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PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI

SYMBOLE

ZALECENIA

ZGODNOŒÆ Z PRZEPISAMI

OSTRZE¯ENIA

Dokumentacja ta s³u¿y do:
- projektowania
- instalowania
- u¿ytkowania
- serwisowania

Nastêpuj¹ce symbole zosta³y u¿yte w tej instrukcji:

Najwa¿niejsze informacje dla prawid³owej 
pracy urz¹dzenia

Najwa¿niejsze informacje dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem

Niebezpieczeñstwo poparzenia

Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ 
przed przyst¹pieniem do instalowania i u¿ytkowania 
urz¹dzenia.

Jakiekolwiek modyfikacje urz¹dzenia bez pisemnej zgody 
producenta s¹ zabronione.

Urz¹dzenie mo¿e byæ zainstalowane wy³¹cznie przez 
wykwalifikowany personel i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami.

Zainstalowanie urz¹dzenia niezgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ 
grozi pora¿eniem i/lub zanieczyszczeniem œrodowiska.

Gwarancj¹ d³ugiej, bezpiecznej i prawid³owej pracy 
urz¹dzenia jest dokonywanie corocznego przegl¹du przez 
autoryzowany serwis.

W przypadku jakichkolwiek problemów zwi¹znych z prac¹ 
urz¹dzenia, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwi-
sem.

Uszkodzone czêœci nale¿y wymieniæ wy³¹cznie na oryginal-
ne, dostarczone przez producenta. Na koñcu dokumentacji 
znajduje siê wykaz czêœci zamiennych z ich numerami kodów 
wymaganych przy sk³adaniu zamówienia.

Przed wykonywaniem czynnoœci serwisowych nale¿y 
od³¹czyæ urz¹dzenie od energii elektrycznej.

Pod obudow¹ urz¹dzenia nie ma ¿adnych pokrête³ czy 
elementów do nastawy lub regulacji.

Urz¹dzenia s¹ wykonane zgodnie z Rozporz¹dzeniem MG        
z dnia 21.12.2005 („ciœnieniowe”).

Dokumentacja stanowi integraln¹ czêœæ urz¹dzenia. Musi byæ 
przekazana u¿ytkownikowi i przechowywana w bezpiecznym 
miejscu.

Instalowania, przegl¹du, serwisowania i ewentualnych na-
praw urz¹dzenia, mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie autoryzowany 
serwis w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

ACV nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia spowodo-
wane b³êdnym zainstalowaniem oraz stosowaniem nieorygi-
nalnych czêœci zamiennych.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian 
charakterystyk technicznych urz¹dzenia bez 
powiadomienia.

Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do instalowania 
zewnêtrznego (poza budynkami). Powinno  znajdowaæ siê i 
funkcjonowaæ mo¿liwie blisko kot³a i dystrybucji ciep³ej wody, 
co minimalizuje straty energii.

Wymienniki typu Smart Line Multi Energy mog¹ byæ insta-
lowane wy³¹cznie w pozycji stoj¹cej. 

Instalowanie powinno zapewniaæ mo¿liwoœæ ³atwej obs³ugi i 
serwisowania:

·· zapewnienie dostêpu do króæców zasilania i powro-
tów wody grzewczej wymaga zachowania minimal-
nej odleg³oœci od œciany naro¿nej 0,4 metra   

· minimalna odleg³oœæ od sufitu 0,6 metra



WSTÊP

OPIS URZ¥DZENIA

SYSTEM „ZBIORNIK W ZBIORNIKU”
Cylindryczny zasobnik wype³niony ogrzewan¹ wod¹ umiesz-
czono koncentrycznie w zbiorniku zewnêtrznym w którym 
przep³ywa woda grzewcza. Omywa ona ca³kowicie pofa³dowane 
œcianki zasobnika zawieraj¹cego ogrzewan¹ wodê.

ZASOBNIK CIEP£EJ WODY
Zasobnik wykonano ze stali nierdzewnej, odpornej na korozjê, 
zawieraj¹cej 18 % chromu i 10 % niklu z wykorzystaniem 
spawania w os³onie argonowej – metoda TIG. Gwarantuje 
to wysok¹ ¿ywotnoœæ i odpornoœæ na korozjê. Pofa³dowane 
œcianki o g³adkiej powierzchni pozwalaj¹ na zmiennoœæ ich geo-
metrii, co eliminuje trwa³e osadzanie siê kamienia kot³owego. 
Dopuszczalna zawartoœæ chlorków w podgrzewanej wodzie: 
150 mg Cl-/litr. Podgrzewana, zimna woda powinna posiadaæ 
odczyn pH= 6 do 8.

WÊ¯OWNICA
Wê¿ownica grzewcza ze stali stopowej, zwiniêta w dwóch lub 
trzech segmentach.

GRZA£KA ELEKTRYCZNA
W przypadku Smart Line MultiEnergy istnieje mo¿liwoœæ 
zainstalowania grza³ki elektrycznej. Dostêpne s¹ grza³ki 
elektryczne o mocy 3 kW oraz 6 kW, zasilane 1x230 V lub 
3x400V+N.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY
Zbiornik zewnêtrzny (korpus) wykonano ze stali wêglowej St 
37/2 (W 22).

IZOLACJA TERMICZNA
Izolacjê termiczn¹ stanowi bezfreonowa pianka poliureta-
nowa.

P£ASZCZ
P³aszcz wykonano z plastycznego i estetycznego tworzywa, 
koloru siwego. 

ZASADA DZIA£ANIA

Przeznaczony do wspó³pracy z kot³em oraz niestandardowymi 
Ÿród³ami ciep³a takimi jak pompy ciep³a, kolektory s³oneczne 
itp. 
Ka¿dy spadek temperatury ciep³ej wody poni¿ej nastawionej 
na termoregulatorze nastawnym wymiennika za³¹cza pompê 
³aduj¹c¹, podaj¹c¹ wodê grzewcz¹ kot³a do wymiennika. 
Ogrzewa ona  zawartoœæ zasobnika. Podgrzanie c.w. do 
temperatury nastawionej na termoregulatorze przerywa 
pracê tej pompy.

Rys. 1. Przekrój urz¹dzenia

Urz¹dzenie jest przeznaczone do pracy w zamkniêtych insta-
lacjach grzewczych z przeponowym naczyniem wzbiorczym.  
Do obiegu grzewczego wymiennika można podłączyć obieg 
centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, wyko-
rzystując odpowiednie króćce płaszcza c.o. (patrz rys. 6)

DOSTAWA I TRANSPORT

Sprawdzone urz¹dzenia s¹ dostarczane w stanie komplet-
nym w opakowaniu kartonowym.
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  1. Polipropylenowa pokrywa
   2. Polipropylenowa obudowa
   3. Zasobnik c.w.ze stali nierdzewnej
   4. Polipropylenowa podstawa
   5. Odpowietrznik ręczny
   6. Izolacja z pianki poliuretanowej
   7. Pochwa czujnika termoregulatora
   8. Zewnętrzny zbiornik (obieg c.o.)
   9. Grzałka elektryczna (opcja)
 10. Wężownica



WYMIARY [mm]

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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SLME 200

1 2 3

SLME 400

1 2 3

SLME 600

1 3

2

1. Wlot wody  
     zimnej
2. Cyrkulacja  
     c.w.
3. Wylot ciepłej  
     wody

KRÓĆCE C.W.

SLME 200

2
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SLME 400

1

10

6

3

2

8

4

5

7

2

5

6

9

SLME 600
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KRÓĆCE C.O.

1. Wlot wody grzewczej
2. Wylot wody grzewczej
3. Króciec zasilania wężownicy
4. Króciec wylotu z wężownicy
5. Wylot wody grzewczej (ogrz. podłogowe)

  6. Powrót wody grzewczej (ogrz. podłogowe)
  7. Pochwa czujnika - wężownica
  8. Pochwa czujnika - najniższa temp. zasobnika
  9. Grzałka elektryczna - opcja
10. Śruba mocowania solarnej grupy pompowej

Typ SLME 
200

SLME 
300

SLME 
400

SLME 
600

 Podł. c.o. - wew. 1” 1” 1” 1”

 Podł. wężownicy - zew. 1” 1” 1” 1”

 Podł. grzałki el. - wew. 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

 Podł. zimnej i ciepłej   
 wody - zew.

3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

 Podł. cyrkulacji - wew 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
SLME 300

SLME 300



CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA

UWAGI:
· Wartoœci podane w powy¿szej tabeli uzyskano dla uk³adu 

bez termostatycznego zaworu mieszaj¹cego (c.w.).

Dla ni¿szych temperatur zasilania wod¹ grzewcz¹ wydatki 
c.w. bêd¹ ni¿sze. Nale¿y je pomno¿yæ przez nastêpuj¹ce 
wspó³czynniki:
zasilanie wodą grzewczą 750C:
- współczynnik 0.80 - temp. c.w. 450C
- współczynnik 0.73 - temp. c.w. 600C
zasilanie wodą grzewczą 650C:
- współczynnik 0.60 - temp. c.w. 450C

WYDATKI CIEP£EJ WODY - źródło ciepła - wężownica

Wydatek szczytowy przy 400C 

Wydatek szczytowy przy 450C 

Wydatek szczytowy przy 600C 

Wydatek szczytowy przy 400C

Wydatek szczytowy przy 450C 

Wydatek szczytowy przy 600C 

Wydatek trwa³y przy 400C

Wydatek trwa³y przy 450C 

Wydatek trwa³y przy 600C 

Czas podgrzewu od stanu zimnego

Moc cieplna - wężownica (wylot c.w. 450C)

L/10 min

L/10 min

L/10 min

L/60 min

L/60 min

L/60 min

L/godz

L/godz

L/godz

min

kW

6

395

219

164

12

3000

3000

45

533

1,94

1,80

3

10

10

90

120

 SL ME 400

Warunki pracy: woda zimna 100C, woda grzewcza 850C

Typ

Pojemnoœæ ca³kowita

Pojemnoœæ obiegu grzewczego

Pojemnoœæ zasobnika c.w.

Pojemność wężownicy

Przep³yw czynnika grzewczego 

Przep³yw czynnika grzewczego - wężownica

Strata cisnienia obiegu grzewczego

Strata cisnienia - wężownica

Powierzchnia grzewcza - zasobnik

Powierzchnia grzewcza - wężownica

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.

Maksymalne ciśnienie pracy - wężownica

Maksymalna temperatura pracy

Waga (pusty)

L

L

L

L

l/h

l/h

mbar

mbar

m2

m2

bar

bar

bar
0C

kg

203

95,7

99

8,3

3000

3000

40

460

1,26

1,42

3

10

10

90

68

 SL ME 200

606

365

225

16

3000

3000

48

186

1,90

2,50

3

10

10

90

180

 SL ME 600

303

165

126

12

3000

3000

42

533

1,46

1,80

3

10

10

90

99

 SL ME 300

558

464

274

1184

976

536

752

614

314

75

25

 SL ME 400

321

275

161

738

609

333

501

401

207

70

16,3

 SL ME 200

686

582

358

1416

1167

661

876

702

364

99

29

 SL ME 600

418

348

206

888

732

402

564

460

235

75

19

 SL ME 300

WYDATKI CIEP£EJ WODY - źródło ciepła - kocioł

Wydatek szczytowy przy 400C 

Wydatek szczytowy przy 450C 

Wydatek szczytowy przy 600C 

Wydatek szczytowy przy 400C

Wydatek szczytowy przy 450C 

Wydatek szczytowy przy 600C 

Wydatek trwa³y przy 400C

Wydatek trwa³y przy 450C 

Wydatek trwa³y przy 600C 

Czas podgrzewu od stanu zimnego

Moc cieplna - zasobnik c.w. (wylot c.w. 450C)

L/10 min

L/10 min

L/10 min

L/60 min

L/60 min

L/60 min

L/godz

L/godz

L/godz

min

kW

558

464

274

1633

1338

786

1289

1048

614

45

43

 SL ME 400

321

275

161

1063

911

536

890

763

450

29

31

 SL ME 200

686

582

358

1872

1559

935

1423

1172

693

60

48

 SL ME 600

418

348

206

1225

1003

590

967

786

461

45

32

 SL ME 300



INSTALOWANIE

POD£¥CZENIA HYDRAULICZNE 

· Pod³¹czenie urz¹dzenia  do instalacji ciep³ej/zimnej 
wody powinno byæ wykonane za pomoc¹ œrubunków 
z podk³adkami (uszczelkami) z materia³ów dielek-
trycznych dla ochrony przed korozj¹ elektroche-
miczn¹

POD£¥CZENIA ZIMNEJ I CIEP£EJ WODY

Króciec pod³¹czenia wody zimnej wyposa¿ono w rurê 
wg³êbn¹ z tworzywa sztucznego. Nie zaleca siê wykony-
wania po³¹czeñ lutowanych b¹dŸ spawanych bezpoœrednio 
w jego otoczeniu

· wtedy, gdy w ruroci¹gu zimnej wody ciœnienie jest 
wiêksze od 5 bar zaleca siê zastosowanie reduktora 
ciœnienia z nastaw¹ ok. 3,5 - 4 bar

· zastosowanie  przeponowego naczynia  wzbiorczego 
na wlocie zimnej wody do urz¹dzenia pozwoli unikn¹æ  
dwóch problemów:

· zabezpiecza przed „uderzeniami hydrau-
licznymi” czyli krótkimi zmianami ciœnienia 
nawet do 80 bar spowodowanymi szybkim 
zamykaniem/otwarciem zaworów

· stabilizuje ciœnienie w zbiorniku c.w. 
zapobiegaj¹c otwieraniu siê zaworu 
bezpieczeñstwa – wyeliminowanie strat 
wody do kanalizacji 

Dopuszczalne ciœnienie pracy tych naczyñ przeponowych po-
winno byæ nie mniejsze ni¿ 8 bar. Zalecane pojemnoœci:
5 litrów - dla modelu SL ME 200
8 litrów - dla modelu SL ME 300 , 400
12 litrów - dla modelu SL ME 600

 Na zasilaniu zimnej wody zainstalować filtr   
 przed wymiennikiem.
 Oprócz informacji podanych w niniejszej instrukcji  
nale¿y przestrzegaæ zaleceñ wed³ug instrukcji dostarczonych z 
wyposa¿eniem dodatkowym. Zalecane pod³¹czenia pokazano 
na rysunkach od nr 2 do nr 6.

7

!

ZAWÓR BEZPIECZEÑSTWA NA ZIMNEJ WODZIE
Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomiêdzy 
instalacj¹ wodoci¹gow¹ a wymiennikiem zasobnikowym:
     -     zaworu bezpieczeñstwa z nastaw¹ 6 bar,
     -     zaworu odcinaj¹cego i zaworu zwrotnego (sposób 
           instalowania pokazano na rys 2),

POD£¥CZENIA WODY GRZEWCZEJ

WÊ¯OWNICA
Wê¿ownica mo¿e byæ pod³¹czona do kolektorów s³onecznych 
(rys. 4, 5) albo do pompy ciepła (rys. 6). W  obydwu przy-
padkach nale¿y zwróciæ uwagê na zabezpieczenie zaworem 
bezpieczeñstwa (naczyniem przeponowym) tych urz¹dzeñ 
- je¿eli s¹ wiêksze od 10 bar nale¿y zabezpieczyæ wê¿ownicê 
grzewcz¹ SL ME dodatkowym zaworem bezpieczeñstwa 8 
bar lub 10 bar.

 1. Reduktor ciœnienia
  2. Zawór odcinaj¹cy
  3. Zawór zwrotny
  4. Zawór bezpieczeñstwa 6 bar
  5. Przeponowe naczynie wzbiorcze (min 8 bar)
  6. Zawór czerpalny
  7. Zawór dop³ywu powietrza (przy opró¿nianiu)
  8. Termostatyczny zawór mieszaj¹cy (zalecana   
       nastawa 55 - 600C)
  9. Zawór spustowy
10. Pompa cyrkulacyjna c.w.
11. Wieloczynnikowy zasobnikowy wymiennik ciep³a

12. Uziemienie

Rys. 2. Pod³¹czenie ciep³ej i zimnej wody

Rys. 3. Pod³¹czenie zimnej i ciep³ej wody dla dwóch wymienników
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INSTALOWANIE

8

Rys.5. Schemat ideowy wspó³pracy SL ME z kot³em kondensacyjnym i kolektorem s³onecznym 

Rys. 4. Schemat ideowy zestawu kolektorów solarnych z wymiennikiem 
SLME (z grza³k¹ elektryczn¹) dla produkcji ciep³ej wody

Rys. 6. Schemat ideowy wspó³pracy wymiennika SLME (z grza³k¹ elektryczn¹) z pomp¹ ciep³a
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INSTALOWANIE

NAPE£NIANIE WYMIENNIKA

NAPE£NIANIE ZASOBNIKA CIEP£EJ WODY

 UWAGA:
· Nigdy nie u¿ytkowaæ wymiennika bez nape³nienia 

wszystkich jego obiegów tj. zasobnika/podgrze-
wacza c.w., obiegu grzewczego i wê¿ownicy 
grzewczej.

· Zasobnik c.w. wymiennika (zbiornik wewnêtrzny) 
musi byæ nape³niony zawsze przed nape³nieniem 
zbiornika zewnêtrznego (przestrzeni grzew-
czej).

Nape³nianie zasobnika ciep³ej wody.
1. Otworzyæ zawór dla nape³nienia zasobnika.
2. Odpowietrzyæ instalacjê ciep³ej wody przez otwarcie 

najbli¿szego zaworu czerpalnego ciep³ej wody do 
ustabilizowania siê przep³ywu. 

3. Zamkn¹æ zawór czerpalny ciep³ej wody.

NAPE£NIANIE PRZESTRZENI GRZEWCZEJ

1. Zamkn¹æ zawór spustowy przestrzeni grzewczej 
(zasobnika zewnêtrznego). 

2. Otworzyæ zawory odcinaj¹ce przestrzeñ grzewcz¹ 
wymiennika dla jej nape³nienia. 

3. Odpowietrzyæ obieg grzewczy wymiennika odpo-
wietrznikiem rêcznym usytuowanym w górnej czêœci 
wymiennika. 

4. Po nape³nieniu przestrzeni grzewczej i jej odpowie-
trzeniu zamkn¹æ odpowietrznik znajduj¹cy siê w 
górnej czêœci wymiennika. 

5. W obiegu grzewczym mog¹ siê znajdowaæ jedynie 

substancje nieszkodliwe dla zdrowia.

 Zapewniæ w³aœciwe odpowietrzenie przestrzeni 
grzewczej. Na powrocie wody z obiegów c.o. do wymiennika 
instalować filtr/odmulnik.

 
Nie dodawaæ p³ynów antyzamarzaj¹cych stosowanych w 
samochodach do obiegu grzewczego wymiennika. Mog¹ 
one doprowadziæ do uszczerbku na zdrowiu u¿ytkowników 
a w niektórych przypadkach do œmierci.

Przed uruchomieniem nale¿y sprawdziæ:
· prawid³owoœci pod³¹czenia ciep³ej i zimnej wody 

do wymiennika, 
· czy pod³¹czenia zasilania i powrotu wod¹ grzewcz¹ 

wykonano prawid³owo,
· prawid ³owoœæ za insta lowania  zaworów 

bezpieczeñstwa (na zimnej wodzie przed wy-
miennikiem, na obiegu grzewczym wymiennika 
oraz obiegu solarnym) i odp³ywu z zaworów do 
kratki œciekowej,

· nape³nienie wod¹ zasobnika c.w. oraz obiegu 
grzewczego, 

· skutecznoœæ odpowietrzenia obu wy¿ej wymienio-
nych obiegów,

· zamkniêcie odpowietrznika wymiennika, 
· ·zgodnoœæ pod³¹czeñ elektrycznych ze schema-

tem,
· ustawienie termoregulatora wymiennika zgodnie 

z zaleceniami podanymi na nastêpnej stronie, 
· zamkniêcie zaworów spustowych,
· sprawdziæ prawid³owoœæ zainstalowania urz¹dzeñ 

wspó³pracuj¹cych z instrukcjami tych urz¹dzeñ,
· uruchomienie urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych musi 

uwzglêdniaæ zalecenia podane w instrukcjach tych 
urz¹dzeñ. 

UWAGA:
Wymiennik jest dostarczany fabrycznie z wkrêconym 
korkiem w miejscu grza³ki elektrycznej. Sprawdziæ 
szczelnoœæ.

!

POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE

1. Ogranicznik temperatury (termostat bezpieczeñstwa)
2. Termoregulator nastawny

Rys. 7. Schemat elektryczny

Zasobnik ze stali nierdzewnej musi byæ uziemiony 

(pod³¹czony do przewodu ochronnego PE).

!

Pod³¹czenie grza³ki elektrycznej musi byæ wykonane 

wg zaleceñ jej instrukcji.
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KONSERWACJA I OBS£UGA

ZAKRES KONSERWACJI

Wykwalifikowany serwis techniczny powinien co najmniej 
raz w roku sprawdziæ:
- odpowietrzenie instalacji grzewczej oraz przestrzeni 

grzewczej wymiennika, 
- ciœnienie wed³ug  manometru zainstalowanego przy 

kotle, 
- dzia³anie zaworów bezpieczeñstwa na wodzie zimnej i 

grzewczej przez rêczne uchylenie dŸwigni lub pokrêt³a 
tych zaworów. Sprawdziæ czy na odp³ywie tych zawo-
rów pojawi siê woda,

- sprawdziæ dzia³anie wyposa¿enia elektrycznego. 

 UWAGA:

- przeprowadziæ konserwacjê pomp (cyrkulacyjnej c.w. 
i obiegowej wody grzewczej) zgodnie z ich instrukcja-
mi,

- sprawdziæ szczelnoœæ zaworów i z³¹czy (oglêdziny 
zewnêtrzne),

- sprawdziæ manometrem ciœnienie w przestrzeni 
gazowej naczyñ przeponowych.

OKRESOWA KONTROLA U¯YTKOWNIKA 

· sprawdzaæ wizualnie szczelnoœæ po³¹czeñ 
instalacji i urz¹dzeñ,

· okresowo odpowietrzaæ  wymiennik przez 
odpowietrznik rêczny znajduj¹cy siê w górnej 
czêœci urz¹dzenia,

· sprawdzaæ funkcjonowanie zaworów 
bezpieczeñstwa  przez uchylenie ich pokrête³ 
lub dŸwigni (na ich wyp³ywach winna pojawiaæ 
siê woda),

· zg³aszaæ zauwa¿one nieprawid³owoœci do 
serwisu technicznego.

Dla unikniêcia poparzenia wod¹ zrzucan¹ 
okresowo z zaworów bezpieczeñstwa, spust 
z tych zaworów powinien byæ odprowadzony  
bezpoœrednio do kratki œciekowej.

OPRÓ¯NIANIE PRZESTRZENI GRZEWCZEJ

Opró¿nianie przestrzeni grzewczej wymiennika musi siê 
odbywaæ zawsze przed opró¿nieniem zasobnika c.w.:
1. Od³¹czyæ wtyczkê z przewodami elektrycznymi od 
      wymiennika oraz przewodami grza³ki elektrycznej.
2. Zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce na wodzie grzewczej z/do 
     wymiennika.
3.  Pod³¹czyæ w¹¿ do spustu i otworzyæ zawór spustowy.
4.  Dla przyœpieszenia  opró¿niania wymiennika otworzyæ 
      zawór dop³ywu powietrza.
5.  Po opró¿nieniu zamkn¹æ zawory spustowe i odpowietrza-
      j¹ce.

OPRÓ¯NIANIE ZASOBNIKA C.W. 

Opró¿nianie zasobnika mo¿na wykonaæ tylko po uprzednim 
opró¿nieniu przestrzeni grzewczej wymiennika. Opró¿nianie 
zasobnika c.w. (patrz rys obok):

1. Od³¹czyæ zasilanie elektryczne od wymiennika. 
2. Zamkn¹æ zawory 2,6.
3. Otworzyæ zawór 9 a nastêpnie 7.
4. Poczekaæ do opró¿nienia. 

Uwaga: 
Opró¿nienie zasobnika c.w. (zainstalowanego wg rys.2),  
wymaga usytuowania zaworu (9) poni¿ej dna zasobnika.

Ciep³a woda mo¿e poparzyæ! Dla unikniêcia popa-
rzenia zaleca siê zastosowanie termostatycznego  
zaworu (8) mieszaj¹cego ciep³¹ wodê z wymien-
nika z wod¹ zimn¹. Taki zawór mieszaj¹cy nale¿y 
instalowaæ nawet wtedy, gdy zastosowano baterie 
termostatyczne dla osób z obni¿onym progiem 
bólu (dzieci, osoby starsze, niepe³nosprawni). 

UWAGA:
· termostatyczny zawór mieszaj¹cy powi-

nien byæ zlokalizowany przed systemem 
dystrybucji ciep³ej wody,

· w przypadku ponownego poboru 
ma³ych iloœci c.w. z instalacji c.w. o 
ma³ej pojemnoœci mo¿e wyst¹piæ efekt 
krótkotrwa³ego (chwilowego) wzrostu 
temperatury. 

Nastawianie termoregulatora
Dla unikniêcia ryzyka rozwoju bakterii „Legionella 
pneumophila” nale¿y ustawiaæ termoregulator na 
temperaturê nie mniejsz¹ ni¿ 60oC. Taka nastawa 
zwiêksza równie¿ iloœæ ciep³a zgromadzon¹ w 
zasobniku wymiennika. 
Nastawê termoregulatora ciep³ej wody wymien-
nika mo¿na ograniczyæ od do³u lub od góry przez 
odpowiednie przestawienie zawleczki w pokrêtle 
termoregulatora - zakres ustawiany fabrycznie 
60-90oC.
Termoregulator kot³owy (znajduj¹cy siê na kotle) 
winien byæ zawsze nastawiony co najmniej 10oC  
wy¿ej ni¿ termoregulator wymiennika.
          

NASTAWIANIE TERMOREGULATORA
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INFORMACJE DODATKOWE

GRZA£KI ELEKTRYCZNE

- Grza³ka musi byæ bezpiecznie uziemiona (po³¹czona 
z PE).

- Instalowanie grza³ek powinno byæ wykonywane 
wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel z upraw-
nieniami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

- Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszko-
dzenia powsta³e z b³êdnego zainstalowania lub 
zastosowania czêœci i ³¹czników niedostarczonych 
przez producenta grza³ki.  

- Wy³¹cznik g³ówny i wy³¹cznik bezpieczeñstwa musz¹ 
byæ ³atwodostêpne i zgodne z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami.

- Przed za³¹czeniem grza³ki elektrycznej sprawdŸ 
nape³nienie wod¹ wymiennika i odpowietrzenie prze-
strzeniu c.w.u. oraz grzewczej.

- Regulator termostatyczny grza³ki elektrycznej pracuje 
zawsze niezale¿nie od regulatora termostatycznego 
zabudowanego w wymienniku.

A - regulator termostatyczny z nastaw¹ 00C do 850C 
B - termostat bezpieczeñstwa z rêcznym odblokowaniem 
      z nastaw¹ fabryczn¹ 1100C

Przewody zasilaj¹ce wymiaruje siê zale¿nie od rodzaju napiêcia 
decyduj¹cego o wielkoœci p³yn¹cego pr¹du. Dopuszczalne 
wartoœci natê¿enia pr¹du dla przewodów miedzianych w 
temperaturze otoczenia 300C i d³ugoœci do 5 m podano w 
tabeli. W ka¿dym przypadku instalowanie musi byæ zgodne 
z przepisami IEC. 

A

B

Natężenie prądu Pole przekroju przewodu

25 A 2,5 mm2

32 A 4 mm2

40 A 6 mm2

Napięcie znamionowe Natężenie prądu Moc Kod

1 x 230 V 13 A 3 kW 10800081

3 x 400 V + N 4,4 A 3 kW 10800082

1 x 230 V 26 A 6 kW 10800083

3 x 400 V + N 8,8 A 6 kW 10800084

DANE TECHNICZNE GRZAŁEK

TABELA DOBORU PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH

Schemat elektryczny podłączenia grzałki do sieci elektrycznej 1 x 230 V Schemat elektryczny podłączenia grzałki do sieci elektrycznej 3 x 400 V+N



CZĘŚCI ZAMIENNE

A04

A03

A01

A02

Odpowietrznik
55445006

Panel sterowniczy
24614152

Termoregulator
54442045

Pokrętło 
termoregulatora
54764021

Termostat STB
54764020

Nazwa części SLME 200 SLME 300 SLME 400 SLME 600

A01 Pokrywa górna 497B5010 497B5012 497B5012 497B5007

A02 Rurka wgłębna 497B0005 497B0006 497B0027 497B0007

A03 Pochwa czujnika termoregulatora 39438027 39438027 39438047 39438046

A04 Podstawa dolna 497B5015 497B5000 497B5000 497B5006
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