
Zbiorniki buforowe
SBP 200, SBP 700
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane
jedynie przez uprawnionego Fachowca, na podstawie niniejszej instrukcji.

Technika dobrego samopoczucia
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1.  Instrukcja obs³ugi

SBP 200 nr kat. 003800
SBP 700 nr kat. 003624
Ci�nieniowe zbiorniki o pojemno�ci 200
lub 700 litrów s³u¿¹ jako zbiorniki buforo-
we dla pomp ciep³a lub systemów solar-
nych. Stosowanie zbiorników buforowych
zalecane jest dla zapewnienia bezawaryj-
nej pracy systemów ciep³a lub systemów
solarnych. Zbiorniki buforowe s³u¿¹ do
zmniejszenia wp³ywu ograniczeñ w³¹cza-
nia pomp ciep³a (3 razy na godzinê) i roz-
dzielenia strumieni przep³ywu obiegu pom-
py ciep³a i obiegu grzewczego oraz aku-
mulacji ciep³a w przypadku wspó³pracy z
kolektorami s³onecznymi.

2.  Budowa zbiornika buforowego

Zbiorniki buforowe wykonane s¹ z czar-
nej blachy stalowej, pokrytej z zewn¹trz
warstw¹ antykorozyjn¹, izolacj¹ ciepln¹ z
pianki poliuretanowej. Grubo�æ izolacji
cieplnej wynosi 50 mm przy zbiornikach
SBP 200 oraz 80 mm przy zbiornikach
SBP 700. W celu u³atwienia transportu
przy zbiornikach SBP 700 izolacja ta jest
sp³aszczona po bokach. Dla wype³nienia
sp³aszczeñ z urz¹dzeniem dostarczane s¹
dodatkowe segmenty z pianki poliureta-
nowej oraz 4 ta�my mocuj¹ce wraz z klam-
rami. Na �cianie przedniej zbiorników znaj-
duj¹ siê 4 g³ówne przy³¹cza wodne G 2,
które dostosowane s¹ do pod³¹czenia in-
stalacji kompaktowej. W obu zbiornikach
przewidziane s¹ przy³¹cza z tulejkami czuj-
nika temperatury. W zbiornikach SBP 700
znajduj¹ siê ponadto dwa króæce G 1/2
zamkniête za�lepkami. W pokrywie gór-
nej przewidziany jest króciec pod³¹czenio-
wy G 1/2 dla odpowietrznika. Do zamon-
towania dodatkowej grza³ki elektrycznej
BGC przewidziany jest 1 króciec przy³¹-
czeniowy G 1 1/2 w zbiornikach SBP 200
oraz 2 króæce przy³¹czeniowe G 1 1/2 przy
SBP 700 (patrz rys. 1 i 2).
Wymiary: patrz rys. 1 i 2
Ciê¿ar
SBP 200: pusty: 64 kg

nape³niony: 264 kg
SBP 700: pusty: 145 kg

nape³niony: 845 kg
Ci�nienie robocze: max 3 bar
W zale¿no�ci od konfiguracji systemu nale-
¿y uwzglêdniæ instrukcje monta¿u i obs³ugi
poszczególnych elementów sk³adowych.

3.  Instrukcja monta¿u

4.  Transport i opakowanie

Przygotowany do transportu zbiornik bu-
forowy z opakowaniem mo¿e byæ trans-
portowany w pozycji stoj¹cej, le¿¹cej lub
wisz¹cej (uchwyt transportowy - rys. 3,
poz. 1). Przy transporcie w pozycji pochy-
lonej np. na schodach, paleta transporto-
wa (rys. 3, poz. 3) musi znajdowaæ siê u
do³u.

W celu zabezpieczenia izolacji
cieplnej z pianki poliuretanowej
przed uszkodzeniem opakowa-
nie nale¿y usuwaæ dopiero w
miejscu ustawienia urz¹dzenia.

5.  Miejsce ustawienia

Pomieszczenie, w którym zainstalowany
jest zbiornik buforowy musi byæ zabezpie-
czone przed mrozem. W przeciwnym wy-
padku, o ile system grzewczy nie bêdzie
u¿ytkowany przy niskich temperaturach,
nale¿y opró¿niæ zbiornik i ca³y zwi¹zany z
nim system.
Nale¿y uwzglêdniæ wystarczaj¹c¹ no�no�æ
pod³ogi w miejscu ustawienia. Pod³oga ta
musi byæ pozioma i równa.
Wysoko�æ pomieszczenia musi wynosiæ:
1,80 m przy SBP 200,
2,10 m przy SBP 700.

6.  Usuniêcie opakowania

SBP 200
Usun¹æ foliê zabezpieczaj¹c¹ i zdj¹æ zbior-
nik z palety transportowej (rys. 3, poz. 3).

SBP 700
Przeci¹æ ta�my transportowe (rys. 4, poz.
2). Usun¹æ �rubê i nakrêtkê motylkow¹
(rys. 4, strza³ka A) i zdj¹æ zbiornik z palety
transportowej. Z pomoc¹ wsporników
drewnianych (rys. 4, poz. 4) ustawiæ zbior-
nik w miejscu monta¿u. Na zakoñczenie
przeci¹æ poziomo foliê przy tylnym wspor-
niku i usun¹æ wspornik oraz foliê.

7.  Izolacja cieplna zbiornika bufo-
rowego

Przy pomocy ostrego no¿a usun¹æ pian-
kê izolacyjn¹ dooko³a króæca z tulejk¹ czuj-
nika temperatury. Tulejka wkrêcona jest w
króciec G 3/8 (rys. 1 i 2, poz. 7), zabez-
pieczona pokrywk¹ zabezpieczaj¹c¹ i
oznakowana poprzez wzniesienie Ø45 mm
na warstwie pianki izolacyjnej.
Przy SBP 700, dla uzupe³nienia izolacji
zbiornika za³o¿yæ oba segmenty i umoco-
waæ przy pomocy 4 ta�m mocuj¹cych i
klamer (rys. 6). Klamry mocuj¹ce (rys. 5)
powinny znajdowaæ siê w miejscu ³¹cze-
nia segmentów izolacji.

8.  Monta¿ dodatkowej grza³ki BGC

W celu ogrzania zawartej w zbiorniku wody
grza³k¹ elektryczn¹, mo¿liwe jest zamon-
towanie 1 grza³ki BGC w SBP 200 oraz 2
grza³ek w SBP 700.

Monta¿ grza³ki w SBP 200
W tym celu nale¿y oczy�ciæ przy pomocy
ostrego no¿a zaznaczone w górnej czê�ci
zbiornika zakryte przez piankê króæce pod-
³¹czenia grza³ki G 1 1/2.

Monta¿ grza³ki w SBP 700
W tym celu nale¿y zgodnie z rysunkiem 7
oczy�ciæ przy pomocy ostrego no¿a za-
znaczone w górnej czê�ci zbiornika zakryte
przez piankê króæce pod³¹czenia grza³ki
G 1 1/2.

9.  Za³o¿enie pokrowca ochronnego

Na³o¿yæ na zbiornik i zamkn¹æ pokrowiec
ochronny.

10.  Pod³¹czenie wody

Pod³¹czenie króæców wykonaæ zgodnie z
rysunkami 1 i 2. Instalacje wodn¹ nale¿y
wykonaæ zgodnie z instrukcjami monta¿u
pomp ciep³a lub schematami technologicz-
nymi w �Wytycznych do projektowania
systemów solarnych�.

11.  Gwarancja

Gwarancj¹ objête jest tylko terytorium Kra-
ju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupio-
ne. Warunki gwarancji umieszczone s¹ na
oryginale karty gwarancyjnej. Monta¿,
pod³¹czenie elektryczne, pierwsze urucho-
mienie, naprawy i przegl¹dy mog¹ byæ
wykonane jedynie przez autoryzowany
Serwis Producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci
za usterki i uszkodzenia urz¹dzeñ wyni-
kaj¹ce z nieprzestrzegania niniejszej in-
strukcji monta¿u i obs³ugi.



Wymiary w mm

Rys. 1

Zbiornik buforowy SBP 200

1 króciec przy³¹cza R 1/2 odpowietrzania
(z wkrêconym uchwytem transportowym)

2 izolacja cieplna z pianki poliuretanowej
3 zbiornik stalowy
4 króciec G 2 zasilania kompaktowej insta-

lacji pompy ciep³a, z plastikow¹ nakrêt-
k¹ zamukaj¹c¹

5 króciec G 2 zasilania obiegu grzewcze-
go, z plastikow¹ nakrêtk¹ zamykaj¹c¹

6 króciec G 2 powrotu obiegu grzewczego,
z plastikow¹ nakrêtk¹ zamykaj¹c¹

7 króciec G 3/8 z tulejk¹ czujnika tempera-
tury

8 króciec G 2 powrotu kompaktowej insta-
lacji pompy ciep³a, z plastikow¹ nakrêt-
k¹ zamykaj¹c¹

9 tabliczka znamionowa
10 króciec G 1 1/2 do pod³¹czenia dodatko-

wej grza³ki elektrycznej
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Zbiornik buforowy SBP 700

1 króciec przy³¹cza R 1/2 odpowietrzania
(z wkrêconym uchwytem transportowym)

2 izolacja cieplna z pianki poliuretanowej
3 zbiornik stalowy
4 króciec G 2 zasilania kompaktowej insta-

lacji pompy ciep³a, z plastikow¹ nakrêt-
k¹ zamukaj¹c¹

5 króciec G 2 zasilania obiegu grzewcze-
go, z plastikow¹ nakrêtk¹ zamykaj¹c¹

6 króciec G 2 powrotu obiegu grzewczego,
z plastikow¹ nakrêtk¹ zamykaj¹c¹

7 króciec G 3/8 z tulejk¹ czujnika tempera-
tury

8 króciec G 2 powrotu kompaktowej insta-
lacji pompy ciep³a, z plastikow¹ nakrêt-
k¹ zamykaj¹c¹

9 tabliczka znamionowa
10 króciec G 1 1/2 do pod³¹czenia dodatko-

wej grza³ki elektrycznej
11 króæce przy³¹cza G 1/2, z za�lepkami

Wymiary w mm

Rys. 2
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  SBP 200   SBP 700

Wymiary w mm Wymiary w mm

Rys. 3 Rys. 4

  Ta�ma mocuj¹ca z klamr¹ (tylko SBP 700)

1 ta�ma mocuj¹ca
2 klamra mocuj¹ca

  Segment izolacji (tylko SBP 700)

1 segment izolacji z pianki poliureta-
nowej

2 ta�ma mocuj¹ca
3 wype³niaj¹ce segmenty izolacji

Rys. 5 Rys. 6
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  Przyk³ad montowania grza³ek dodatkowych BGC

W
yc

iê
ci

a

1 zbiornik buforowy
2 wyciêcia w piance poliuretanowej
3 grza³ka BGC

Rys. 7
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Notatki:
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Przygotowanie
ciep³ej wody

Ogrzewanie
pomieszczeñ

Wentylacja

· Urz¹dzenia gotuj¹ce
wodê

· Ogrzewacze
przep³ywowe sterowane
elektronicznie lub
hydraulicznie

· Ma³e ogrzewacze
pojemno�ciowe

· Zasobniki na�cienne
· Zasobniki stoj¹ce

· Piece akumulacyjne
· Sterowania
· Regulatory temperatury

wewnêtrznej
· Konwektory
· Urz¹dzenia chroni¹ce

przed mrozem
· Suszarki do r¹k

· Wentylacja miejscowa
z odzyskiem ciep³a

Gazowe kot³y
kondensacyjne

Kot³y
grzewcze

Automatyka
regulacyjna

Ogrzewacze i zasobniki
wody u¿ytkowej

· Kondensacyjne
kot³y grzewcze

· Jedno- i dwufunkcyjne
kot³y na�cienne

· Kot³y stoj¹ce z palnikiem
atmosferycznym
(10 ÷ 150 kW)

· Gazowe centrale
grzewcze
(180 ÷ 1080 kW)

· Kot³y olejowe
(20 ÷ 1450 kW)

· Regulatory pracy
kot³ów grzewczych

· Regulatory temperatury
wewnêtrznej

· Szafy sterownicze
indywidualnie
projektowane

· Gazowe ogrzewacze
pojemno�ciowe
(115 ÷ 325 l)

· Zasobniki ciep³ej
wody (110 ÷ 1000 l)
wspó³pracuj¹ce ze
�ród³em ciep³a, o
wydajno�ci wê¿ownicy
do 263,3 kW

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 07.2000. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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