Technika dobrego samopoczucia

Cinieniowe podgrzewacze wody
SHU 5 S, SHU 10 S eltronom®
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Spis treci

Instrukcja obs³ugi
Dane techniczne
Instrukcja monta¿u

2
3
4

SHU 10 S 2kW

Instrukcja obs³ugi

SHU 5 S 2kW

(dla u¿ytkownika i fachowca)

Opis

Cinieniowy podgrzewacz pojemnociowy utrzymuje temperaturê wody na sta³ym, nastawionym poziomie. Po opró¿nieniu zbiornika czas nagrzania przebiega zgodnie z diagramem (rys. 1).

Rys. 1

Podgrzewacz pojemnociowy znajduje siê pod dzia³aniem cinienia istniej¹cym w przewodach wodoci¹gowych.
Ma³y strumieñ wody jest oznak¹ zawapnienia. W tym wypadku urz¹dzenie oraz
armatura powinny zostaæ fachowo oczyszczone.

SHU 10 S 2 kW

Podczas nagrzewania z zaworu bezpieczeñstwa kapaæ musi woda. Jeli
woda kapie nadal po zakoñczeniu nagrzania, nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie
od napiêcia i wezwaæ fachowca. Nie
wolno zamykaæ przewodu odprowadzaj¹cego wodê z zaworu bezpieczeñstwa.

Dobór temperatury (rys. 3)
1 - regulator

SHU 5 S 3 kW

Rys. 2

= zimna. Ta pozycja zabezpiecza urz¹dzenie przed
mrozem, ale nie zabezpiecza armatury oraz
przewodów wodnych.
E (60OC) = zalecana pozycja energooszczêdna, niewielkie odk³adanie kamienia kot³owego.
85OC
= max. nastawiana temperatura.
W zale¿noci od systemu zauwa¿yæ
mo¿na niewielkie odchylenia od nastawionej temperatury.

·

2 - lampka sygnalizacyjna wieci podczas nagrzewania.

Uwaga!

Przy nastawie regulatora powy¿ej
45OC mo¿e natychmiast lecieæ woda o
wysokiej temperaturze.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Wraz z doborem temperatury ustalana
jest równie¿ iloæ wody domieszanej
(rys. 2).
Przyk³ad:
SHU 5 S dostarcza 10 l ciep³ej wody o
temperaturze 40OC przy nastawie 65OC i
domieszaniu wody o temperaturze 15OC.
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Rys. 3

Ograniczenie doboru temperatury
(rys. 4).

· zmniejsza grobê poparzenia
· mniejsze zu¿ycie energii
· mniejsze odk³adanie siê kamienia
kot³owego
1 regulator
2 nastawienie fabryczne ogranicznika 85OC
3 mo¿liwoæ ograniczenia temperatury

Dane techniczne

Rys. 4

Rys. 5

1 pokrywa obudowy
2 tylna cianka obudowy
3 listwa do zawieszania
4 pokrêt³o regulatora
5 lampka sygnalizacyjna
6 dop³yw zimnej wody
7 odp³yw ciep³ej wody
8 listwa zaciskowa
9 ogranicznik temperatury
10 regulator temperatury
11 ko³nierz grzejny, element grzejny oraz
rura zabezpieczaj¹ca czujnik
12 zbiornik miedziany
13 izolacja cieplna
14 uziemienie
Typ

SHU 5 S

SHU 10 S

pojemnoæ w l
wymiary

5

10

a mm

230

275

b mm

263

295

d mm

140

200

e mm

93

140

h mm

422

503

i mm

329

363

cinienie
robocze

7

7

ciê¿ar kg

5,2

8,0

moc grzejna:
patrz tabliczka znamionowa
napiêcie:
patrz tabliczka znamionowa
zakres nastawy temp.:
. . . 85OC
(nastawiana bezstopniowo)
stosowanie:
Wersja podzlewowa do jednego lub
wielu punktów poboru wody.
Dzia³anie jedynie w po³¹czeniu z armaturami cinieniowymi oraz grup¹ bezpieczeñstwa SVMT.
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Instrukcja monta¿u

Monta¿u dokonaæ mo¿e jedynie przeszkolony fachowiec.

Monta¿ i pod³¹czenie wody
Wypakowaæ wszystkie czêci urz¹dzenia
z opakowania. Korzystaæ z za³¹czonego
szablonu monta¿owego.
Wa¿ne w trakcie monta¿u:
 zasobnik pionowo, pod³¹czenia wody od
góry (rys. 8)
 monta¿ w pomieszczeniu nie zagro¿onym mrozem
 blisko miejsca najczêstszego poboru
wody
 przewody ciep³ej wody opatrzyæ izolacj¹
ciepln¹ (podtynkowe)
 przewody ciep³ej i zimnej wody do drugiej
armatury np: 10 mm rura miedziana
Przestrzegaæ przepisów DIN 1988 oraz
lokalnych.
Nie wolno przekraczaæ nadcinienia roboczego (7 bar).
Na przewodzie zimnej wody zainstalowaæ nale¿y grupê zabezpieczaj¹c¹
SVMT (7 bar). Przy cinieniu wody wiêkszym ni¿ 5,6 bar w miejscu monta¿u, nale¿y zainstalowaæ w po³¹czeniu z SVMT
zawór redukuj¹cy cinienie DMV 4 (rys.
7a, poz. 3), nr katalogowy 002286.

Rys. 6

Uwaga!

Nowa grupa zabezpieczaj¹ca SVMT o
nr kat. 073499 posiada zawór redukcyjny.
Przewód odp³ywowy grupy bezpieczeñstwa musi mieæ spadek. Konieczna regularna konserwacja urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego (patrz instrukcja obs³ugi grupy
bezpieczeñstwa).
Nastawiæ na zaworze zamykaj¹cym grupy bezpieczeñstwa SVMT iloæ przep³ywow¹ wody - 5 l/min. dla SHU 5 S lub 10
l/min. dla SHU 10 S.

Rys. 7

Prawid³owo ustawiona iloæ przep³ywowa
wody zapewnia:
 ciche dzia³anie podczas czerpania wody
 du¿e iloci wody podmieszanej (patrz rys. 2)
Grupa zabezpieczaj¹ca SVMT (rys. 7a,
poz. 1), nr katalogowy 070524 - zwyczajne, cinieniowe baterie.
Przy dwóch umywalkach (rys. 6) polecamy
rozdzielacz wody - czêæ T, nr katalogowy
070558 (rys. 7a, poz. 2), instalacja rys. 6.
Przy zastosowaniu zamkniêcia z tworzywa
sztucznego (np. DN 40 do zlewu), odpada
rura nurkowa SVMT. Lejek przelewowy po³¹czony np. z pod³¹czeniem zlewu.
Pod³¹czenie wody przy zasobniku:
prawy niebieski = pod³¹czenie zimnej wody
lewy czerwony = pod³¹czenie ciep³ej wody
Zmiana przewodów powoduje blokadê
dzia³ania podgrzewacza.
Tworzywo przewodów:
przewód: zimnej wody
rura:
miedziana
stalowa

ciep³ej wody
miedziana
miedziana

Wskazówka:
Rury z tworzyw sztucznych mog¹ byæ
wykonane jedynie z VPE, zgodnie z DIN
16893, rz¹d 2 (20 bar).
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Rys. 8

Pod³¹czenie elektryczne
Przestrzegaæ przepisów PN, lokalnych
oraz danych na tabliczce znamionowej.
Schemat pod³¹czeñ
1
2
3
4
5
*

Rys. 9

pod³¹czenie przewodu ochronnego
lampka sygnalizacyjna
regulator temperatury
ogranicznik temperatury
grza³ka
napiêcie oraz dane odnonie mocy:
patrz tabliczka znamionowa.

Zwiniêty przewód pod³¹czeniowy mo¿na
schowaæ (rys. 10).Przy sta³ym pod³¹czeniu urz¹dzenia do sieci pr¹du przemiennego (puszka pod³¹czeniowa urz¹dzenia) nale¿y oddzieliæ urz¹dzenie biegunowo 3 mm odcinkiem.

Uruchomienie
1. odkrêciæ kurek z ciep³¹ wod¹ lub
ustawiæ - w przypadku baterii dwigniowej pozycjê "ciep³a" i puszczaæ
wodê do chwili, a¿ znikn¹ bañki
powietrza.
2. skontrolowaæ zawór bezpieczeñstwa.
3. pod³¹czyæ wtyczkê i nastawiæ temperaturê.

Uwaga!

Rys. 10

Niebezpieczeñstwo ja³owego biegu!
Przy zamianie faz zadzia³a ogranicznik
temperatury. W tym przypadku nale¿y
wymieniæ regulator i ogranicznik.

Konserwacja
Uwaga!

Przy wszystkich pracach:
 Urz¹dzenie musi byæ od³¹czone od
napiêcia.
 Zablokowaæ dop³yw zimnej wody
na grupie bezpieczeñstwa.
 Od³¹czyæ przewody ciep³ej i zimnej
wody, zdj¹æ urz¹dzenie i po³o¿yæ na
stole.
 Opró¿niæ urz¹dzenie.
Otwarcie pokrywy obudowy (rys. 11)
1. odci¹gn¹æ pokrêt³o regulatora,
wykrêciæ ruby
2. odkrêciæ ruby obudowy
3. odchyliæ obudowê, zdj¹æ tamê
mocuj¹c¹
4. wyj¹æ zasobnik, zdj¹æ górn¹ czêæ
izolacji cieplnej.
Urz¹dzenie jest teraz dostêpne dla dokonywania prac serwisowych czy przegl¹dów.

Rys. 11
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Zmiana przewodów pod³¹czeniowych,
rys. 12.
Zostawiæ nitkê odci¹¿enia ci¹gu!
Regulacja regulatora i ogranicznika,
rys. 13.
Przy zadzia³aniu ogranicznika:
wymiana regulatora i ogranicznika.

Uwaga!

Nale¿y bezwglêdnie przestrzegaæ podanych odstêpów L1 i L2 (rys. 13).
Umocowaæ zacisk, rys. 13, pozycja 1!

Odwapnianie

Wymontowaæ ko³nierz grzejny, oczyciæ
go z grubsza z wapna, nastêpnie zanurzyæ grza³kê w roztworze odwapniaj¹cym
a¿ po p³ytkê ko³nierza.

Rys. 12

Uwaga!

Jeli grza³ka jest bardzo skorodowana, op³acalna byæ mo¿e wymiana ko³nierza grzejnego.

Przekazanie
Wyjaniæ u¿ytkownikowi zasadê dzia³ania urz¹dzenia. Zwróciæ uwagê u¿ytkownika na koniecznoæ kapania wody podczas nagrzewania. Przekazaæ niniejsz¹
instrukcjê do starannego przechowywania.

SHU 10 S 180mm

150mm

Rys. 13

PS
PP
EPS
+PPO

polystyrol
polypropylen
ex. polystyrol
+ Polyphenyloxyd
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Rys. 14

