
Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym
wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹
SHW 300 WAC, SHW 400 WAC
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Technika dobrego samopoczucia



Opis
Stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody SHW ...
WAC firmy STIEBEL ELTRON to auto-
matyczne urz¹dzenie do zaopatrywania
wiêkszej ilo�ci punktów poboru wody.
Jego wewnêtrzna powierzchnia zabez-
pieczona zosta³a przed korozj¹ warstw¹
emalii. Na zewn¹trz jest szczelnie obu-
dowany wysokiej klasy izolacj¹ ciepln¹
chroni¹c¹ przed utrat¹ temperatury cie-
p³ej wody.
Zasobnik SHW ... WAC wyposa¿ony jest
w dwa ró¿ne urz¹dzenia grzewcze:
1. grza³kê elektryczn¹
2. wymiennik ciep³a który wspó³pracuje z

instalacj¹ c.o.
Zasobnik wyposa¿ony jest w czteropo³o-
¿eniowy termoregulator, który gwarantuje
dostosowanie temperatury do potrzeb
u¿ytkownika. W przypadku awarii,
SHW ... WAC wy³¹cza siê samoczynnie
po przez ogranicznik zabezpieczaj¹cy.
Jego ochronê przed zwi¹zkami wapnia i
¿elaza zawartymi w wodzie stanowi wbu-
dowana w niego anoda. Zasobnik posia-
da zabezpieczenie przed zamarzaniem,
nie dotyczy to jednak instalacji i armatury.

Uwaga!
Stoj¹cy zasobnik SHW ... WAC monto-
wany mo¿e byæ jedynie przez fachowca.

Obs³uga
Konfiguracja dwóch urz¹dzeñ grzew-
czych (grza³ki elektrycznej i wymiennika
ciep³a) w jednym zasobniku, umo¿liwia
dobór pracy nie zale¿ny od pory roku.
U¿ytkownik jest sam w stanie wybraæ do-
godny dla siebie system przcy urz¹dze-
nia.

1 - regulator temperatury I
2 - regulator temperatury II (dostarcza-

ny do przesy³ki)
3 - przycisk

Zasada uruchomienia wymiennika cie-
p³a w czasie sezonu grzewczego
(zima)
Nastawiæ regulator temperatury 1 na po-
zycjê · . Regulator temperatury 2 nasta-
wiæ na ¿¹dan¹ temperaturê. Po osi¹gniê-
ciu zadanej warto�ci przez wodê w za-
sobniku do dyspozycji jest oko³o 70%
jego pojemno�ci.

Uruchomienie grza³ki elektrycznej
(lato)
Termolegulator 2 obróciæ w lewo do opo-
ru. Ustawiæ termoregulator 1 w jedn¹ z
czterech pozycji:
· . - pozycja "zima" (zabezpieczenie

przed zamarzaniem)
I. - pozycja "ciep³a" (temperatura wody

ok. 40OC)
E. - pozycja ekonomiczna" (temperatura

wody ok. 60OC)
III. - pozycja "gor¹ca" (temperatura wody

ok.  80OC - nastawiana na ¿yczenie
przez specjaliste).

Wbudowana grza³ka elektryczna posiada
mo¿liwo�æ pracy w dwóch zakresach, tj.
taryfy nocnej i taryfy dziennej. Wybór na-
stêpuje automatycznie. W czasie taryfy
nocnej grza³ka doprowadza wodê do za-
danej temperatury, a na taryfie dziennej
jedynie j¹ podtrzymuje. Przy zwiêkszo-
nym zapotrzebowaniu na ciep³¹ wodê
mo¿na dodatkowo j¹ podgrzaæ w czasie
taryfy dziennej przez w³¹czenie przycisku
znajduj¹cego siê na obudowie grza³ki
elektrycznej.
Je¿eli czynno�æ ta jest czêsto powtarza-
na wówczas nale¿y podnie�æ temperatu-
rê na termoregulatorze.
W okresie gdy przewidywany jest brak
zapotrzebowania na ciep³a wodê termo-
regulator 1 powinien byæ przestawiony w
pozycjê · .

Instrukcja monta¿u
(wskazówki dla instalatora)

Uwaga!
Urz¹dzenie objête jest gwarancj¹ jedy-
nie po dokonaniu w³a�ciwego pod³¹-
czenia oraz uruchomienia.
W trakcie wykonywania instalacji ciep³ej
wody przy zastosowaniu zasobnika SHW
nale¿y unikaæ montowania obiegów cyr-
kulacyjnych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce
du¿e straty cieplne. Je¿eli jest to nie
mo¿liwe zastosowaæ nale¿y sterowanie
termiczne lub czasowe obiegu cyrkula-
cyjnego.
Przed pod³¹czeniem zasobnika SHW do
instalacji hydraulicznej i elektrycznej po-
krowiec z tworzywa sztucznego powinien
byæ zdjêty. W miejscu wyra�nie zag³êbio-
nym znajduje siê pod³¹czenie obiegu
cyrkulacyjnego, z którego w razie potrze-
by nale¿y usun¹æ izolacjê termiczn¹.

Uwaga!
Maksymalne ci�nienie robocze zasob-
nika wynosi 6 bar.
Gdy instalacja pracuje przy ci�nieniu 5
bar nale¿y zamontowaæ zawór redukcyj-
ny ci�nienia, a przy 10 bar drugi zawór
pod³¹czony szeregowo. W przypadku za-
stosowania baterii termostatycznych,
pod³¹czenie zimnej wody musi znajdo-
waæ siê za zaworem redukcyjnym.

Uwaga!
1. Rury ciep³ej wody powinny posia-

daæ izolacjê ciepln¹.

2. W czasie pracy zasobnika, mo¿e w
bardzo ma³ych ilo�ciach wyp³ywaæ
woda z zaworu bezpieczeñstwa.

Prace pod³¹czeniowe do instalacji
hydraulicznej
Przed uruchomieniem zasobnika SHW
nale¿y:
1. Zamontowaæ armaturê.
2. Zamontowaæ w najni¿szym miejscu

kurek spustowy.
3. Przep³ukaæ instalacjê ciep³ej wody.
4. Wykonaæ odp³yw wody dylatacyjnej z

zasobnika do instalacji kanalizacyjnej.
5. Zamontowaæ pod³¹czenie zasobnika.
6. Naci¹gn¹æ pokrowiec.
7. Pod³¹czyæ wymiennik ciep³a.
8. Na króæcu pod³¹czeniowym z lewej

strony ko³nierza grzewczego umie�ciæ
nakrêtke G 1/2" oraz regulator
temperatury.

9. Z³¹cze �rubowe PG 13.5 (umieszczo-
ne w szawce w³¹cznikowej) wkrêciæ
nale¿y w obudowê regulatora.

Podczas dzia³ania wymiennika ciep³a,
zasobnik nie posiada w³asnego ogranicz-
nika temperatury. Regulacja mo¿liwa jest
jedynie przez �ród³o ciep³a.
Na ¿yczenie u¿ytkownika ograniczenie
temperatury wody w kotle mo¿e zostaæ
zmienione.

1. Zdemontowaæ regulator temperatury
2.

2. Od³¹czyæ zasobnik i ogrzewanie od
sieci.

3. Zdj¹æ pier�cieñ blokuj¹cy z regulatora
temperatury.

4. Przestawiæ obydwa ogranicznika.
5. Zamontowaæ pier�cieñ blokuj¹cy.
6. Osadziæ regulator temperatury.

Uwaga!
W przypadku krótszych odcinków cie-
p³ej wody ni¿ 5 m, temperatura wody
w sieci musi byæ ograniczona do
60OC.

Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Instalacja elektryczna zasilaj¹ca zasob-
nik SHW powinna byæ wykonana zgo-
dnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ener-
getycznymi.
Zasobniki SHW przeznaczone s¹ do
pod³¹czenia sta³ego. Jedn¹ z podstawo-
wych zalet wykorzystywania grza³ki elek-
trycznej jest mo¿liwo�æ w³¹czenia do-
grzewania b³yskawicznego.

2

       1

       2

   3

    cieplej    zimniej

   1

        2

1 - tarcza blokuj¹ca
2 - pier�cieñ blokuj¹cy



Je¿eli regionalny zak³ad energetyczny
nie wyrazi zgody na dodatkow¹ moc,
przycisk zwalniaj¹cy dogrzewanie nale¿y
za�lepiæ. Czas dzia³ania grza³ki elek-
trycznej ustawiony jest na 8 godzin. W
razie konieczno�ci czas ten mo¿na
przed³u¿yæ o cztery godziny.
Prace pod³¹czeniowe do sieci elek-
trycznej:
1. Zdemontowaæ pokrywê szafki i

przeprowadziæ przewód.
2. Pod³¹czyæ przewód ochronny.
3. Urz¹dzenie pod³¹czyæ zgodnie ze

schematem.
4. Schemat pod³¹czeniowy przykleiæ na

odwrocie szafki.
5. Zamontowaæ pokrywkê szafki.
Po przez styk w³¹czeniowy regulatora
temperatury 2 (6 / 3.5 / A 230V) mo¿na
dosterowaæ piorerytowe w³¹czanie kot³a
lub pompê cyrkulacyjn¹ z pioryretem ko-
t³a. Zasobnik musi byæ biegunowo od-
dzielony od sieci min 3 m odcinkiem. Na
¿yczenie u¿ytkownika ograniczenie tem-
peratury mo¿e zostaæ zmienione.
Zmiana temperatury ograniczaj¹cej:
1. Ograniczenie na 45OC

a. oddzieliæ zasobnik od sieci
b. regulator temperatury ustawiæ w

pozycji · i odci¹gn¹æ
c. zdj¹æ z osi regulatora temperatury

czê�æ blokuj¹c¹
d. obruciæ regulator o 180O

2. Ograniczenie na 80OC
a. usun¹æ czê�æ blokuj¹c¹ z osi

regulatora temperatury
b. osadziæ regulator

Uruchomienie
Pierwsze uruchomienie oraz nagrzanie
zawarto�ci zasobnika musi siê odbyæ
pod kontrol¹ specjalisty.
Po nape³nieniu zasobnika wod¹ nale¿y:
(okres grzewczy - zima)
W³¹czyæ ogrzewanie (kocio³) i nastawiæ
termoregulator 2 na maksymaln¹ tempe-
raturê. Pompa ³aduj¹ca zasobnik powin-
na dzia³aæ.
(okres letni)
W³¹czyæ napiêcie i uruchomiæ przycisk
na obudowie grza³ki.

Konserwacja
Usuwanie kamienia kot³owego.
Aby usun¹æ z zasobnika kamieñ kot³owy
nale¿y wymontowaæ ko³nierz grzewczy,
oczy�ciæ oraz usun¹æ wszystkie zanie-
czyszczenia z wnêtrza.

Uwaga!
Zabrania siê u¿ywania pompy lub
wapna w celu usuniêcia kamienia ko-
t³owego. Czynno�ci te mog¹ spowo-
dowaæ uszkodzenie anody ochronnej.

Anoda ochronna
Jednym sposobem kontroli anody jest jej
demonta¿. Znajduje siê ona w miejscu
wyra�nego wybrzuszenia w pobli¿u od-
p³ywu.

Demonta¿
a. rozsun¹æ pokrowiec
b. wyci¹æ fragment izolacji
c. wykrêciæ anodê
Je¿eli po kontroli oka¿e siê ¿e anoda zo-
sta³a zu¿yta, nale¿y zast¹piæ j¹ now¹.
Gdy nie jest mo¿liwy monta¿ anody szta-
bowej firma STIEBEL ELTRON oferuje w
zastêpstwie anodê ³añcuchow¹.

Uwaga!
Anoda musi mieæ dobry kontakt meta-
liczny z zasobnikiem.

Zawór bezpieczeñstwa
Odpowietrzyæ zawór, tak aby pe³nym
strumieniem wyp³ywa³a z niego woda. Po
kontroli zamkn¹æ zawór bezpieczeñstwa.

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Regulator temperatury oraz zabezpie-
czaj¹cy ogranicznik temperatury znajdu-
jê siê na ko³nierzu grzewczym.
Je¿eli ogranicznik temperatury wy³¹czy
awaryjnie urz¹dzenie, nale¿y wymieniæ
jednostkê regulatora temperatury.

Uwaga!
Przyczynê awarii musi usun¹c serwis.
Grza³ka oraz rurka ochronna regulatora
temperatury (zabezpieczaj¹cego ogra-
nicznika temperatury) posiadaæ musz¹
izolacjê elektryczn¹.

1.  regulator temperatury
2.  izolacja
3.  grza³ka

Dane techniczne

Typ

SHW
300

WAC

SHW
400

WAC

Nr
kat.

070003

070002

Pojemno�æ
w litrach

300

400

Moc
elektryczna

2/4 kW/1/N/PE~230V
4/4 kW/1/N/PE~230V
2/6 kW/3/N/PE~400V
3/6 kW/3/N/PE~400V
4/6 kW/3/N/PE~400V
6/6 kW/3/N/PE~400V

W / S / G
mm

1585/650/790

1755/700/840

Przy³¹cze
hydrauliczne

G 1"

G 1"

Dodatkowe informacja monta¿owe
Zasobnik SHW ... WAC po ustawieniu na
zaplanowanym miejscu powinien byæ
przymocowany do pod³o¿a. Instalacje za-
silaj¹ce urz¹dzenie jak i ciep³ej wody na-
le¿y wykonaæ ze stali lub miedzi.

Uwaga!
Nape³nione zasobniki posiadaj¹ na-
stêpuj¹ce ciê¿ary:
SHW 300 WAC - ok. 414 kg
SHW 400 WAC - ok. 545 kg
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1 regulator temperatury
2 w³acznik zegarowy
3 pompa cyrkulacyjna
4 zawór zwrotny
5 zawór spustowy
6 zawór bezpieczeñstwa
7 przelotowy zawór bezpieczeñstwa
8 króciec kontrolny manometru
9 zawór kontrolny

10 zawór redukcyjny ci�nienia dla ponab 5 bar nadci�nienia

SHW
300
WAC
650
790
365
490
1585
75
505
500
1040

SHW
400
WAC
700
840
375
540
1755
75
515
500
1160

ø a
b
c
ø e
h ±10
i
k
m
s
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Schemat pod³¹czeñ oraz mo¿liwo�ci pod³¹czeniowe

1 przycisk szybkiego dogrzewania
2 regulator temperatury po³¹czony z

zabezpieczeniem ogranicznika
3 styk EVU
4 styk w³¹cznikowy

2-gi pomiar licznika
(uwaga na zgodno�æ faz)

* I  3kW / 6kW
* II 6kW / 6kW

* I  2kW / 6kW
* II 4kW / 6kW

odpada mostek N-4

odpada mostek 8-9

przy dzia³aniu bez sterownika EVU mostek po-
miêdzy L1 i 5

Rys. 5


