.

1
2
7
6

• Sprawdzić działanie i ustawienie
wszystkich urządzeń regulacyjnych i
kontrolnych.

8

Obsługa bieżąca i konserwacja

8.1 Opróżnianie

4
3

5

Opis
1
Pokrętło zaworu
2
Przewód wylotowy
3
Zawór odcinający z pokrętłem
4
Korek kontrolny
5
Zawór odcinający
6
Króciec do podłączenia manometru
7
Zawór zwrotny

• Między przyłączem zasobnika i grupą
bezpieczeństwa na przewodzie zimnej
wody zamontować zawór spustowy, aby
możliwe było opróżnienie zasobnika.

10

Uwaga ! Temperatura wody
wypływającej z zasobnika może
osiągać 85°C.

• Odłączyć zasilanie elektryczne
regulatora.
• Zamknąć zawór doprowadzający zimną
wodę do instalacji.
• Podłączyć w razie konieczności
wąż odprowadzający do zaworu
spustowego zamontowanego między
zasobnikiem a grupą bezpieczeństwa.
• Doprowadzić drugi koniec węża do
kanalizacji ściekowej.

• Zaślepić nieużywane przyłącza
zasobnika.
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• Otworzyć zawór czerpalny ciepłej wody
użytkowej znajdujący się w najwyższym
punkcie instalacji, aby całkowicie
opróżnić obieg.

8.3 Obsługa ochronnej anody
magnezowej
Uwaga: Kontrolę należy wykonać
przy pustym zasobniku.

• Zdemontować wąż odprowadzający.

Zasobniki wyposażone są w ochronną
anodę magnezową o średniej żywotności
około 5 lat. Stopień korozji anody
ochronnej należy sprawdzić 2 lata po
instalacji.

8.2 Czyszczenie wnętrza zasobnika

• Potem kontrolę przeprowadzać raz w
roku.

• Gdy woda przestanie wypływać
zamknąć zawór spustowy i zawór
czerpalny ciepłej wody.

Czyszcząc wnętrze zasobnika należy
pamiętać, że jest on przeznaczony do
przechowywania wody użytkowej, należy
więc pamiętać o przestrzeganiu zasad
higieny.
Uwaga ! W trakcie czyszczenia  
uważać, aby nie uszkodzić
emaliowanej powłoki wężownicy i
wnętrza zasobnika.

Uwaga: jeżeli prześwit od sufitu jest
niewielki, należy zastosować anodę
łańcuchową.

• W celu kontroli anody należy zdjąć
metalową pokrywę.

1

• Spuścić wodę z zasobnika.
• Zdjąć pokrywę otworu rewizyjnego
zasobnika.
• Wymyć wnętrze zasobnika strumieniem
wody. W razie konieczności usunąć
osad, a następnie przepłukać
ponownie.
• Wymienić zużyte lub uszkodzone
uszczelki.
• Założyć pokrywę wraz z uszczelką na
otwór rewizyjny.
• Opróżnić ponownie zasobnik.
Po każdym czyszczeniu należy sprawdzić
stan ochronnej anody magnezowej.
• Napełnić zasobnik i sprawdzić jego
szczelność.
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Opis
1
Anoda ochronna

• Wymontować anodę ochronną (1) i
sprawdzić stopień korozji.
• W razie konieczności wymienić ją.
• Wymienić zużyte lub uszkodzone
uszczelki.
• Napełnić zasobnik i sprawdzić jego
szczelność.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

• Otworzyć zawór spustowy.

11

8.4 Kontrola zaworu bezpieczeństwa
c.w.u.
Przewód zrzutowy zaworu
bezpieczeństwa c.w.u. powinien być
zawsze drożny.
• Sprawdzić prawidłowe działanie zaworu
bezpieczeństwa.
• Wymienić zawór bezpieczeństwa:
-- Jeżeli po otwarciu zaworu nie wypływa
woda.
-- Jeżeli zawór bezpieczeństwa jest
nieszczelny.

9

Konserwacja

Czynności serwisowe

Częstość przeglądów

Obieg solarny
Wymiana czynnika grzewczego

Nie rzadziej niz co 3
lata

Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie czynnika w obiegu solarnym.

Raz w roku

Kontrola stanu izolacji rur

Raz w roku

Zasobnik
Czyszczenie zasobnika

Raz w roku

Sprawdzenie i ewentualna wymiana anody magnezowej

Raz w roku

Sprawdzenie szczelności połączeń

Raz w roku

12
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10 Informowanie użytkownika

11 Części zamienne

Użytkownik urządzenia powinien zostać
poinformowany o zasadach działania
urządzenia i sposobie jego obsługi.

Aby zapewnić długoletnią eksploatację
wszystkich podzespołów i samego
urządzenia, do naprawy i konserwacji
należy używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych Saunier Duval.

• Wspólnie z użytkownikiem należy
przejrzeć instrukcję obsługi i w razie
potrzeby odpowiedzieć na jego pytania.
• Użytkownik powinien otrzymać
wszystkie dokumenty dotyczące
użytkowanego urządzenia. Powinien
je przechowywać w pobliżu
eksploatowanego urządzenia.
• W szczególności należy przedstawić
użytkownikowi zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa, do przestrzegania
których jest zobowiązany.
• Należy wyjaśnić klientowi, w jaki
sposób opróżniać urządzenie i wskazać
elementy, używane do tej operacji.
• Prosimy przypomnieć o konieczności
regularnej konserwacji instalacji.

• Sprawdzić prawidłowy montaż części
zamiennych we właściwym miejscu i
z zachowaniem pierwotnego ułożenia
elementów.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

• Należy objaśnić działanie urządzenia
w taki sposób, by użytkownik
eksploatował urządzenie zgodnie z
zaleceniami producenta.
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12 Dane techniczne
Jednostka

FE 300 SC

FE 400 SC

Nominalna pojemność zasobnika

Opis

dm3

300

400

Maksymalne ciśnienie robocze w zasobniku

bar

10

10

Temperatura maksymalna ciepłej wody

°C

85

85

Masa pustego zasobnika (z opakowaniem i izolacją)

kg

150

169

Masa napełnionego zasobnika

kg

439

567

Pojemność wężownicy solarnej

dm3

10,7

9,9

Temperatura maksymalna czynnika grzewczego

°C

110

110

Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu dogrzewania
uzupełniającego

bar

10

10

Pojemność wężownicy

dm3

4,7

4,5

Temperatura maksymalna wody grzewczej

°C

110

110

Wężownica solarna

Wężownica górna (zasilana przez kocioł)
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Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

16

0020083356_00 - 04/09 - Saunier Duval

0020083356_00 - 04/09 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych zmian technicznych.

Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Tel. : + 48 22 323 01 80
Fax : + 48 22 323 01 13
Infolinia : 0 801 806 666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl

