
Stoj¹ce pojemno�ciowe kombinowane ogrzewacze wody

SB 302 AC, SB 402 AC, SB 602 AC, SB 1002 AC

Wymienniki ciep³a

WTW 21/13, WTW 28/18, WTW 28/23

Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Technika dobrego samopoczucia

Monta¿ (instalacja wodna i elektryczna) oraz pierwsze uruchomienie powinno byæ wykonane

zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ przez fachowca posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.

SB 302 - 402 AC SB 602 - 1002 AC



Typ

Numer katalogowy

Pojemno�æ l

Dopuszcz. nadci�nienie robocze bar

Masa kg

Wymiary: a mm

b mm

c mm

d mm

e mm

f mm

h mm

V

k mm

SB 302 AC

071278

300

6

91

550

650

360

350

1025

1040

1585

110

530*

SB 402 AC

071553

400

6

122

600

700

375

350

1145

1160

1755

145

580*

SB 602 AC

071554

600

6

160

750

850 / 950**

530

350

1150

1200

1685

200

790*

SB 1002 AC

071282

1000

6

228

750

850 / 950**

530

350

1790

1840

2525

300

790*

SB 302 - 402 AC SB 602 - 1002 AC

* Max zanurzenie
** Izolacja cieplna grubo�ci 100 mm

1 Dop³yw zimnej wody
(gwint zewnêtrzny)

2 Wylot ciep³ej wody
(gwint zewnêtrzny)

3 Króæce do cyrkulacji, termo-
metru lub czujnika regulacyj-
nego (gwint zewnêtrzny)

4 Mufa do grza³ki wkrêcanej
BGC (gwint wewnêtrzny)

5 Izolacja cieplna (poliuretan
bezpo�rednio spieniany)

6 Izolacja cieplna
(wyposa¿enie dodatkowe)

7 Anoda antykorozyjna

Rys. 1
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Wymienniki ciep³a do stoj¹cego po-

jemno�ciowego kombinowanego

ogrzewacza wody SB 201-1002 AC

WTW - wymiennik ciep³a z rurek ¿ebro-

wanych

Rurki miedziane (ocynowane) do podgrze-
wania wody pitnej we wspó³dzia³aniu z
kot³em grzewczym lub kolektorem s³onecz-
nym.
Dostawa kompletna ze �rubami, uszczel-
kami, separatorami, tulejkami izolacyjny-
mi, izolacj¹ ciepln¹ i termostatem do ste-
rowania pomp¹ obiegu.

Wskazówki dotycz¹ce monta¿u wy-

mienników WTW

Przy monta¿u nale¿y stosowaæ siê do prze-
pisów norm DIN 1988, DIN 8975, VGB 20
oraz wytycznych lokalnego przedsiêbior-
stwa wodoci¹gowego. Aby unikn¹æ zbyt
szybkiego zu¿ycia anody antykorozyjnej,
wymiennik ciep³a nale¿y zamontowaæ w
zbiorniku po zainstalowaniu wymiennika.
W tym celu nale¿y u¿yæ dostarczonych w
komplecie separatorów i tulejek izolacyj-
nych.

Wymiennik
ciep³a

WTW 21/13

WTW 28/13

WTW 28/18

WTW 28/23

V = przep³yw
obj. wody

ogrzewanej*

m3/h

0,7

0,7

1,0

1,4

Q =
przenoszona

moc

kW

12

12

15

17

DP =
strata

ci�nienia

bar

0,3

0,3

0,12

0,28

Powierzchnia
zewnêtrzna

m2

1,3

1,3

1,8

2,3

�rednica
ko³nierza

D

mm

210

280

280

280

�rednica
skrêtki z

rurki ¿ebro-
wanej d

mm

144

144

170

170

G³êboko�æ
zanurzenia

t

mm

410

410

440

540

Dopuszczalne
nadci�nienie
wewnêtrzne

bar

15

15

15

15

Dane techniczne WTW

Przyk³ad wykonania instalacji stoj¹cego pojemno�ciowego kombinowanego ogrzewacza wody SB 302, 402, 602, 1002 AC

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

(manometr)
6 zawór zwrotny
7 urz¹dzenie kontrolne (opcja)
8 regulator ci�nienia (opcja)
9 spust

10 regulator temperatury
11 wymiennik ciep³a, typ WTW
12 elektryczny ko³nierz grzejny, typ FCR
13 dodatkowa grza³ka elektryczna, typ BGC

Obieg
grzewczy

Ko³nierz grzejny
wspó³pracuj¹cy z
WTW

Dop³yw zimnej wody

Rys. 3

3

1 rurka ¿ebrowana
2 p³ytka ko³nierza
3 przy³¹cze G 3/4 A (zewnêtrzne)
4 separator G 3/4 A (zewnêtrzne)

Rys. 2



Instrukcja u¿ytkowania

Wskazówki dla u¿ytkownika

Monta¿ i uruchomienie mog¹ byæ wy-

konywane wy³¹cznie przez autoryzowa-

nego instalatora zgodnie z niniejsz¹

instrukcj¹.

Stoj¹ce pojemno�ciowe kombinowane
ogrzewacze wody Stiebel Eltron SB 302-
1002 AC s¹ uniwersalnymi zbiornikami
kombinowanymi. Ogrzewacze s¹ dostar-
czane bez wyposa¿enia wewnêtrznego, a
w uk³adzie instalacyjnym zawieraj¹ w kom-
plecie odpowiednio dobrane wymienniki
ciep³a, ko³nierze ogrzewcze lub za�lepia-
j¹ce. Przy instalowaniu i obs³udze ogrze-
waczy nale¿y zawsze przestrzegaæ wska-
zówek zawartych w instrukcjach monta¿u
i obs³ugi osprzêtu (w szczególno�ci elek-
trycznych ko³nierzy grzewczych). Ogrze-
wacze nale¿y ustawiaæ w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem, w pobli-
¿u punktu poboru wody, z którego najczê-
�ciej czerpana jest ciep³a woda. Wnêtrze
zbiornika stalowego jest zabezpieczone
emali¹ antykorozyjn¹. Dodatkowo zbior-
nik stalowy jest wyposa¿ony w anodê an-
tykorozyjn¹, której stan musi byæ regular-
nie kontrolowany. Zu¿yt¹ anodê nale¿y wy-
mieniæ. Ogrzewacze SB 302-402 AC s¹
otulone izolacj¹ ciepln¹ z pianki poliure-
tanowej o grubo�ci 50 mm. Do zbiorników
SB 602-1002 AC dostarczane s¹ specjal-
ne izolacje cieplne przewidziane do mon-
ta¿u przez instalatora. Podczas rozgrze-
wania ogrzewacza ze wzglêdów bezpie-
czeñstwa z zaworu bezpieczeñstwa kapie
woda. Nie zamykaæ!

Konserwacjê zbiorników nale¿y powie-

rzyæ kwalifikowanemu konserwatorowi.

Prawie ka¿da woda wydziela w wysokich
temperaturach kamieñ kot³owy. Osadza
siê on w urz¹dzeniu i wp³ywa na jego dzia-
³anie i trwa³o�æ. W zwi¹zku z tym wymien-
niki ciep³a z rurkami ¿ebrowanymi i ewen-
tualnie grza³ki nale¿y od czasu do czasu
czy�ciæ z osadu kamienia kot³owego. Ano-
da antykorozyjna wbudowana w zbiornik
musi byæ skontrolowana po raz pierwszy
po up³ywie roku. Konserwator znaj¹cy lo-
kalne parametry wody wska¿e u¿ytkowni-
kowi termin kolejnej konserwacji.

Instrukcja monta¿u

Wskazówki dla instalatora

Warunkiem zachowania uprawnieñ gwa-
rancyjnych jest pod³¹czenie i uruchomie-
nie ogrzewacza zgodnie z niniejsz¹ instruk-
cj¹. Przed pod³¹czeniem instalacji wodnej
i elektrycznej na ogrzewacz SB 302-402
AC nale¿y naci¹gn¹æ wykonany z tworzy-
wa sztucznego ko³pak izolacji cieplnej. Ze
wzglêdu na wysokie straty ciep³a nale¿y
unikaæ stosowania przewodów cyrkulacyj-
nych. Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci rezygnacji
z przewodu cyrkulacyjnego, nale¿y zasto-
sowaæ termiczne i czasowe sterowanie
cyrkulacj¹.

Pod³¹czenie instalacji wodnej

Nale¿y stosowaæ siê do normy DIN 1988
oraz przepisów wydanych przez wodoci¹-
gi. Zbiornik stalowy jest zaprojektowany
na nadci�nienie robocze do 6 bar, które
nie mo¿e byæ przekraczane. Poniewa¿ ci-
�nienie wody w instalacji wodoci¹gowej
mo¿e byæ ró¿ne, je¿eli przekracza ono 4,8
bar, konieczne jest zastosowanie ci�nie-
niowego zaworu redukcyjnego. W razie
instalowania baterii termostatycznych ich
przy³¹cze zimnej wody musi byæ usytuowa-
ne (patrz¹c w kierunku przep³ywu wody)
za zaworem redukcyjnym.

Materia³y na ruroci¹gi

Zalecane kombinacje:
Przewód zimnej wody - przewód ciep³ej wody
rura miedziana - rura miedziana
rura stalowa - rura stalowa lub

miedziana
rura z tworzywa
sztucznego - rura stalowa lub

miedziana
Przewód ciep³ej wody musi byæ wyposa-
¿ony w wymagan¹ izolacjê ciepln¹.

Pod³¹czenie

Przep³ukaæ przewód, zamontowaæ arma-
tury wed³ug rys. 3. Kurek spustowy umie-
�ciæ w najni¿ej po³o¿onym punkcie insta-
lacji. Na zaworze bezpieczeñstwa (6 bar)
zainstalowaæ przewód spustowy nadmia-
ru wody powstaj¹cego wskutek rozszerzal-
no�ci cieplnej. Odp³yw musi byæ zwymia-
rowany tak, aby zapewniony by³ odp³yw
wody przy otwartym zaworze bezpieczeñ-
stwa. Stosowaæ wy³¹cznie atestowane
zawory bezpieczeñstwa (na 6 bar). Za-
montowaæ dop³yw zimnej wody i odp³yw
ciep³ej wody.

Po³o¿enie króæców do pod³¹czenia cyr-

kulacji i termometru w urz¹dzeniach z

izolacj¹ bezpo�rednio spienion¹ jest

zaznaczone zag³êbieniami w piance. W

razie potrzeby w tych miejscach nale¿y

wykonaæ wyciêcia w izolacji piankowej.

Konserwacja

Czynno�ci konserwacyjne musz¹ byæ wy-
konywane przez kwalifikowanego konser-
watora zgodnie z wymaganiami VDE 0701.

Usuwanie kamienia kot³owego

Nie u¿ywaæ pompy do usuwania kamie-
nia kot³owego. U¿ycie tej pompy zapew-
nia wprawdzie usuniêcie kamienia z wy-
mienników ciep³a i ko³nierza grzewczego,
powoduje jednak zniszczenie anody anty-
korozyjnej i pow³oki antykorozyjnej na
wewnêtrznych �ciankach zbiornika. Przed
rozpoczêciem usuwania kamienia kot³owe-
go nale¿y wiêc wymontowaæ ko³nierze i
ewentualnie grza³kê wkrêcan¹.
Polecamy stosowanie preparatu: Cilit
FWW (20 kg, nr kat. STE 025325), a na-
stêpnie roztworu NAW do pasywacji (20
kg, nr kat. STE 057074).

Anoda antykorozyjna

W celu sprawdzenia stanu anody nale¿y
j¹ wymontowaæ. Anoda znajduje siê w
pobli¿u wylotu ciep³ej wody. W ogrzewa-
czach SB 302-402 AC w izolacji cieplnej
znajduje siê ³atwo wyczuwalne zag³êbie-
nie. Otworzyæ zamek b³yskawiczny po-
krowca. Wyci¹æ izolacjê ciepln¹ no¿em.
Je¿eli anoda antykorozyjna jest zu¿yta -
wymieniæ. Je¿eli ze wzglêdu na brak miej-
sca nie mo¿na zamontowaæ anody prêto-
wej, nale¿y zainstalowaæ anodê ³añcusz-
kow¹ (patrz �Osprzêt�). Anoda musi mieæ
dobry styk z metalem zbiornika. Po zakoñ-
czeniu kontroli / wymiany anody, jej z³¹cz-
kê nale¿y zaizolowaæ.

Zawór bezpieczeñstwa

Otworzyæ zawór bezpieczeñstwa tak, aby
woda wyp³ynê³a pe³nym strumieniem. Po
sprawdzeniu dzia³ania zamkn¹æ zawór.
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G³êboko�æ
zanurzenia

mm

400

400

450

320

320

320

320

450

410

410

440

540

Wyko-
nanie**

U, Z

U, E

U, Z

U, Z

E

E

E

E

Nr kat

071330

071331

071332

071313

000694

000695

000696

001502

076062

072446

076098

076099

075115

076102

076103

071304

071305

071730

071731

071732

071733

Typ

FCR 21/62

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 28/13

WTW 28/18

WTW 28/23

BGC

B 21

B 28

WD 602

WD 1002

WD 611

WD 1011

WD 612

WD 1012

�rednica
ko³nierza

mm

210

210

280

280

280

280

280

280

210

280

280

280

G 1 1/2 A

210

280

Osprzêt

Wyszczególnienie /
Moc /

Powierzchnia wymiany ciep³a

Ko³nierz grz.* 2/4; 4/4 kW 1/N/PE~230V
2/6; 3/6; 4/6 kW 3/N/PE~400V

Ko³nierz grz.* 4 kW 1/N/PE~400V
8 kW 2/N/PE~400V

12 kW 3/N/PE~400V

Ko³nierz grz.* 6/12 kW 3/N/PE~400V
12/12 kW 3/N/PE~400V

Ko³nierz grz.* 9/18 kW 3/N/PE~400V
18/18 kW 3/N/PE~400V

Ko³nierz grz. 12 kW 3/PE~400V

Ko³nierz grz. 18 kW 3/PE~400V

Ko³nierz grz. 27 kW 3/PE~400V

Ko³nierz grz. 36 kW 3/PE~400V

Wymiennik ciep³a 1,3 m2

Wymiennik ciep³a 1,3 m2

Wymiennik ciep³a 1,3 m2

Wymiennik ciep³a 1,3 m2

Grza³ka wkrêcana*
1; 2; 3; 4; 5,7 kW 1/N/PE~230V

3 kW 2/PE~400V
6 kW 3/PE~400V

Nadaje siê do:

SB 302-402 AC

SB 302-402 AC

SB 602-1002 AC

SB 602-1002 AC

SB 602-1002 AC

SB 602-1002 AC

SB 602-1002 AC

SB 602-1002 AC

SB 302-402 AC

SB 602-1002 AC

SB 602-1002 AC

SB 602-1002 AC

SB 302; 402;
602; 1002 AC

SB 302-402 AC

SB 602-1002 AC

SB 602 AC

SB 1002 AC

SB 602

SB 1002

SB 602

SB 1002

* z zewnêtrznym przestawieniem temperatury
** wykonanie:

E = jednotaryfowe
Z = dwutaryfowe/jednotaryfowe
U = ko³nierz uniwersalny (mo¿liwo�æ pod³¹czenia ró¿nych mocy)

Anody ochronne

143498

143499

Anoda

Anoda

Sygna³. anoda ³añcuszkowa �r. 22 x 980 G 3/4 A

Sygna³. anoda ³añcuszkowa �r. 33 x 1020 G 1 1/2 A

SB 302-402 AC

SB 602-1002 AC
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