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4 Węzły świeżej wody

Dane techniczne
Przyłącza: Lewe Prawe
Typ: eFWZ 25L eFW 25L eFWZ 25R eFW 25R
Art-Nr. 1630007 1630006 1630005 1630004

Pierwotne Wtórne

Zasobnik buforowy Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 110°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny 3/4" zewnętrzny

Wymiary (SxWxG): 430 x 400 x 155 mm
+ zawory kulowe 100 mm

 Z wysokowydajnymi pompami
 Ekonomiczne rozwiązanie
 Łatwa regulacja

eFWZ 25 / eFW 25 do centralnego podgrzewu wody pitnej metodą przepływową

Dane osiągów LK1*
Moc wody ciepłej: 51 kW
Przepływ masowy pierwotny: 1240 kg/h
Temperatura zasilania: 60°C
Temperatura powrotu: 19°C
Temp. zimnej wody/ ciepłej wody uzyskanej 10°C / 45°C
Wydajność poboru: 23 l/min
* LK1 = wskaźnik wydajności 1 
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 45°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 60°C
 przy temperaturze wody zimnej 10°C

Zastosowanie:
Nasze węzły świeżej wody eFWZ 25 i eFW 25 podgrzewają centralnie wodę pitną, 
rozdzielaną następnie przewodami wody ciepłej do punktów poboru. Ciepła woda pitna jest 
podgrzewana tylko podczas zapotrzebowania “Just in Time”. Nie ma gromadzenia ciepłej 
wody pitnej! Aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego przepływu objętościowego wody 
grzewczej do podgrzewu wody pitnej, niezbędny jest zasobnik buforowy. 

Przygotowanie wody ciepłej:
Ciepła woda pitna jest podgrzewana przepływowo przez płytowy wymiennik ciepła ze stali 
nierdzewnej tylko podczas zapotrzebowania. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła 
umożliwia wysokie wydajności poboru i niskie temperatury powrotu do zasobnika 
buforowego.

Wysokowydajna pompa:
Wysokowydajna pompa zapewnia niezbędny do podgrzewu przepływ objętościowy wody grzewczej z zasobnika buforowego do wymiennika 
płytowego z regulacją liczby obrotów.

Funkcja regulacyjna:
Centralny organ regulacyjny stanowi regulacja elektroniczna, zapewniająca stałą temperaturę ciepłej wody pitnej.

Czujniki:
Szybkie i bardzo dokładne procesy regulacyjne są możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych czujników. Czujnik przepływu 
wyznacza wielkość przepływu i temperaturę ciepłej wody. Dokładne i szybko reagujące czujniki temperatury 
PT-1000 rejestrują temperatury: wody zimnej, zasilania zasobnika buforowego i powrotu cyrkulacji.

Obudowa:
Blacha stalowa ocynkowana, z izolacją płytowego wymiennika ciepła.

Moduł cyrkulacji (tylko w przypadku eFWZ 25):
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna wody pitnej jest sterowana inteligentnie przez układ elektronicznej regulacji (w zależności od impulsu, 
czasu i temperatury).
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Schemat podłączenia
1 Czujnik temperatury KW
2 Czujnik temperatury i przepływu
3 Płytowy wymiennik ciepła
4 Pompa grzewcza
5 Czujnik temperatury Z 

Wykres wydajności: pełne obciążenie

Dane techniczne
Obsługa: ● Czytelny, oświetlony wyświetlacz LCD z modułem

tekstu i grafiki
● Uniwersalna komunikacja dzięki zaprogramowaniu

do 6 języków
● Odpowiednie polecenia są wyświetlane na czytniku

bezpośrednio przyciskiem wprowadzania
● Zintegrowany asystent uruchamiania umożliwia

łatwą i szybkę instalację

Tryb pracy: Regulacja świeżej wody z cyrkulacją (eFWZ 25)

Regulacja świeżej wody bez cyrkulacji (eFW 25) 
Wymiennik płytowy: Duża powierzchnia wymiany ciepła, niewielka strata ciśnienia, 

stal nierdzewna 1.4401, miedź lutowana z izolacją. 

Orurowanie: Stal nierdzewna 1.440 1,22x1 mm 
Pompy: Pompa grzewcza WILO Yonos PARA PWM 15/6 

Pompa cyrkulacyjna wody pitnej WILO Star Z Nova 
(tylko w przypadku eFWZ 25)

Czujniki: Temperatura i przepływ objętościowy WW:
czujnik bezpośredni Grundfos VFS 2-40 
Temperatura KW/bufora/cyrkulacji (eFWZ 25): 
czujnik nasadowy PT1000/B/2 z wtyczką i kablem

Obudowa: Blacha stalowa ocynkowana
Wymiary (SxWxG): 400 x 430 x 155 mm + zawory kulowe 100 mm
Dostawa: W stanie scalonym, okablowanym, po kontroli 

szczelności, z instrukcją obsługi i osprzętem 
montażowym w kartonie.

eFWZ 25 Rechts
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eFWZ 25 Links
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CWU = ciepła woda pitna  
ZW = woda zimna 
ZAS = podgrzew zasilania
POW = podgrzew powrotu
CCWU = cyrkulacja

eFW 25R  Art-Nr. 1630004

eFW 25L Art-Nr. 1630006

eFWZ 25R  Art-Nr. 1630005

eFWZ 25L  Art-Nr. 1630007
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Dane techniczne:
Typ: eFWZ 40 / eFW 40
Art-Nr. 1630003 / 1630001

Pierwotne Wtórne
Zasobnik buforowy Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 110°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny 1" zewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm

 Z wysokowydajnymi pompami
 Ekonomiczne rozwiązanie
 Łatwa regulacja

eFWZ 40 / eFW 40 do centralnego podgrzewu wody pitnej metodą przepływową

Zastosowanie:
Nasze węzły świeżej wody eFWZ 40 i eFW 40 ogrzewają centralnie wodę pitną, 
rozdzielaną następnie przewodami wody ciepłej do punktów poboru. Ciepła woda pitna jest 
podgrzewana tylko podczas zapotrzebowania “Just in Time”. Nie ma gromadzenia ciepłej 
wody pitnej! Aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego przepływu objętościowego wody 
grzewczej do podgrzewu wody pitnej, niezbędny jest zasobnik buforowy. 

Przygotowanie wody ciepłej:
Ciepła woda pitna jest podgrzewana przepływowo przez płytowy wymiennik ciepła ze stali 
nierdzewnej tylko podczas zapotrzebowania. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła 
umożliwia wysokie wydajności poboru i niskie temperatury powrotu do zasobnika 
buforowego.

Wysokowydajna pompa:
Wysokowydajna pompa zapewnia niezbędny do podgrzewu przepływ objętościowy wody 
grzewczej z zasobnika buforowego do wymiennika płytowego z regulacją liczby obrotów.

Funkcja regulacyjna:
Centralny organ regulacyjny stanowi regulacja elektroniczna, zapewniająca stałą temperaturę ciepłej wody pitnej.

Czujniki:
Szybkie i bardzo dokładne procesy regulacyjne są możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych czujników. Czujnik przepływu 
wyznacza wielkość przepływu i temperaturę ciepłej wody. Dokładne i szybko reagujące czujniki temperatury PT-1000 rejestrują 
temperatury: wody zimnej, zasilania zasobnika buforowego i powrotu cyrkulacji.

Obudowa:
Estetyczna obudowa izolowana z EPP.

Moduł cyrkulacji (tylko w przypadku eFWZ 40):
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna wody pitnej jest sterowana inteligentnie przez układ elektronicznej regulacji (w zależności od impulsu, 
czasu i temperatury) z regulacją liczby obrotów.

Dane osiągów: LK2* LK1*
Moc wody ciepłej: 100 kW 90 kW
Przepływ masowy pierwotny: 1769 kg/h 1745 kg/h
Temperatura zasilania: 70°C 60°C
Temperatura powrotu: 22°C 16°C
Temp. zimnej wody/ ciepłej wody uzyskanej 10°C / 60°C 10°C / 45°C
Wydajność poboru: 28 l/min 36 l/min

* LK1 = wskaźnik wydajności 1
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 45°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 60°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C

* LK 2 = wskaźnik wydajności 2
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 60°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 70°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C 
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Schemat podłączenia 
1 Czujnik temperatury KW
2 Czujnik temperatury i przepływu
3 Płytowy wymiennik ciepła
4 Pompa grzewcza
5 Zawór zwrotny
6 Pompa cyrkulacyjna
7 Czujnik temperatury Z

Dane techniczne
Obsługa: ● Czytelny, oświetlony wyświetlacz LCD z modułem

tekstu i grafiki
● Uniwersalna komunikacja dzięki zaprogramowaniu

do 6 języków
● Odpowiednie polecenia są wyświetlane na czytniku

bezpośrednio przyciskiem wprowadzania
● Zintegrowany asystent uruchamiania umożliwia

łatwą i szybkę instalację

Tryb pracy: Regulacja świeżej wody z cyrkulacją (eFWZ 40)

Regulacja świeżej wody bez cyrkulacji (eFW 40) 
Funkcje dodatkowe: Ładowanie zasobnika, kaskada
Wymiennik płytowy: Duża powierzchnia wymiany ciepła, niewielka strata 

ciśnienia, stal nierdzewna 1.4401, miedź lutowana
Orurowanie: Stal nierdzewna 1.4401, 22x1 mm
Pompy: Pompa grzewcza WILO Yonos PARA PWM 15/6 

Pompa cyrkulacyjna wody pitnej WILO Yonos PARA 
Z PWM 15/7 (tylko w przypadku eFWZ 40)

Czujniki: Temperatura i przepływ objętościowy WW:
czujnik bezpośredni Grundfos VFS 2-40: 
Temperatura KW/bufora/ cyrkulacji (eFWZ 25): 
czujnik nasadowy PT1000/B/2 z wtyczką i kablem

Obudowa izolowana: EPP, kolor czarny
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm
Dostawa: W stanie scalonym, okablowanym, po kontroli szczelności, 

z instrukcją obsługi, zaworem bezpieczeństwa wody pitnej 
i osprzętem montażowym w kartonie.

1

ZWCCWUCWU

2

(eFWZ 40)
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POW

ZAS

eFW 40  Art-Nr. 1630001eFWZ 40 Art-Nr. 1630003

Wykres wydajności: pełne obciążenie

CWU = ciepła woda pitna  
ZW = woda zimna 
ZAS = podgrzew zasilania
POW = podgrzew powrotu
CCWU = cyrkulacja

00:01:00 00:02:00 00:03:00 00:04:00

70

10

20

30

40

50

60

00:01:00 00:02:00 00:03:00 00:04:00

70

10

20

30

40

50

60

Buffer Supply temperature
Hot water
Buffer Return temperature
Hot water tap performance l/min

Cold water supply

temperatura bufora VL 
woda ciepła
temperatura bufora RL
przepływ wody ciepłej l/min  

dopływ wody zimnej 



48

8 Węzły świeżej wody

 Z wysokowydajnymi pompami
 Z wysokiej klasy zaworami

odcinającymi pionów sanitarnych
 Wszystkie odprowadzenia wody

pitnej wychodzące do góry
 Stabilne nośniki armatury z

ocynkowanej blachy stalowej
 Z elementem wyrównawczym dla

licznika
 Z ozdobną osłoną
 Możliwość kaskadowania

FW-EZ 40 / FW-E 40 do centralnego podgrzewu wody pitnej metodą przepływową

Oz
do
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Zastosowanie:
Nasze węzły wody świeżej FW-EZ 40 i FW-E 40 ogrzewają centralnie wodę pitną, 
rozprowadzaną następnie przewodami wody ciepłej do punktów poboru.
Ciepła woda pitna jest podgrzewana tylko podczas zapotrzebowania “Just in Time”. Nie 
ma gromadzenia ciepłej wody pitnej! Aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego 
przepływu objętościowego wody grzewczej do podgrzewu wody pitnej, niezbędny jest 
zasobnik buforowy. 

Przygotowanie wody ciepłej:
Ciepła woda pitna jest podgrzewana przepływowo przez płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej tylko podczas zapotrzebowania. 
Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła umożliwia wysokie wydajności poboru i niskie temperatury powrotu do zasobnika buforowego.

Wysokowydajna pompa:
Wysokowydajna pompa zapewnia niezbędny do podgrzewu przepływ wody grzewczej z zasobnika buforowego do wymiennika płytowego 
z regulacją liczby obrotów.

Funkcja regulacyjna:
Centralny organ regulacyjny stanowi układ regulacji elektronicznej. Zapewnia on stałą temperaturę ciepłej wody pitnej.

Czujniki:
Szybkie i bardzo dokładne procesy regulacyjne są możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych czujników. Czujnik przepływu 
wyznacza wielkość przepływu i temperaturę ciepłej wody. Dokładne i szybko reagujące czujniki temperatury PT-1000 rejestrują 
temperatury: wody zimnej, zasilania zasobnika buforowego i powrotu cyrkulacji. 

Obudowa:
Estetyczna obudowa z izolacją EPP i ozdobną osłoną czołową.

Moduł cyrkulacyjny (tylko w przypadku FW-EZ 40):
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna wody pitnej jest sterowana inteligentnie przez układ elektronicznej regulacji (w zależności od impulsu, 
czasu i temperatury) z regulowaną liczbą obrotów. 

Dane techniczne
Typ:
Art-Nr. 1610003 / 1610001

Pierwotne Wtóne
Zasobnik buforowy Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura 110°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny 1" zewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm

Dane osiągów: LK2* LK1* 
Moc wody ciepłej: 100 kW 90 kW
Pierwotny przepływ masowy: 1769 kg/h 1745 kg/h
Temperatura zasilania: 70°C 60°C
Temperatura powrotu: 22°C 16°C
Temp. zimnej wody/ ciepłej wody uzyskanej 10°C / 60°C 10°C / 45°C
Wydajność poboru: 28 l/min 36 l/min
* LK1 = wskaźnik wydajności 1
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 45°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 60°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C

* LK 2 = wskaźnik wydajności 2
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 60°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 70°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C 

FW-EZ 40/ FW-E 40
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Schemat podłączenia
1 Czujnik temperatury KW
2 Czujnik temperatury i przepływu
3 Płytowy wymiennik ciepła
4 Pompa grzewcza
5 Czujnik temperatury Z
6 Pompa cyrkulacyjna (tylko w przypadku FW-EZ 40)
7 Zawór zwrotny
8 Montaż WMZ 130 mm
9 Bezpośredni punkt pomiarowy WMZ

Moduł SV
(opcjonalny)

ZW (zawór 
antyskażeniowy)

CCWU CWU

1 5

6

7

8

9

ZAS POW

2

3
4

7

FW-E 40  Art-Nr. 1610001FW-EZ 40  Art-Nr. 1610003

FW-EZ 40

Dane techniczne
Obsługa: ● Czytelny, oświetlony wyświetlacz LCD z modułem

tekstu i grafiki
● Uniwersalna komunikacja dzięki zaprogramowaniu

do 6 języków.
● Odpowiednie polecenia są wyświetlane na czytniku

bezpośrednio przyciskiem wprowadzania
● Zintegrowany asystent uruchamiania umożliwia

łatwą i szybkę instalację

Tryb pracy: Regulacja świeżej wody z cyrkulacją (FW-EZ 40)

Regulacja świeżej wody bez cyrkulacji (FW-E 40)
Funkcje dodatkowe: Ładowanie zasobnika, kaskada
Wymiennik płytowy: Duża powierzchnia wymiany ciepła, niewielka strata 

ciśnienia Stal nierdzewna 1.4401, miedź lutowana
Orurowanie: Stal nierdzewna 1.4401, 22x1 mm
Pompy:: Pompa grzewcza WILO Yonos PARA PWM 15/6

Pompa cyrkulacyjna wody pitnej WILO Yonos PARA Z
PWM 15/7 (tylko w przypadku FW-EZ 40)

Czujniki: Temperatura i przepływ objętościowy WW:
Czujnik bezpośredni Grundfos VFS 2-40 
temperatury: KW/bufora/ cyrkulacji (FW-EZ 40): czujnik 
nasadowy PT1000/B/2 z wtyczką i kablem

Obudowa z izolacją: EPP, kolor czarny
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm
Dostawa: W stanie scalonym, okablowanym, po kontroli 

szczelności, z instrukcją obsługi i osprzętem 
montażowym w kartonie.

Wykres mocy: pełne obciążenie

CWU = ciepła woda pitna  
ZW = woda zimna 
ZAS = podgrzew zasilania
POW = podgrzew powrotu
CCWU = cyrkulacja
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10 Węzły świeżej wody

 Z wysokowydajnymi pompami
 Z wysokiej klasy zaworami odcinającymi pionów sanitarnych
 Wszystkie odprowadzenia wody pitnej wychodzące do góry
 Stabilne nośniki armatury z ocynkowanej blachy stalowej
 Z elementem wyrównawczym dla licznika
 Z ozdobną osłoną

FW-D 40 dla centralnego podgrzewu wody pitnej metodą przepływową 

Zastosowanie:
Nasze węzły świeżej wody FW-D 40 ogrzewają centralnie wodę pitną, rozprowadzaną 
następnie przewodami wody ciepłej do punktów poboru.
Ciepła woda pitna jest podgrzewana tylko podczas zapotrzebowania “Just in Time”. Nie 
ma gromadzenia ciepłej wody pitnej! Aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego 
przepływu objętościowego wody grzewczej do podgrzewu wody pitnej, niezbędny jest 
zasobnik buforowy. 
Przygotowanie wody ciepłej:
Ciepła woda pitna jest podgrzewana przepływowo przez płytowy wymiennik ciepła ze stali 
nierdzewnej tylko podczas zapotrzebowania. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła 
umożliwia wysokie wydajności poboru i niskie temperatury powrotu do zasobnika 
buforowego.

Wysokowydajna pompa:
Wysokowydajna pompa zapewnia niezbędny do podgrzewu przepływ wody grzewczej z zasobnika buforowego do wymiennika płytowego 
z regulacją liczby obrotów.
Funkcja regulacyjna:
Centralny organ regulacyjny stanowi układ regulacji elektronicznej. Zapewnia on stałą temperaturę ciepłej wody pitnej.
Czujniki:
Szybkie i bardzo dokładne procesy regulacyjne są możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych czujników. Czujnik przepływu 
wyznacza wielkość przepływu i temperaturę ciepłej wody. Dokładne i szybko reagujące czujniki temperatury PT-1000 rejestrują 
temperatury: powrotu obiegu grzewczego, wody zimnej, zasilania zasobnika buforowego i powrotu cyrkulacji. 
Zmienna stratyfikacja powrotu:
Powrót obiegu grzewczego do zasobnika buforowego jest podłączony z możliwością zmian do wbudowanego 3-drogowego zaworu 
przełączającego. Przy wyższych temperaturach powrotu (np. dłuższa praca cyrkulacyjna bez poboru) następuje stratyfikacja w środkowej 
strefie zasobnika buforowego. Przy normalnej pracy (z poborem) i bardzo niskiej temperaturze powrotu, stratyfikacja w zasobniku 
buforowym zachodzi w jego dolnej części. Uwarstwienie w zasobniku buforowym zostaje zachowane. Pozostają w pełni zachowane niskie 
temperatury w dolnej części zasobnika buforowego, niezbędne dla wydatku solarnego.
Cyrkulacja:
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna wody pitnej jest sterowana inteligentnie przez układ elektronicznej regulacji (w zależności od 
impulsu, czasu i temperatury) z regulowaną liczbą obrotów.
Obudowa:
Estetyczna obudowa z izolacją EPP i ozdobną osłoną.
Dane techniczne
Typ: FW-D 40
Art-Nr. 1610002

Pierwotne Wtórne
Zasobnik buforowy Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 110°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny 1" zewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm

Dane osiągów: LK2* LK1*
Moc wody ciepłej: 100 kW 90 kW
Pierwotny przepływ masowy: 1769 kg/h 1745 kg/h
Temperatura dopływu: 70°C 60°C
Temperatura powrotu: 22°C 16°C
Temp. zimnej wody/ ciepłej wody uzyskanej 10°C / 60°C 10°C / 45°C
Wydajność poboru: 28 l/min 36 l/min
* LK1 = wskaźnik wydajności 1
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 45°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 60°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C

* LK 2 = wskaźnik wydajności 2
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 60°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 70°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C 
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Dane techniczne
Obsługa: ● Czytelny, oświetlony wyświetlacz LCD z modułem

tekstu i grafiki
● Uniwersalna komunikacja dzięki zaprogramowaniu

do 6 języków
● Odpowiednie polecenia są wyświetlane na czytniku

bezpośrednio przyciskiem wprowadzania
● Zintegrowany asystent uruchamiania umożliwia

łatwą i szybkę instalację

Tryb pracy: Regulacja świeżej wody z cyrkulacją i zmiennym 
uwarstwieniem zasobnika

Funkcje dodatkowe: Ładowanie zasobnika, kaskada
Wymiennik płytowy: Duża powierzchnia wymiany ciepła, 

niewielka strata ciśnienia 
Orurowanie: Stal nierdzewna 1.4401, 22x1 mm

Pompy: Pompa grzewcza WILO Yonos PARA PWM 15/6
Pompa cyrkulacyjna wody pitnej WILO Yonos PARA Z PWM 15/7

3-drogowy zawór przełączający: Honeywell DN20, bardzo krótki czas przebiegu
Czujniki: Temperatura i przepływ objętościowy WW:

Czujnik bezpośredni Grundfos VFS 2-40 temperatury: 
HR/KW/bufora/cyrkulacji:
czujnik nasadowy PT1000/B/2 z wtyczką i kablem

Obudowa z izolacją: EPP, kolor czarny 
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm
Dostawa: W stanie scalonym, okablowanym, po kontroli 

szczelności, z instrukcją obsługi i osprzętem 
montażowym w kartonie.

ZW (zawór 
antyskażeniowy)

CCWUCWU

ZAS    POWZ  POWC

6

11

11

1

2

5

3

8

7

4

Moduł SV
(opcjonalny)

10

9

CWU = ciepła woda pitna  
ZW = zimna woda  
ZAS = podgrzew zasilania
POWZ = podgrzew powrotu zimnego  
POWC = podgrzew powrotu ciepłego 
CCWU = cyrkulacja

Ozdobna osłona
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temperatura bufora VL 
woda ciepła
temperatura bufora RL
przepływ wody ciepłej l/min  

dopływ wody zimnej 

temperatura bufora VL 
woda ciepła
temperatura bufora RL
przepływ wody ciepłej l/min  

dopływ wody zimnej 

Schemat podłączenia
1 Czujnik temperatury KW
2 Czujnik temperatury i przepływu 
3 Płytowy wymiennik ciepła
4 Pompa grzewcza
5 Czujnik temperatury HR
6 Pompa cyrkulacyjna
7 Czujnik temperatury Z
8 3-drogowy zawór przełączający
9 Element wyrównawczy WMZ 130 mm
10 Punkt pomiaru bezpośredniego WMZ
11 Zawór zwrotny

Wykres mocy: pełne obciążenie

Wykres mocy: zmiana obciążenia przy wzroście obciążenia
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 Z wysokowydajnymi pompami
 Z wysokiej klasy zaworami 

odcinającymi pionów sanitarnych
 Wszystkie odprowadzenia wody 

pitnej wychodzące do góry
 Stabilne nośniki armatury z 

ocynkowanej blachy stalowej
 Ozdobna osłona
 Możliwość kaskadowania

FW-E 60 do centralnego podgrzewu wody pitnej metodą przepływową

Węzły świeżej wody

Oz
do

bn
a o

sło
na

Zastosowanie:
Nasz węzeł wody świeżej FW-E 60 ogrzewa centralnie wodę pitną, rozprowadzaną 
następnie przewodami wody ciepłej do punktów poboru.
Ciepła woda pitna jest podgrzewana tylko podczas zapotrzebowania “Just in Time”. Nie 
ma gromadzenia ciepłej wody pitnej! Aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego 
przepływu objętościowego wody grzewczej do podgrzewu wody pitnej, niezbędny jest 
zasobnik buforowy. 

Przygotowanie wody ciepłej:
Ciepła woda pitna jest podgrzewana metodą przepływową za pomocą wymiennika płytowego ze stali nierdzewnej tylko podczas 
zapotrzebowania. Specjalna konstrukcja wymiennika umożliwia wysokie wydajności poboru i niską temperaturę powrotu do zasobnika 
buforowego.

Wysokowydajna pompa:
Wysokowydajna pompa zapewnia niezbędny do podgrzewania przepływ objętościowy wody grzewczej z zasobnika buforowego do 
wymiennika płytowego z regulacją liczby obrotów.

Funkcja regulacyjna:
Centralny organ regulacyjny stanowi układ regulacji elektronicznej. Zapewnia on stałą temperaturę ciepłej wody pitnej.

Czujniki:
Szybkie i bardzo dokładne procesy regulacyjne są możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych czujników. Czujnik przepływu 
wyznacza wielkość przepływu i temperaturę ciepłej wody. Dokładne i szybko reagujące czujniki temperatury PT-1000 rejestrują 
temperatury: powrotu obiegu grzewczego, wody zimnej i zasilania zasobnika buforowego. 

Obudowa:
Estetyczna obudowa z izolacją EPP i ozdobną osłoną.

Moduły cyrkulacyjne Z3 / Z4 (opcjonalnie):
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna wody pitnej jest sterowana inteligentnie przez układ elektronicznej regulacji (w zależności od impulsu, 
czasu i temperatury) z regulowaną liczbą obrotów (podłączenie w gestii inwestora).

Dane techniczne
Typ: FW-E 60
Art-Nr. 1620001

Pierwotne Wtórne
Zasobnik buforowy Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 10
Maksymalna termperatura: 110°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 32 DN 20
Gwint: 1¼" wewnętrzny 1" zewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm

Dane osiągów LK2 * LK1 *
Moc wody ciepłej: 150 kW 150 kW
Pierwotny przepływ masowy: 2628 kg/h 2922 kg/h
Temperatura dopływu: 70°C 60°C
Temperatura powrotu: 21°C 16°C
Temp. zimnej wody/ ciepłej wody uzyskanej 10°C / 60°C 10°C / 45°C
Wydajność poboru: 42 l/min 61 l/min
* LK1 = wskaźnik wydajności 1
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 45°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 60°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C

* LK 2 = wskaźnik wydajności 2
przy nastawionej temperaturze wody ciepłej 60°C 
przy pierwotnej temperaturze zasilania 70°C 
przy temperaturze wody zimnej 10°C 
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Opcje

Dane techniczne
Obsługa:

● Czytelny, oświetlony wyświetlacz LCD z modułem
tekstu i grafiki

● Uniwersalna komunikacja dzięki zaprogramowaniu
do 6 języków

● Odpowiednie polecenia są wyświetlane na czytniku
bezpośrednio przyciskiem wprowadzania

● Zintegrowany asystent uruchamiania umożliwia
łatwą i szybkę instalację

Tryb pracy: Regulacja świeżej wody bez cyrkulacji
Regulacja świeżej wody z zewnętrzną cyrkulacją

Uwarstwienie zasobnika (z zewnętrznym zaworem 3-drogowym)
Funkcje dodatkowe: Ładowanie zasobnika, kaskada
Wymiennik płytowy Duża powierzchnia wymiany ciepła, 

niewielka strata ciśnienia 
Orurowanie: Stal nierdzewna 1.4401, 28x1,5 mm / 22x1mm
Pompa: Pompa grzewcza WILO Stratos PARA PWM 25/1-8
Czujniki: temperatury i przepływu objętościowego WW:

SIKA VVX20 
temperatury HR/KW/bufora/cyrkulacji:
czujnik temperatury PT1000/B/2 z kablem

Obudowa z izolacją: EPP, kolor czarny
Wymiary (SxWxG): 480 x 675 x 240 mm
Dostawa: W stanie scalonym, okablowanym, po kontroli 

szczelności, z instrukcją obsługi i osprzętem 
montażowym w kartonie.

Węzły świeżej wody

Typ Moduł SV

Zawór bezpieczeństwa do wody pitnej DN15
z przewodem przyłączowym 10 bar

dla FW-E/EZ/D 40 i FW-E 60

Art-Nr. 1000113

Typ Moduł Z3

Cyrkulacja wody pitnej zewn.
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna wody pitnej Yonos Para Z 

PWM 15/7 z zaworem zwrotnym i zaworem kulowym 1”

Art-Nr. 1000125

Schemat podłączenia
1 Czujnik temperatury KW
2 Czujnik temperatury i przepływu 
3 Płytowy wymiennik ciepła
4 Pompa grzewcza
5 Zawór zwrotny

ZW CWU

1

ZAS POW

2

3 4

(Moduł SV)

CWU = ciepła woda pitna
ZW = woda zimna 
ZAS = podgrzew zasilania 
POW = podgrzew powrotu 
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FW-E 90 / 120 do centralnego podgrzewu wody pitnej metodą przepływową

Węzły świeżej wody

Zastosowanie:
Nasz węzeł świeżej wody FW-E 90 / E 120 podgrzewa wodę pitną, rozdzielaną następnie przewodami wody ciepłej do punktów poboru.  
Ciepła woda pitna jest podgrzewana tylko podczas zapotrzebowania “Just in Time”. Nie ma gromadzenia ciepłej wody pitnej! Aby umożliwić 
zapewnienie odpowiedniego przepływu objętościowego wody grzewczej do podgrzewu wody pitnej, niezbędny jest zasobnik buforowy. 

Przygotowanie wody ciepłej:
Ciepła woda pitna jest ogrzewana metodą przepływową przez płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej tylko podczas 
zapotrzebowania. Specjalna konstrukcja wymiennika umożliwia wysokie wydajności poboru i niską temperaturę powrotu do zasobnika 
buforowego.

Wysokowydajna pompa:
Wysokowydajna pompa zapewnia niezbędny do podgrzewania przepływ objętościowy wody grzewczej z zasobnika buforowego do 
wymiennika płytowego z regulacją liczby obrotów.

Funkcja regulacyjna:
Centralny organ regulacyjny stanowi regulacja elektroniczna, zapewniająca stałą temperaturę ciepłej wody pitnej.

Czujniki:
Szybkie i bardzo dokładne procesy regulacyjne są umożliwiane dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych czujników. Czujnik przepływu 
wyznacza wielkość przepływu i temperaturę ciepłej wody. Dokładne i szybko reagujące czujniki temperatury PT-1000 rejestrują temperatury 
wody zimnej i zasilania zasobnika buforowego.

Obudowa:
Estetyczna obudowa z EPP z izolacją.

Cyrkulacja:
Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna wody pitnej jest sterowana inteligentnie przez układ elektronicznej regulacji (w zależności od impulsu, 
czasu i temperatury) z regulacją liczby obrotów.

 Z wysokowydajnymi pompami
 Z wysokiej klasy zaworami odcinającymi pionów sanitarnych
 Wszystkie odprowadzenia wody pitnej wychodzące do góry
 Stabilne nośniki armatury z ocynkowanej blachy stalowej
 Urządzenie stojące ze stabilną ramą z rur
 Możliwość przyłączenia z obu stron (lewa/prawa)
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Dane techniczne
Typ: FW-E 90 / E 120
Art-Nr. 1620002 / 1620003

Pierwotne Wtórne
Zasobnik buforowy Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 110°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 32 / DN 40 DN 25 / DN 32
Gwint: 1¼ " wew./ 1½ " wew. 1¼ " zew./ 1½ " zew.
Wymiary (SxWxG): 480 x 1430 x 240 mm

Dane osiągów: FW-E 90 FW-E 120
Moc wody ciepłej: 315 kW 415 kW
Pierwotny przepływ masowy: 4932 kg/h 6498 kg/h
Temperatura dopływu: 75°C 75°C
Temperatura powrotu: 20°C 20°C
Temp. zimnej wody/ ciepłej wody uzyskanej 10°C / 60°C 10°C / 60°C
Wydajność poboru: 90.48 l/min 119.16 l/min

Dane techniczne
Obsługa: ● Czytelny, oświetlony wyświetlacz LCD z modułem

tekstu i grafiki
● Uniwersalna komunikacja dzięki zaprogramowaniu

do 6 języków
● Odpowiednie polecenia są wyświetlane na czytniku

bezpośrednio przyciskiem wprowadzania
● Zintegrowany asystent uruchamiania umożliwia

łatwą i szybkę instalację

Tryb pracy: Regulacja świeżej wody bez cyrkulacji
Regulacja świeżej wody z cyrkulacją
Regulacja świeżej wody, cyrkulacja, uwarstwienie 
zasobnika (z zewnętrznym zaworem 3-drogowym)

Funkcje dodatkowe: Ładowanie zasobnika, kaskada
Wymiennik płytowy: Duża powierzchnia wymiany ciepła, 

niewielka strata ciśnienia
Orurowanie: Stal nierdzewna 1.4401, 28x1,5 mm / 22x1 mm 

Pompa:

Pompa grzewcza WILO Stratos PARA PWM 25/1-8 
(FW-E 90) 
Pompa grzewcza WILO Stratos PARA PWM 25/1-12 
(FW-E 120) 

Czujniki:

Temperatury i przepływu objętościowego WW:
SIKA WX20 (FW-E 90) / SIKA WX25 (FW-E 120) 
Temperatury KW/bufora/cyrkulacji: 
czujnik temperatury PT1000/B/2 z kablem

Obudowa z izolacją: EPP, kolor czarny
Dostawa: W stanie scalonym, okablowanym, po kontroli szczelności, 

z instrukcją obsługi, zaworem bezpieczeństwa wody pitnej 
- ustawione na palecie wysyłkowej.

ZW  CCWU CWU

1 5

ZAS

POW

2

3 4
Schemat podłączenia
1 Czujnik temperatury KW
2 Czujnik temperatury i przepływu 
3 Płytowy wymiennik ciepła
4 Pompa grzewcza
5 Czujnik temperatury

CWU = ciepła woda pitna  
ZW = zimna woda  
ZAS = podgrzew zasilania
POW = podgrzew powrotu 
CCWU = cyrkulacja

5

6

Pompa cyrkulacyjna6
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16 Kaskadowanie węzłów świeżej wody

Przykład konfiguracji układu 3-kaskadowego
Typ: Liczba: Art-Nr.:

1 FW-E 40 Moduł CWU 3 x 1610001
2 Moduł Z3 / Z4 Cyrkulacja 1 x 1000125 / 1000126
3 Kabel transmisji danych Kabel połączeniowy 2 x 1000127
4 MAG 20 Zawór elektromagnetyczny ¾” – 230V 3 x 1000130

= Kaskada

lub +

+

+

FW-E 40
1610001

Moduł Z3
1000125

Kabel transmisji danych
1000127

Moduł Z4
1000126

MAG 20
1000130

Zawsze świeża ciepła woda!
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17

Magnetventile

wilo

MFWC

wilo

MFWC

wilo

MFWC

1 1 1

4 4 4

2
4 4

3 3 3

3

1 1

Kaskadowanie węzłów świeżej wody
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18 Stacje do CWU

 Sterowana zaworem z silnikiem krokowym
 Przygotowanie ciepłej wody na zasadzie przepływu
 Zintegrowany zawór utrzymujący temperaturę z siłownikiem
 Rury z zimną wodą izolowane przed ciepłem
 Rury ze stali nierdzewnej 18 x 1 mm
 Budowa niskoprofilowa, tylko 110 mm grubości (idealne do montażu

podtynkowego)

Stacja do CWU BM-T z technologią step a valve

oraz sterownikiem regulowanym za pomocą mikroprocesora

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła:
Parametry CWU: S M L XL

29 kW 36 kW 45 kW 51 kW
Temperatura przepływu / powrotu: 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C
Temperatura ZW na wlocie / CWU na wylocie: 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 10,5 l/min 12 l/min 13 l/min 15 l/min 16 l/min 18,5 l/min 18 l/min 21 l/min
Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 140 mbar 175 mbar 155 mbar 200 mbar 200 mbar 250 mbar 210 mbar 280 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 260 mbar 220 mbar 345 mbar 265 mbar 290 mbar 255 mbar 345 mbar 310 mbar
Przepływ podstawowy: 660 l/h 600 l/h 840 l/h 720 l/h 900 l/h 840 l/h 1020 l/h 960 l/h
* bez miernika ciepła (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)

Dane techniczne
Grzanie podstawowe
Zasobnik buforowy Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 90°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny ¾" wewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 435 x 800 x 110-150 mm
Wymiary wnęki (SxWxG): min. 455 x 805 x 112 mm

Sterownik regulowany za pomocą mikroprocesora w połączeniu z zaworem z silnikiem krokowym step a valve zastąpił wcześniejsze 
standardowe sterowniki w stacjach CWU.

Podgrzewanie CWU na zasadzie przepływu:
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest na zasadzie przepływu za pomocą wymiennika ciepła z płyt ze stali nierdzewnej wyłącznie na 
żądanie.
Temperatury i przepływy wykrywane są przez przepływowy czujnik temperatury.
Sterownik reguluje wymaganą energię grzewczą wymiennika ciepła za pomocą silnika krokowego step a valve. Płytowy wymiennik nie jest 
utrzymywany w cieple.
Zapobieganie niepotrzebnym stratom w obiegu oraz zwiększonej produkcji bakterii legionella.

Sterownik:
● Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
● Wstępne podgrzanie (moduł T) - Tak/Nie
● Czas dostarczenia (= redukcja w nocy)
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19Stacje do CWU

Opcje

Art-Nr. 1000101

Art-Nr. 1000150

Art-Nr. 1000103

Moduł cyrkulacyjny Z:
Wydajna pompa wody pitnej Wilo Nova Z15 z zaworem 
zwrotnym umożliwia cyrkulację wewnętrzną. 
Całkowicie zmontowana i wyposażona w rury ze stali 
nierdzewnej 18x1 mm oraz zawór kulowy ¾”. 
Pompa cyrkulacyjna posiada wtyczkę 
do zasilania sieciowego.

Moduł S1 – Wkład filtrujący:
Filtr siatkowy
(spadek ciśnienia 80 mbar).

Moduł W – tłumik uderzeń hydraulicznych:
Tłumik zapobiega uderzeniom hydraulicznym, a co za tym 
idzie, uszkodzeniom elementów w stacji. Zalecany jest do 
zastosowania np.: w mieszalnikach z jedną dźwignią lub 
zaworach elektromagnetycznych w instalacjach wody 
pitnej.

Moduł ISO T:
Osłona izolacyjna dla BM-T.

Art-Nr. 1000122
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Stacja do CWU BM-T

Montaż podtynkowy Montaż natynkowy

Lutowany PWC z miedzi Lutowany PWC z miedzi

Art-Nr.
1000001

Art-Nr.
1000002

Art-Nr.
1000003

Art-Nr.
1000004

Art-Nr.
1000011

S
mała

M
średnia

L
duża

XL
Bardzo duża

Art-Nr.
1000012

Art-Nr.
1000013

Art-Nr.
1000014

Art-Nr.
1000101

Art-Nr.
1000102

Art-Nr.
1000103

Art-Nr.
1000104

Art-Nr.
1000111

Art-Nr.
1000112

Art-Nr.
1000113

Art-Nr.
1000114

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

1. Instalacja:

Kryteria wyboru:
Pa

ra
me

try
 C

W
U

▼

▼
▼

Przykład: Typ stacji CWU Materiał 
do lutowania Instalacja Parametry CWU

Art-Nr. 1 0 0 0 0 0 3
CU UP L

CCWU  ZW   CWU ZW ZAS   POW

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15 16 17Schemat obwodu BM-T

         Skrzynka

         Szyna połączeniowa z zaworami kulowymi

         Płytowy wymiennik ciepła

         Zawór z silnikiem krokowym Step a Valve

         Czujnik temperatury i przepływu 

         Wylot zimnej wody

         Ogranicznik zimnej wody (opcjonalny)

         Napełnianie i odprowadzanie

         Filtr ZW

         Filtr CW

         Miejsce na miernik zimnej wody ¾” – 110 mm

         Miejsce na miernik ciepłej wody ¾" – 110 mm

         Zawór utrzymujący temperaturę (upustowy) z siłownikiem

         Sterownik

         1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Przykład kategoryzacji art. nr.: PWC*: Płytowy wymiennik ciepła

2. PWC* ▼
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22 Stacje do CWU przy zasilaniu pompami ciepła

 Sterowana zaworem z silnikiem krokowym;
przygotowanie ciepłej wody na zasadzie przepływu

 Zintegrowany zawór utrzymujący temperaturę z siłownikiem
 Rury z zimną wodą izolowane przed ciepłem
 Dodatkowy obwód grzewczy z jedną ścieżką instalacji

miernika ciepła do dystrybutora ogrzewania podłogowego/
grzejnikowego

 Rury ze stali nierdzewnej 18 x 1 mm

Stacja do CWU BM-WP 4 z technologią step a valve
oraz sterownikiem regulowanym za pomocą 
mikroprocesora 50 °C

Sterownik regulowany za pomocą mikroprocesora w połączeniu z zaworem z silnikiem krokowym step a valve zastąpił wcześniejsze 
standardowe sterowniki w stacjach CWU.

Podgrzewanie CWU na zasadzie przepływu:
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest na zasadzie przepływu za pomocą wymiennika ciepła z płyt ze stali nierdzewnej wyłącznie 
na żądanie.
Temperatury i przepływy wykrywane są przez przepływowy czujnik temperatury.
Sterownik reguluje wymaganą energię grzewczą wymiennika ciepła za pomocą silnika krokowego step a valve.
Płytowy wymiennik nie jest utrzymywany w cieple.
Zapobieganie niepotrzebnym stratom w obiegu oraz zwiększonej produkcji bakterii legionella.

Sterownik:
● Ustawienie temperatury ciepłej wody
użytkowej
● Wstępne podgrzanie (moduł T) - Tak/Nie
● Czas dostarczenia (= redukcja w nocy)
System 4-przewodowy:
W skrzynce znajduje się dodatkowa sekcja do instalacji miernika ciepła wykrywającego poziom zużycia przy ogrzewaniu 
podłogowym/grzejnikowym.

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła:
Parametry CWU: XL

51 kW
Temperatura przepływu / powrotu: 50°C / 20°C
Temperatura ZW na wlocie / CWU na wylocie: 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 15 l/min
Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 135 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 350 mbar
Przepływ podstawowy: 1100 l/h
* bez miernika ciepła (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)

Dane techniczne
Grzanie podstawowe Grzanie wtórne
Zasobnik buforowy Ogrzewanie Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 90°C 90°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny ¾" wewnętrzny ¾" wewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 710 x 1275-1375 x 130-180 mm
Wymiary wnęki (SxWxG): min. 730 x 1310-1455 x 132 mm

50 °C
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23Stacje do CWU przy zasilaniu pompami ciepła

Opcje

Art-Nr. 1000101

Art-Nr. 1000152

Art-Nr. 1000103

Art-Nr. 1000122

Moduł cyrkulacyjny Z:
Wydajna pompa wody pitnej Wilo Nova Z15 z zaworem zwrotnym umożliwia 
cyrkulację wewnętrzną.
Całkowicie zmontowana i wyposażona w rury ze stali nierdzewnej 18x1 mm 
oraz zawór kulowy ¾”.
Pompa cyrkulacyjna posiada wtyczkę do zasilania sieciowego.

Moduł S1 – Wkład filtrujący:
Filtr siatkowy
(spadek ciśnienia 80 mbar).

Moduł W – tłumik uderzeń hydraulicznych:
Tłumik zapobiega uderzeniom hydraulicznym, a co za tym idzie, uszkodzeniom 
elementów w stacji. Zalecany jest do zastosowania np.: w mieszalnikach z jedną 
dźwignią lub zaworach elektromagnetycznych w instalacjach wody pitnej.

Moduł ISO F/HF/WP:
Osłona izolacyjna dla BM-F/HF/WP

Rozdzielacz RTVIS05 - 5 obwodów:
Rozdzielacz INOX typu RTVIS ma zastosowanie w instalacjach ogrzewań 
płaszczyznowych, przede wszystkim podłogowych. Armatura zaworowo-
pomiarowa rozdzielacza umożliwia regulację przepływu w poszczególnych 
pętlach ogrzewania płaszczyznowego - podłogowego i ściennego.

Siłownik elektrotermiczny NovaDrive 
Elektrotermiczny siłownik do rozdzielaczy obiegów grzewczych i zaworów 
grzejnikowych.

Art-Nr. RTVIS05

Art-Nr. 257.2855.000
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Wymiary przy montażu podtynkowym

Wymiary przy montażu natynkowym
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25Stacje do CWU przy zasilaniu pompami ciepła

Stacja do CWU BM-WP 4

Montaż podtynkowy Montaż natynkowy

Lutowany PWC 
z miedzi

Lutowany PWC 
z miedzi

Art-Nr.
1220004

Art-Nr.
1220014

XL
bardzo duża

Art-Nr.
1220104

Art-Nr.
1220114

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

1. Instalacja:

Kryteria wyboru
Pa

ra
me

try
 C

W
U

▼

▼
▼

Przykład: Typ stacji CWU Materiał 
do lutowania Instalacja Parametry CWU

Art-Nr. 1 2 2 0 0 0 4
CU UP XL

CCWU    ZW  CWU     ZW       ZAS  POW  ZAS C.O. POW C.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

1213

14

15 17

15

Schemat obwodu BM-WP 4

         Skrzynka

         Szyna połączeniowa z zaworami kulowymi

         Płytowy wymiennik ciepła

         Zawór z silnikiem krokowym Step a Valve

         Czujnik temperatury i przepływu 

         Wylot zimnej wody

         Ogranicznik zimnej wody (opcjonalny)

         Napełnianie i odprowadzanie

         Filtr ZW

         Filtr CW

         Miejsce na miernik zimnej wody ¾" – 110 mm

         Miejsce na miernik ciepłej wody ¾ " – 110 mm

         Zawór utrzymujący temperaturę (upustowy) z siłownikiem

         Sterownik

         Ogrzewanie podłogowe i grzejnik

         1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Przykład kategoryzacji art. nr: PWC*: Płytowy wymiennik ciepła

▼2. PWC*



26 Stacje do CWU przy zasilaniu pompami ciepła

 Sterowana zaworem z silnikiem krokowym;
przygotowanie ciepłej wody na zasadzie przepływu

 Zintegrowany zawór utrzymujący temperaturę z siłownikiem
 Rury z zimną wodą izolowane przed ciepłem
 Dodatkowy obwód grzewczy z jedną ścieżką instalacji

miernika ciepła do dystrybutora ogrzewania podłogowego/
grzejnikowego

 Rury ze stali nierdzewnej 18 x 1 mm

Stacja do CWU BM-WP 3 z technologią step a valve
oraz sterownikiem regulowanym za pomocą 
mikroprocesora 55 °C

Sterownik regulowany za pomocą mikroprocesora w połączeniu z zaworem z silnikiem krokowym step a valve zastąpił wcześniejsze 
standardowe sterowniki w stacjach CWU.

Podgrzewanie CWU na zasadzie przepływu:
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest na zasadzie przepływu za pomocą wymiennika ciepła z płyt ze stali nierdzewnej wyłącznie na 
żądanie.
Temperatury i przepływy wykrywane są przez przepływowy czujnik temperatury.
Sterownik reguluje wymaganą energię grzewczą wymiennika ciepła za pomocą silnika krokowego step a valve.
Płytowy wymiennik nie jest utrzymywany w cieple.
Zapobieganie niepotrzebnym stratom w obiegu oraz zwiększonej produkcji bakterii legionella.

Sterownik:
● Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
● Wstępne podgrzanie (moduł T) - Tak/Nie
● Czas dostarczenia (= redukcja w nocy)
System 3-przewodowy:
W skrzynce znajduje się dodatkowa sekcja do instalacji miernika ciepła wykrywającego poziom zużycia przy ogrzewaniu podłogowym/ 
grzejnikowym oraz ogrzewaniu wody pitnej.

Dane techniczne
Grzanie podstawowe Grzanie wtórne
Zasobnik buforowy Ogrzewanie Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 90°C 90°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny ¾" wewnętrzny ¾" wewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 710 x 1275-1375 x 130-180 mm
Wymiary wnęki (SxWxG): min. 730 x 1310-1455 x 132 mm

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła
Parametry CWU: XL

51 kW
Temperatura przepływu/ powrotu: 55°C / 19°C
Temperatura ZW na wlocie/ CWU na wylocie: 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 18 l/min
Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 200 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 350 mbar
Przepływ podstawowy: 1100 l/h
* bez miernika ciepła (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)

55 °C



27Stacje do CWU przy zasilaniu pompami ciepła

Opcje

Art-Nr. 1000101

Art-Nr. 1000152

Art-Nr. 1000103

Art-Nr. 1000122

Moduł cyrkulacyjny Z:
Wydajna pompa wody pitnej Wilo Nova Z15 z zaworem zwrotnym 
umożliwia cyrkulację wewnętrzną.
Całkowicie zmontowana i wyposażona w rury ze stali nierdzewnej 
18x1 mm oraz zawór kulowy ¾”.
Pompa cyrkulacyjna posiada wtyczkę do zasilania sieciowego.

Moduł S1 – Wkład filtrujący:
Filtr siatkowy
(spadek ciśnienia 80 mbar).

Moduł W – tłumik uderzeń hydraulicznych:
Tłumik zapobiega uderzeniom hydraulicznym, a co za tym idzie, 
uszkodzeniom elementów w stacji. Zalecany jest do zastosowania, 
np.: w mieszalnikach z jedną dźwignią lub zaworach 
elektromagnetycznych w instalacjach wody pitnej.

Moduł ISO F/HF/WP:
Osłona izolacyjna dla BM-F/HF/WP

Rozdzielacz RTVIS05 - 5 obwodów: 
Rozdzielacz INOX typu RTVIS ma zastosowanie w instalacjach 
ogrzewań płaszczyznowych, przede wszystkim podłogowych. 
Armatura zaworowo-pomiarowa rozdzielacza umożliwia regulację 
przepływu w poszczególnych pętlach ogrzewania płaszczyznowego 
- podłogowego i ściennego.

Siłownik elektrotermiczny NovaDrive:
Elektrotermiczny siłownik do rozdzielaczy obiegów grzewczych 
i zaworów grzejnikowych.

Art-Nr. RTVIS05

Art-Nr. 257.2855.000
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Wymiary przy montażu podtynkowym

Wymiary przy montażu natynkowym
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29Stacje do CWU przy zasilaniu pompami ciepła

Przykład: Typ stacji CWU Materiał 
do lutowania Instalacja Parametry CWU

Art-Nr. 1 2 3 0 0 0 4
CU UP XL

CCWU ZW CWU  ZW  ZAS   POW  ZAS C.O. ZAS C.O. POW C.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

Schemat obwodu BM-WP 3

         Skrzynka

         Szyna połączeniowa z zaworami kulowymi

         Płytowy wymiennik ciepła

         Zawór z silnikiem krokowym Step a Valve

         Czujnik temperatury i przepływu 

         Wylot zimnej wody

         Ogranicznik zimnej wody (opcjonalny)

         Napełnianie i odprowadzanie

         Filtr ZW

         Filtr CW

         Miejsce na miernik zimnej wody ¾'' – 110 mm

         Miejsce na miernik ciepłej wody ¾ '' – 110 mm

         Zawór utrzymujący temperaturę (upustowy) z siłownikiem

         Sterownik

         Ogrzewanie podłogowe i grzejnik

         1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Przykład kategoryzacji art. nr: PWC*: Płytowy wymiennik ciepła

Stacja do CWU BM-WP 3

Montaż podtynkowy Montaż natynkowy

Lutowany PWC 
z miedzi

Lutowany PWC 
z miedzi

Art-Nr.
1230004

Art-Nr.
1230014

XL
bardzo duża

Art-Nr.
1230104

Art-Nr.
1230114

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

1. Instalacja:

Kryteria wyboru:
Pa

ra
me

try
 C

W
U

▼

▼
▼

2. PWC* ▼



30 Stacja do CWU z rozprowadzeniem ciepła dla instalacji grzewczej grzejnikowej

 Sterowana zaworem z silnikiem krokowym;
przygotowanie ciepłej wody na zasadzie przepływu

 Zintegrowany zawór utrzymujący temperaturę z siłownikiem
 Rury z zimną wodą izolowane przed ciepłem
 Budowa modułowa – z możliwością rozszerzenia np.

o wtórny moduł ciśnienia różnicowego
 Rury ze stali nierdzewnej 18 x 1 mm
 Budowa niskoprofilowa 110 mm

Stacja do CWU BM-H z technologią step a valve

oraz sterownikiem regulowanym za pomocą mikroprocesora

Sterownik regulowany za pomocą mikroprocesora w połączeniu z zaworem z silnikiem krokowym step a valve zastąpił wcześniejsze 
standardowe sterowniki w stacjach CWU.

Podgrzewanie CWU na zasadzie przepływu:
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest na zasadzie przepływu za pomocą wymiennika ciepła z płyt ze stali nierdzewnej wyłącznie 
na żądanie.
Temperatury i przepływy wykrywane są przez przepływowy czujnik temperatury.
Sterownik reguluje wymaganą energię grzewczą wymiennika ciepła za pomocą silnika krokowego step a valve.
Płytowy wymiennik nie jest utrzymywany w cieple.
Zapobieganie niepotrzebnym stratom w obiegu oraz zwiększonej produkcji bakterii legionella.

Sterownik:
● Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
● Wstępne podgrzanie (moduł T) - Tak/Nie
● Czas dostarczenia ( = redukcja w nocy)

Dane techniczne
Grzanie podstawowe Grzanie wtórne

Zasobnik buforowy Ogrzewanie Woda pitna
Poziom ciśnienia: PN 6 PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 90°C 60°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny ¾" wewnętrzny ¾" wewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 565 x 800 x 110-150 mm
Wymiary wnęki (SxWxG): min. 585 x 805 x 112 mm

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła
Parametry CWU: S M L XL

29 kW 36 kW 45 kW 51 kW
Temperatura przepływu/ powrotu: 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C
Temperatura ZW na wlocie/ CWU na wylocie: 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 10,5 l/min 12 l/min 13 l/min 15 l/min 16 l/min 18,5 l/min 18 l/min 21 l/min
Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 140 mbar 175 mbar 155 mbar 200 mbar 200 mbar 250 mbar 210 mbar 280 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 260 mbar 220 mbar 345 mbar 265 mbar 290 mbar 255 mbar 345 mbar 310 mbar
Przepływ podstawowy: 660 l/h 600 l/h 840 l/h 720 l/h 900 l/h 840 l/h 1020 l/h 960 l/h
* bez miernika ciepła (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)
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Opcje

Art-Nr. 1000101 Art-Nr. 1000151

Art-Nr. 1000103

Moduł ISO-H:
Osłona izolacyjna dla BM-H.

Moduł S1 – Wkład filtrujący:
Filtr siatkowy
(spadek ciśnienia 80 mbar).

Art-Nr. 1000121

Moduł VOR:
Obwód z priorytetem CWU na powrocie.

Moduł D2 – Różnicowy regulator ciśnienia:
Automatyczny układ do utrzymywania ciśnienia 
różnicowego przy znacznych zmianach obciążenia. 
Możliwość ciągłej regulacji w zakresie od 50 do 350 mbar 
(ustawienie fabryczne 150 mbar). W zestawie ze złączem 
w postaci rurki kapilarnej. Montowany na powrocie 
grzejnika.

Moduł ZV – Zawór Strefowy:
Zawór strefowy ½” z możliwością montażu siłownika 
M30x1.5mm. Montowany jako zawór wtórny w obwodzie 
grzewczym.

Moduł W – tłumik uderzeń hydraulicznych:
Tłumik zapobiega uderzeniom hydraulicznym, a co za tym 
idzie, uszkodzeniom elementów w stacji. Zalecany jest 
do zastosowania np.: w mieszalnikach z jedną dźwignią lub 
zaworach elektromagnetycznych w instalacjach wody pitnej.

Art-Nr. 1000112

Art-Nr. 1000120

Art-Nr. 1000122

Moduł cyrkulacyjny Z:
Wydajna pompa wody pitnej Wilo Nova Z15 
z zaworem zwrotnym umożliwia cyrkulację wewnętrzną.
Całkowicie zmontowana i wyposażona w rury ze stali 
nierdzewnej 18x1 mm oraz zawór kulowy ¾”.
Pompa cyrkulacyjna posiada wtyczkę do zasilania 
sieciowego.



32 Stacja do CWU z rozprowadzeniem ciepła dla instalacji grzewczej grzejnikowej

 574 

 83
0 

 84
9 

 592 

 544 
 390 

 65
0 

 20
 

 13
0 

 77  77 

 65  43,50  65  65  65  65  65  65  43,50 

A

AOpcjonalny wylot linii cyrkulacyjnej

110-150 

 80
0 

 84
9 

 24
 

 25
 

 120 

 37 

A-A

Wymiary przy montażu podtynkowym

Wymiary przy montażu natynkowym

 580 

 9
00

 

 65 

 65  65  65  65  65  65  65 

Opcjonalny 
Moduł Z

 140 

 37 

 1
58

 

 8
0  9
7 

A-A



33Stacja do CWU z rozprowadzeniem ciepła dla instalacji grzewczej grzejnikowej

Stacja do CWU BM-H

Montaż podtynkowy Montaż natynkowy

Lutowany PWC 
z miedzi

Lutowany PWC 
z miedzi

Art-Nr.
1100001

Art-Nr.
1100002

Art-Nr.
1100003

Art-Nr.
1100004

Art-Nr.
1100011

S
mala

M
średnia

L
duża

XL
bardzo duża

Art-Nr.
1100012

Art-Nr.
1100013

Art-Nr.
1100014

Art-Nr.
1100101

Art-Nr.
1100102

Art-Nr.
1100103

Art-Nr.
1100104

Art-Nr.
1100111

Art-Nr.
1100112

Art-Nr.
1100113

Art-Nr.
1100114

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

1. Instalacja:

Kryteria wyboru:
Pa

ra
me

try
 C

W
U

▼

▼
▼

Przykład: Typ stacji CWU Materiał 
do lutowania Instalacja Parametry CWU

Art-Nr. 1 1 0 0 0 0 3
CU UP L

CCWU     ZW   CWU    ZW    ZAS    POW  ZAS C.O. POW C.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

Schemat obwodu BM-H

         Skrzynka

         Szyna połączeniowa z zaworami kulowymi

         Płytowy wymiennik ciepła

         Zawór z silnikiem krokowym Step a Valve

         Czujnik temperatury i przepływu

         Wylot zimnej wody

         Ogranicznik zimnej wody (opcjonalny)

         Napełnianie i odprowadzanie

         Filtr ZW

         Filtr CW

         Miejsce na miernik zimnej wody ¾” – 110 mm

         Miejsce na miernik ciepłej wody ¾" – 110 mm

         Zawór utrzymujący temperaturę (upustowy) z siłownikiem

         Sterownik

         Wylot grzejnika (wysoka temperatura HT)

         1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Przykład kategoryzacji art. nr: PWC*: Płytowy wymiennik ciepła

2. PWC* ▼
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 Sterowana zaworem z silnikiem krokowym;
przygotowanie ciepłej wody na zasadzie przepływu

 Zintegrowany zawór utrzymujący temperaturę z siłownikiem
 Rury z zimną wodą izolowane przed ciepłem
 Nieregulowany obwód grzewczy
 Regulowany obwód grzewczy
 Rury ze stali nierdzewnej 18 x 1 mm

Stacja CWU BM-HF z technologiŃ step a valve

oraz sterownikiem regulowanym za pomocą mikroprocesora

● Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
● Wstępne podgrzanie (moduł T) - Tak/Nie
● Czas dostarczenia (= redukcja w nocy)

Dane techniczne
Grzanie podstawowe Grzanie wtórne Grzanie wtórne

Zasobnik buforowy Ogrzewanie UF Ogrzewanie grzejnikowe Woda pitna
Poziom ciśnienia: PN 6 PN 6 PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 90°C 60°C 90°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20 DN 20 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny ¾" wewnętrzny ¾" wewnętrzny ¾" wewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 710 x 800 x 130-180 mm
Wymiary wnęki (SxWxG): min. 730 x 805 x 132 mm

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła
Parametry CWU: S M L XL

29 kW 36 kW 45 kW 51 kW
Temperatura przepływu/ powrotu: 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C
Temperatura ZW na wlocie/ CWU na wylocie: 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 10,5 l/min 12 l/min 13 l/min 15 l/min 16 l/min 18,5 l/min 18 l/min 21 l/min
Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 140 mbar 175 mbar 155 mbar 200 mbar 200 mbar 250 mbar 210 mbar 280 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 260 mbar 220 mbar 345 mbar 265 mbar 290 mbar 255 mbar 345 mbar 310 mbar
Przepływ podstawowy: 660 l/h 600 l/h 840 l/h 720 l/h 900 l/h 840 l/h 1020 l/h 960 l/h
* bez miernika ciepła (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)

Sterownik regulowany za pomocą mikroprocesora w połączeniu z zaworem z silnikiem krokowym step a valve zastąpił wcześniejsze 
standardowe sterowniki w stacjach CWU.

Podgrzewanie CWU na zasadzie przepływu:
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest na zasadzie przepływu za pomocą wymiennika ciepła z płyt ze stali nierdzewnej wyłącznie na 
żądanie.
Temperatury i przepływy wykrywane są przez przepływowy czujnik temperatury.
Sterownik reguluje wymaganą energię grzewczą wymiennika ciepła za pomocą silnika krokowego step a valve.
Płytowy wymiennik nie jest utrzymywany w cieple.
Zapobieganie niepotrzebnym stratom w obiegu oraz zwiększonej produkcji bakterii legionella.

Sterownik:
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Opcje

Art-Nr. 1000152

Moduł ISO-F/HF/WP: 
Osłona izolacyjna dla BM- F/
HF/WP.

Art-Nr. 1203000

Art-Nr. 1000101

Art-Nr. 1000103

Art-Nr. 1000121

Art-Nr. 1000120

Art-Nr. 1000122

Moduł cyrkulacyjny Z:
Wydajna pompa wody pitnej Wilo Nova Z15 
z zaworem zwrotnym umożliwia cyrkulację wewnętrzną. 
Całkowicie zmontowana i wyposażona w rury ze stali 
nierdzewnej 18x1 mm oraz zawór kulowy ¾”.
Pompa cyrkulacyjna posiada wtyczkę do zasilania 
sieciowego.

Moduł S1 – Wkład filtrujący:
Filtr siatkowy
(spadek ciśnienia 80 mbar).

Moduł VOR:
Obwód z priorytetem CWU na powrocie.

Moduł ZV – Zawór Strefowy:
Zawór strefowy ½” z możliwością montażu siłownika 
M30x1.5mm. Montowany jako zawór wtórny w obwodzie 
grzewczym.

Moduł W – tłumik uderzeń hydraulicznych:
Tłumik zapobiega uderzeniom hydraulicznym, a co za tym 
idzie, uszkodzeniom elementów w stacji. Zalecany jest 
do zastosowania np. w mieszalnikach z jedną dźwignią lub 
zaworach elektromagnetycznych w instalacjach wody pitnej.

Moduł TT-MHCC:
Kompensowany pogodą sterownik mieszalnika
Typu TT-MHCC z siłownikiem.
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Stacja CWU BM-HF

MontaŨ podtynkowy MontaŨ natynkowy

Lutowany PWC 
z miedzi

Lutowany PWC 
z miedzi

Art-Nr.
1240001

Art-Nr.
1240002

Art-Nr.
1240003

Art-Nr.
1240004

Art-Nr.
1240011

S
mağa

M
Ŝrednia

L
duŨa

XL
bardzo duŨa

Art-Nr.
1240012

Art-Nr.
1240013

Art-Nr.
1240014

Art-Nr.
1240101

Art-Nr.
1240102

Art-Nr.
1240103

Art-Nr.
1240104

Art-Nr.
1240111

Art-Nr.
1240112

Art-Nr.
1240113

Art-Nr.
1240114

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

1. Instalacja:

Kryteria wyboru:
Pa

ra
me

try
 C
W
U

▼

▼
▼

Przykğad: Typ stacji CWU Materiağ 
do lutowania Instalacja Parametry CWU

Art-Nr. 1 2 4 0 0 0 3
CU UP L

           CCWU        ZW  CWU    ZW     ZAS       POW    ZAS C.O.  POW C.O.  ZAS C.O. POW C.O.

08
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

Schemat obwodu BM-HF

         Skrzynka

         Szyna poğŃczeniowa z zaworami kulowymi

         Pğytowy wymiennik ciepğa

         Zaw·r z silnikiem krokowym Step a Valve

         Czujnik temperatury i przepğywu

         Wylot zimnej wody

         Ogranicznik zimnej wody (opcjonalny)

         Napeğnianie i odprowadzanie

         Filtr ZW

         Filtr CW

         Miejsce na miernik zimnej wody Ĳ" ï 110 mm

         Miejsce na miernik ciepğej wody Ĳ" ï 110 mm

         Zaw·r utrzymujŃcy temperaturň (upustowy) z siğownikiem

         Sterownik

         Grupa sterownik·w podğogowych (niska temperatura NT)

         Wylot grzejnika (wysoka temperatura HT)

         Termostatyczny zaw·r sterujŃcy

         1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Przykğad kategoryzacji art. nr: PWC*: Pğytowy wymiennik ciepğa

2. PWC*: ▼
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 Sterowana zaworem z silnikiem krokowym;
przygotowanie ciepłej wody na zasadzie przepływu

 Zintegrowany zawór utrzymujący temperaturę z siłownikiem
 Rury z zimną wodą izolowane przed ciepłem
 Nieregulowany obwód grzewczy
 Regulowany obwód grzewczy
 Rury ze stali nierdzewnej 18 x 1 mm

Stacja do CWU BM-F z technologią step a valve

oraz sterownikiem regulowanym za pomocą mikroprocesora

Dane techniczne
Grzanie podstawowe Grzanie wtórne
Zasobnik buforowy Ogrzewanie UF Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 90°C 60°C 75°C
Wymiary przyłącza DN 25 DN 20 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny ¾" wewnętrzny ¾" wewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 710 x 1275-1375 x 130-180 mm
Wymiary wnęki (SxWxG): min. 730 x 1310-1455 x 132 mm

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła
Parametry CWU: S M L XL

29 kW 36 kW 45 kW 51 kW
Temperatura przepływu/ powrotu: 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C
Temperatura ZW na wlocie/ CWU na wylocie: 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 10,5 l/min 12 l/min 13 l/min 15 l/min 16 l/min 18,5 l/min 18 l/min 21 l/min

Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 140 mbar 175 mbar 155 mbar 200 mbar 200 mbar 250 mbar 210 mbar 280 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 260 mbar 220 mbar 345 mbar 265 mbar 290 mbar 255 mbar 345 mbar 310 mbar
Przepływ podstawowy: 660 l/h 600 l/h 840 l/h 720 l/h 900 l/h 840 l/h 1020 l/h 960 l/h
* bez miernika ciepła           (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)

Sterownik regulowany za pomocą mikroprocesora w połączeniu z zaworem z silnikiem krokowym step a valve zastąpił wcześniejsze 
standardowe sterowniki w stacjach CWU.

Podgrzewanie CWU na zasadzie przepływu:
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest na zasadzie przepływu za pomocą wymiennika ciepła z płyt ze stali nierdzewnej wyłącznie na 
żądanie.
Temperatury i przepływy wykrywane są przez przepływowy czujnik temperatury.
Sterownik reguluje wymaganą energię grzewczą wymiennika ciepła za pomocą silnika krokowego step a valve.
Płytowy wymiennik nie jest utrzymywany w cieple.
Zapobieganie niepotrzebnym stratom w obiegu oraz zwiększonej produkcji bakterii legionella.

Sterownik:
● Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
● Wstępne podgrzanie (moduł T) - Tak/Nie
● Czas dostarczenia (= redukcja w nocy)
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Opcje

Art-Nr. RTVIS05

Art-Nr. 257.2855.000

Art-Nr. 1000123

Art-Nr. 1203000

Art-Nr. 1000152

Moduł ISO-F/HF/WP:
Osłona izolacyjna dla BM- F/
HF/WP.

Moduł TT-MHCC:
Kompensowany pogodą 
sterownik mieszalnika
Typu TT-MHCC
z siłownikiem.

Art-Nr. 1000101

Art-Nr. 1000103

Art-Nr. 1000121

Moduł VOR:
Obwód z priorytetem CWU 
na powrocie.

Art-Nr. 1000122

Moduł cyrkulacyjny Z:
Wydajna pompa wody pitnej Wilo Nova Z15 
z zaworem zwrotnym umożliwia cyrkulację wewnętrzną. 
Całkowicie zmontowana i wyposażona w rury ze stali 
nierdzewnej 18x1 mm oraz zawór kulowy ¾”.
Pompa cyrkulacyjna posiada wtyczkę do zasilania 
sieciowego.

Moduł S1 – Wkład filtrujący:
Filtr siatkowy
(spadek ciśnienia 80 mbar).

Moduł W – tłumik uderzeń hydraulicznych:
Tłumik zapobiega uderzeniom hydraulicznym, a co za 
tym idzie, uszkodzeniom elementów w stacji. Zalecany 
jest do zastosowania np. w mieszalnikach z jedną 
dźwignią lub zaworach elektromagnetycznych 
w instalacjach wody pitnej.

Moduł HF:
Dodatkowe rury ze złączem zasilającym i zwrotnym, 
z których każda wyposażona jest w zawór odcinający ¾” 
i obudowę filtra siatkowego.

Rozdzielacz RTVIS05 - 5 obwodów:
Rozdzielacz INOX typu RTVIS ma zastosowanie 
w instalacjach ogrzewań płaszczyznowych, przede 
wszystkim podłogowych. Armatura zaworowo-pomiarowa 
rozdzielacza umożliwia regulację przepływu w 
poszczególnych pętlach ogrzewania płaszczyznowego - 
podłogowego i ściennego.

Siłownik elektrotermiczny NovaDrive:
Elektrotermiczny siłownik do rozdzielaczy obiegów 
grzewczych i zaworów grzejnikowych.
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Wymiary przy montażu podtynkowym

Wymiary przy montażu natynkowym
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CCWU      ZW    CWU    ZW   ZAS     POW ZAS C.O. POW C.O. ZAS C.O. POW C.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

Stacja do CWU BM-F

Schemat obwodu BM-F

Montaż podtynkowy

         Skrzynka

         Szyna połączeniowa z zaworami kulowymi

         Płytowy wymiennik ciepła

         Zawór z silnikiem krokowym Step a Valve

         Czujnik temperatury i przepływu 

         Wylot zimnej wody

         Ogranicznik zimnej wody (opcjonalny)

         Napełnianie i odprowadzanie

         Filtr ZW

         Filtr CW

         Miejsce na miernik zimnej wody ¾" – 110 mm

         Miejsce na miernik ciepłej wody ¾" – 110 mm

         Zawór utrzymujący temperaturę (upustowy) z siłownikiem

         Sterownik

         Grupa sterowników podłogowych (niska temperatura NT)

         Wylot grzejnika (wysoka temperatura HT) - opcja

         Termostatyczny zawór sterujący
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Montaż natynkowy

Lutowany PWC 
z miedzi

Lutowany PWC 
z miedzi

Art-Nr.
1200001

Art-Nr.
1200002

Art-Nr.
1200003

Art-Nr.
1200004

Art-Nr.
1200011

S
mała

M
średnia

L
duża

XL
bardzo duża

Art-Nr.
1200012

Art-Nr.
1200013

Art-Nr.
1200014

Art-Nr.
1200101

Art-Nr.
1200102

Art-Nr.
1200103

Art-Nr.
1200104

Art-Nr.
1200111

Art-Nr.
1200112

Art-Nr.
1200113

Art-Nr.
1200114

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

1. Instalacja:

Kryteria wyboru:
Pa

ra
me

try
 C

W
U

▼

▼
▼

Przykład kategoryzacji art. nr: PWC*: Płytowy wymiennik ciepła

Przykład: Typ stacji CWU Materiał 
do lutowania Instalacja Parametry CWU

Art-Nr. 1 2 0 0 0 0 3
CU UP L

2. PWC*
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 Z niezależnym pokojowym sterownikiem ogrzewania
podłogowego

 Z zewnętrznym sterownikiem ogrzewania podłogowego
 Sterowana zaworem z silnikiem krokowym;

przygotowanie ciepłej wody na zasadzie przepływu
 Zintegrowany zawór utrzymujący temperaturę z siłownikiem
 Rury z zimną wodą izolowane przed ciepłem

Stacja do CWU BE-F z technologią step a valve – „Smart Home”

oraz sterownikiem regulowanym za pomocą mikroprocesora

Dane techniczne
Grzanie podstawowe Grzanie wtórne
Zasobnik buforowy Ogrzewanie podłogowe Woda pitna

Poziom ciśnienia: PN 6 PN 6 PN 10
Maksymalna temperatura: 90°C 60°C 75°C
Wymiary przyłącza: DN 25 DN 20 DN 20
Gwint: 1" wewnętrzny ¾" wewnętrzny ¾" wewnętrzny
Wymiary (SxWxG): 710 x 1275-1375 x 130-180 mm
Wymiary wnęki (SxWxG): min. 730 x 1310-1455 x 132 mm

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła:
Parametry CWU: S M L XL

29 kW 36 kW 45 kW 51 kW
Temperatura przepływu/ powrotu: 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C
Temperatura ZW na wlocie/ CWU na wylocie: 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 10,5 l/min 12 l/min 13 l/min 15 l/min 16 l/min 18,5 l/min 18 l/min 21 l/min
Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 140 mbar 175 mbar 155 mbar 200 mbar 200 mbar 250 mbar 210 mbar 280 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 260 mbar 220 mbar 345 mbar 265 mbar 290 mbar 255 mbar 345 mbar 310 mbar
Przepływ podstawowy: 660 l/h 600 l/h 840 l/h 720 l/h 900 l/h 840 l/h 1020 l/h 960 l/h
* bez miernika ciepła (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)

Sterownik regulowany za pomocą mikroprocesora w połączeniu z zaworem z silnikiem krokowym step a valve zastąpił wcześniejsze 
standardowe sterowniki w stacjach CWU.

Niezależny pokojowy sterownik ogrzewania podłogowego:
W stacji CWU funkcję tę pełni wbudowany sterownik. Pożądane temperatury pokojowe wprowadzane są do modułu step touch. 
Sterownik steruje elektrotermicznymi siłownikami w rozdzielaczu podłogowym. Dodatkowo, sterowanie może odbywać się zdalnie 
za pomocą aplikacji na smartfon.

Zewnętrzny sterownik ogrzewania podłogowego:
Temperatura przepływu ogrzewania podłogowego regulowana jest w zależności od pogody na zewnątrz. Temperatura podwyższana 
jest gdy dni są zimniejsze i obniżana gdy są cieplejsze.

Podgrzewanie CWU na zasadzie przepływu:
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest na zasadzie przepływu za pomocą wymiennika ciepła z płyt ze stali nierdzewnej wyłącznie 
na żądanie.
Temperatury i przepływy wykrywane są przez przepływowy czujnik temperatury.
Sterownik reguluje wymaganą energię grzewczą wymiennika ciepła za pomocą silnika krokowego step a valve.
Płytowy wymiennik nie jest utrzymywany w cieple.
Zapobieganie niepotrzebnym stratom w obiegu oraz zwiększonej produkcji bakterii legionella.
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Intuicyjny pilot zdalnego sterowania z aplikacją na PC i smartfon

Wracasz do domu z pracy, a Twoje 
mieszkanie jest już ciepłe!

Regulujesz temperaturę w pomieszczeniu 
bez schodzenia z wygodnej kanapy!

Steruj swoim ciepłem z dowolnego miejsca!

Stacja do CWU z podłączeniem do ogrzewania podłogowego

Opcje
Moduł Step Touch:
● Ciągła kontrola istotnych wartości
● Łatwe ustawianie temperatur

w pomieszczeniach
● Tryb oszczędzania energii
● Program tygodniowy
● Tryb wakacyjny
● Zapis danych

Moduł Step Touch +
● Funkcje identyczne jak

w Module Step Touch
● Zdalny dostęp

Art-Nr. 1000401 Art-Nr. 1000402

Rozdzielacz RTVIS05 - 5 obwodów:
Rozdzielacz INOX typu RTVIS ma zastosowanie 
w instalacjach ogrzewań płaszczyznowych, przede 
wszystkim podłogowych. Armatura zaworowo-
pomiarowa rozdzielacza umożliwia regulację 
przepływu w poszczególnych pętlach ogrzewania 
płaszczyznowego - podłogowego i ściennego.

Moduł cyrkulacyjny Z:
Wydajna pompa wody pitnej Wilo Nova Z15 
z zaworem zwrotnym umożliwia cyrkulację 
wewnętrzną. Całkowicie zmontowana i wyposażona 
w rury ze stali nierdzewnej 18x1 mm oraz zawór 
kulowy ¾”. Pompa cyrkulacyjna posiada wtyczkę do 
zasilania sieciowego.

Art-Nr. RTVIS05

Art-Nr. 257.2855.000

Art-Nr. 1000152

Art-Nr. 1000123

Art-Nr. 1000403

Moduł W – tłumik uderzeń hydraulicznych:
Tłumik zapobiega uderzeniom hydraulicznym, 
a co za tym idzie, uszkodzeniom elementów 
w stacji. Zalecany jest do zastosowania np. 
w mieszalnikach z jedną dźwignią lub 
zaworach elektromagnetycznych 
w instalacjach wody pitnej.

Moduł HF: 
Dodatkowe rury ze złączem zasilającym i 
zwrotnym, z których każda wyposażona jest w 
zawór odcinający ¾” i obudowę filtra 
siatkowego.

Art-Nr. 1000101

Art-Nr. 1000122

Art-Nr. 1000103

Czujnik pokojowy step room:
1-przewodowy czujnik pokojowy
w obudowie do montażu na ścianie.
SxWxG: 95x75x20 mm

Moduł ISO-F/HF/WP:
Osłona izolacyjna dla BM- F/HF/WP

Siłownik elektrotermiczny NovaDrive: 
Elektrotermiczny siłownik do rozdzielaczy 
obiegów grzewczych i zaworów 
grzejnikowych.

Moduł S1 – Wkład filtrujący:
Filtr siatkowy
(spadek ciśnienia 80 mbar).
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Wymiary przy montażu podtynkowym

Wymiary przy montażu natynkowym
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Stacja do CWU BE-F

Schemat obwodu BE-F

Montaż podtynkowy

         Skrzynka

         Szyna połączeniowa z zaworami kulowymi

         Płytowy wymiennik ciepła

         Zawór z silnikiem krokowym Step a Valve

         Czujnik temperatury i przepływu 

         Wylot zimnej wody

         Ogranicznik zimnej wody (opcjonalny)

         Napełnianie i odprowadzanie

         Filtr ZW

         Filtr CW

         Miejsce na miernik zimnej wody ¾" – 110 mm

         Miejsce na miernik ciepłej wody ¾" – 110 mm

         Zawór utrzymujący temperaturę (upustowy) z siłownikiem

         Skrzynka sterownicza z listwą przyłączeniową

         Grupa sterowników podłogowych (niska temperatura NT)

         Wylot grzejnika (wysoka temperatura HT) - opcja
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Montaż natynkowy

Lutowany PWC 
z miedzi

Lutowany PWC 
z miedzi

Art-Nr.
1250001

Art-Nr.
1250002

Art-Nr.
1250003

Art-Nr.
1250004

Art-Nr.
1250011

S
mała

M
średnia

L
duża

XL
bardzo duża

Art-Nr.
1250012

Art-Nr.
1250013

Art-Nr.
1250014

Art-Nr.
1250101

Art-Nr.
1250102

Art-Nr.
1250103

Art-Nr.
1250104

Art-Nr.
1250111

Art-Nr.
1250112

Art-Nr.
1250113

Art-Nr.
1250114

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

Lutowany PWC 
ze stali nierdzewnej

1. Instalacja:

Kryteria wyboru:
Pa

ra
me

try
 C

W
U

▼

▼
▼

Przykład kategoryzacji art. nr: PWC*: Płytowy wymiennik ciepła

Przykład: Typ stacji CWU
Materiał 

do lutowania Instalacja Parametry CWU

Art-Nr. 1 2 5 0 0 0 3
CU UP L

2. PWC* ▼
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Przykładowa konfiguracja
Typ: Liczba: Art-Nr.:

1 BM-H Stacja do CWU 1 x 1100004
2 RTVIS Rozdzielacz podłogowy 1 x

Stacja do CWU w układzie dzielonym

Stacja do CWU BM-H
w systemie ściennym: 
Może być instalowana także w pobliżu 
kranów. Wynikiem tego będzie krótsze 
oczekiwania na ciepłą wodę!

Stacja do CWU BM-H + Stacja mieszająca 

RTVIS05
3 Wilo/ESBE lub Taco/ESBE Grupa podmieszania 1 x 110.1000.000 lub 110.3000.000 
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= BM-F
w układzie dzielonym

+

Stacja do CWU w układzie dzielonym

BM-H
Art-Nr. 1100004

RTVIS + Wilo/ESBE lub Taco/ESBE
Art-Nr. RTVIS05 + 110.1000.000 lub 110.3000.000

Stacja mieszająca
instalowana np. w korytarzu
Centralny punkt umożliwia lepsze podłączenie wszystkich pomieszczeń.

Zdjęcie poglądowe
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do przekazywania ciepła lub zimna pomiędzy dwoma systemami 
hydraulicznymi
 Przepływ odbywa się za pośrednictwem płytowego

wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej
 Funkcja łatwego włączania/ wyłączania
 Rury ze stali nierdzewnej 18 x 1 mm
 Montaż na płycie nośnej

Stacja wymiennika systemowego BM-piccolo

Dane techniczne
Parametry CWU: S M L XL
Art-Nr.: 1099001 1099002 1099003 1099004
Płyta nośna SxWxG: 270 x 320 x 100 mm
Poziom ciśnienia: PN 10 PN 10 PN 10 PN 10
Temperatura przepływu przy podgrzaniu wody: max. 90 °C max. 90 °C max. 90 °C max. 90 °C
Zakres temperatur: 0 - 99°C

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła:
Parametry CWU: S M L XL

29 kW 36 kW 45 kW 51 kW
Temperatura na wlocie/ wylocie obwodu 1: 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C
Temperatura na wlocie/ wylocie obwodu 2: 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C
Natężenie przepływu w obwodzie 1: 660 l/h 600 l/h 840 l/h 720 l/h 900 l/h 840 l/h 1020 l/h 960 l/h
Natężenie przepływu w obwodzie 2: 10,5 l/min 12 l/min 13 l/min 15 l/min 16 l/min 18,5 l/min 18 l/min 21 l/min
Strata ciśnienia w obwodzie 1: 260 mbar 220 mbar 345 mbar 265 mbar 290 mbar 255 mbar 345 mbar 310 mbar
Strata ciśnienia w obwodzie 2: 140 mbar 175 mbar 155 mbar 200 mbar 200 mbar 250 mbar 210 mbar 280 mbar

* napięcie robocze 230V           (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)

Zastosowanie:
Stacja wymiennika systemowego BM-piccolo stosowana jest w systemach hydraulicznych do przekazywania ciepła lub zimna.
Przepływ ciepła i zimna:
Ciepło lub zimno przekazywane jest na zasadzie przepływu wyłącznie na żądanie za pośrednictwem wymiennika ciepła ze stali 
nierdzewnej. Do przekazania mediów w obu obwodach wymagane jest zastosowanie jednej lub dwóch pomp cyrkulacyjnych.
Funkcja włącz/ wyłącz:
Przełącznik przepływu w obwodzie 2 może otworzyć zawór silnika* w obwodzie 1. Przełącznik przepływu można także 
zastosować do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej w obwodzie 1.
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Przepływ wody przy ogrzewaniu CWU FW-E / FW-D 40

Przepływ wody przy ogrzewaniu CWU FW-E 60

1500

  1177

37,530 454015105 2522

 500

  1000

  1665

2000

65°C

80°C

50°C

l/h Przepływ wody przy ogrzewaniu

l/min
Przepływ wody w kranie

40.1 58.3

 500

  2226

2500

75°C 75°C

35 K
50 K

30 4515105 2520

l/h Przepływ wody przy ogrzewaniu

l/min
Przepływ wody w kranie

Wymagany przepływ wody przy ogrzewaniu CWU o 35 K (od 10°C do 45°C) 
w zależności od temperatury zasilania w obwodzie pierwotnym.

Wymagany przepływ wody przy ogrzewaniu CWU o 35 K (od 10°C do 45°C) i o 50 K 
(od 10°C do 60°C) w zależności od temperatury zasilania w obwodzie pierwotnym.

Temp. zasilania w obw. pierwotnym. 50°C
Przepływ wody ciepłej: 22 l/min
Ogrzewanie CWU: 35 K

Wynik: 1665 l/h

Temp. zasilania w obw. pierwotnym. 65°C
Przepływ wody ciepłej: 37.5 l/min
Ogrzewanie CWU: 35 K

Wynik: 1665 l/h

Temp. zasilania w obw. pierwotnym. 80°C
Przepływ wody ciepłej: 37.5 l/min
Ogrzewanie CWU: 35 K

Wynik: 1177 l/h
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Dane techniczne BM - series

Tabela korelacji
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TU-DD (Strasshofer)

Współczynnik korelacji

Nasza tabela korelacji odpowiada praktyce i jest sumą bieżących badań.

Przykład parametrów roboczych wymiennika ciepła
Parametry CWU: S M L XL

29 kW 36 kW 45 kW 51 kW
Temperatura przepływu/ powrotu: 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C 60 / 21°C 60 / 17°C
Temperatura ZW na wlocie/ CWU na wylocie: 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C 10 / 50°C 10 / 45°C
Maks. obciążenie w kranie: 10,5 l/min 12 l/min 13 l/min 15 l/min 16 l/min 18,5 l/min 18 l/min 21 l/min
Spadek ciśnienia wody po oczyszczeniu: 140 mbar 175 mbar 155 mbar 200 mbar 200 mbar 250 mbar 210 mbar 280 mbar
Spadek ciśnienia przy ogrzewaniu*: 260 mbar 220 mbar 345 mbar 265 mbar 290 mbar 255 mbar 345 mbar 310 mbar
Przepływ podstawowy: 660 l/h 600 l/h 840 l/h 720 l/h 900 l/h 840 l/h 1020 l/h 960 l/h
* bez miernika ciepła (przy ciśnieniu 2 barów KW i ciśnieniu 350 mbar HZ)
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Energia słoneczna

BM-HBM-H

BM-HBM-H

Przykład obliczeń: Dom z 4 mieszkaniami wyposażonymi w stację TWW BM-HS/UP.

2. Przepływ wody grzewczej - ogółem - bez przełączania priorytetu CWU!

Liczba mieszkań
Przepływ 

wody grzewczej Suma

CWU: 2 x 600 l/h 1200 l/h
Grzejnik: 4 x 155 l/h 620 l/h

Wynik: 1820 l/h

1. Obliczenia równoczesne

Liczba mieszkań Współczynnik 
korelacji 

Pobieranie w mieszkaniach 
w tym samym czasie

4 x 0.4 1.60 ( ~ 2 )

3. Wielkość zbiornika buforowego

Czas pobierania 
wody

Przepływ 
wody grzewczej  

Zapotrzebowanie na wodę 
grzewczą w temperaturze 60 °C Zalecany rozmiar bufora 

10 min 1820 l/h 304 l 500 l

Szybki wybór zasobnika buforowego

Podstawa dla każdego mieszkania: Obciążenie kranu 12 l/min przy 45 °C, czas otwarcia kranu 10 min.

Temperatura 
podstawowa Liczba mieszkań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 45 60 75

50°C 
Magazynowanie 

bufora

350l
500l

750l
1000l

1500l
2000l

3000l
4000l

60°C Magazynowanie 
bufora

350l
500l

750l
1000l

1500l
2000l

3000l
4000l

80°C 
Magazynowanie 

bufora

350l
500l

750l
1000l

1500l
2000l
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O Firmie Strasshofer

● budowanie długotrwałych relacji opierających się na partnerstwie z naszymi klientami;
● zapewnianie wysokiego poziomu jakości oraz innowacji;
● oferowanie klientom wysokiej jakości zindywidualizowanych i niezawodnych rozwiązań;
● obsługa klienta na najwyższym poziomie.

Co oferujemy naszym klientom i partnerom:

Strasshofer jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm na rynku ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jesteśmy firmą rodzinną funkcjonującą na rynku przez ponad 40 lat jako dostawca stacji wody pitnej, rozdzielaczy ogrzewania oraz akcesoriów.

Mając na uwadze prognozowane wymagania rynkowe, nasza wciąż zmieniająca się oferta obejmuje innowacyjne i niezawodne produkty 
w połączeniu z szerokim zakresem usług.

Nasza filozofia opiera się na uczciwych relacjach oraz komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi oraz klientami, na angażowaniu się 
w życie społeczności oraz na odpowiedzialności za to co robimy.

Już przez przeszło cztery dekady realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty budowlane i remontowe przy pomocy naszych produktów 
z zakresu ciepłej wody użytkowej oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania.

Dodatkowo, naszym klientom i partnerom biznesowym oferujemy specjalne know-how, począwszy od analiz, projektowania, aż do 
zindywidualizowanej produkcji wyrobów w połączeniu z doradztwem i wsparciem technicznym. 

Oto, co znaczą dla nas relacje partnerskie z naszymi klientami:

● profesjonalną technologię i innowacyjne produkty w rozsądnych cenach;
● wysoką jakość oraz know-how;
● doradztwo i wsparcie techniczne;
● indywidualne rozwiązania w połączeniu z efektywnymi systemami i usługami.
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Koncepcja

+ Decentralny podgrzew wody pitnej
Ciepła woda pitna jest podgrzewana metodą przepływową przez płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej tylko podczas 
zapotrzebowania. W instalacjach grzewczych z buforem woda grzewcza jest przetłaczana przez wymiennik ciepła za pomocą centralnej 
regulowanej pompy obiegowej.

+ Zintegrowane podłączenie grzejników lub ogrzewania podłogowego
Dla podłączenia grzejników w węźle mieszkaniowym zainstalowany jest przewód zasilający i przewód powrotny. W przypadku ogrzewania
podłogowego wbudowany jest rozdzielacz oraz niezbędny zespół regulacyjny dla niższych temperatur zasilania. Zastosowanie najnowszych
wysokowydajnych pomp według Dyrektywy ErP umożliwia ekonomiczną i bezszmerową eksploatację.

+ Centralna rejestracja zużycia
Montowane uniwersalne moduły liczników ciepła i wody umożliwiają szybki montaż i wymianę liczników. Przejrzyste rejestrowanie zużycia
w jednym punkcie!

+ Eksploatacja bezobsługowa
Nasze decentralne węzły mieszkaniowe są urządzeniami bezobsługowymi!

Modernizacja / remont

System przezbrajania bez zasobnika wody pitnej dla celów:

● wymiany gazowego ogrzewania etażowego (termy gazowe);
● wymiany instalacji paleniskowych dla jednego pomieszczenia (z przyłączem do komina lub przyłączem w ścianie

zewnętrznej);
● remonty kompleksowe.

Woda grzewcza jest podgrzewana centralnie. Pierwotny przewód pionowy można zainstalować w nieużywanym obecnie kominie.
Większe przeróbki w mieszkaniach nie są potrzebne, gdyż węzły mieszkaniowe można podłączać do sieci wewnętrznej mieszkania.

Odkładanie się kamienia:
Począwszy od temperatury ciepłej wody pitnej (CWU) 60°C ryzyko osadzania się kamienia wzrasta ponadproprcjonalnie, w związku z 
czym tego rodzaju systemy są nieekonomiczne. Decentralne węzły ciepłej wody pitnej są eksploatowane w zakresie bliskim temperatury 
użytkowej (np. 45°C), dlatego nie ulegają tak szybko zakamienieniu!

Efektywność energetyczna:
Zachodząca w instalacjach z ciepłą wodą pitną konieczność kosztownego utrzymywania temperatury na poziomie około 60°C do najdalej 
położonych punktów poboru włącznie jest mało ekonomiczna.

Informacje
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Węzły mieszkaniowe STRASSHOFER: BM-T / WP 4 / WP 3 / H / HF / F / BE-F

+ Elementy sprawdzone na zgodność z DVGW:
Montowane zawory kulowe dla wody pitnej sprawdzone na zgodność z wymaganiami DVGW.

+ Lista pozytywów UBA:
Montowane złączki i przewody rurowe ze stali nierdzewnej zgodne z listą pozytywów UBA.

+ Instrukcje AGFW - FW 520 cz. 1 i cz. 2:
Wszystkie węzły ciepłej wody pitnej marki Strasshofer są zgodne z Instrukcjami AGFW - część 1 i część 2!
+ Technologia step a valve:
Regulowany mikroprocesorem kontroler w połączeniu z zaworem napędzanym silnikiem krokowym step a valve zastępuje w węzłach
mieszkaniowych zwykle dotychczas stosowany regulator proporcjonalny i za pomocą zaworu z silnikiem krokowym step a valve 
reguluje niezbędną energię grzewczą dla wymiennika płytowego.

+ Płytowy wymiennik ciepła:
Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości płytowe wymienniki ciepła, przeznaczone do podgrzewu wody pitnej. Optymalne rozwiązanie
kanałów zapewnia wysoką skuteczność przenoszenia ciepła i zapobiega szybkiemu odkładaniu się kamienia.
Dla najniższych temperatur powrotu stosowane są wymienniki płytowe o dużej długości termicznej.

+ Orurowanie:
Orurowanie z odpornej na działanie wody pitnej stali nierdzewnej z wywiniętymi końcami.

+ Modułowa budowa:
Modułowa budowa węzłów umożliwia ich perfekcyjne dostosowanie do każdego zadania inwestycyjnego.

+ Płaska konstrukcja:
Węzły mogą być dostarczane w wykonaniu podtynkowym i natynkowym. Wersje podtynkowe mają minimalną głębokość konstrukcyjną
wynoszącą 110 mm, która pozwala na ich zabudowę także w cienkich ścianach działowych!

Ekonomiczność:
● niskie temperatury powrotu wody grzewczej;
● bez strat utrzymywania zapasu;
● praca w zakresie temperatur niepowodujących osadzania kamienia.

Zdrowotność:
● doskonale higieniczna ciepła woda pitna bez utrzymywania zapasu;
● zredukowane ryzyko skażenia legionellą lub innymi zarazkami;
● woda pitna podgrzewana na świeżo.

Komfort:
● stała temperatura poboru także przy wahaniach temperatury buforu lub pobieranych ilości;
● wysokie ilości poboru;
● krótki czas reakcji.
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1. Ogólne informacje

1.1 Te ogólne warunki dostawy regulują wszelkie stosunki prawne stron podczas 

nabywania dostaw, świadczeń i towarów przez Zamawiającego od Dostawcy i 

stanowią integralną część składową umów zawieranych między Dostawcą i 

Zamawiającym, o ile nie zostało uzgodnione wyraźnie nic innego. 

1.2 Postanowienia odbiegające od ogólnych warunków sprzedaży są tylko wtedy 

prawnie wiążące, jeżeli zostaną wyraźnie i pisemnie zaakceptowane przez Dostawcę. 

1.3 Wszystkie oferty Dostawcy są niewiążące. Dotyczy to również wszystkich danych 

Dostawcy, w szczególności w katalogach, cennikach i broszurach. Zamówienia i zlecenia, 

które mogą zostać wykonane bezpośrednio po wpłynięciu zamówienia bądź zlecenia, nie 

są potwierdzane pisemnie. Umowa dochodzi do skutku wraz z wykonaniem zamówienia. 

Jeżeli zamówienia nie mogą zostać wykonane bezpośrednio po wpłynięciu zamówienia lub 

zlecenia, Dostawca potwierdza pisemnie wpływ zamówienia bądź zlecenia. Umowa 

dochodzi do skutku dopiero w momencie nadejścia pisemnego potwierdzenia zamówienia 

Dostawcy u Zamawiającego. Dla zakresu i wykonania dostawy miarodajne jest 

potwierdzenie zamówienia. Świadczenia, które nie są w nim zawarte, zostaną rozliczone w 

ramach oddzielnego rachunku. 

1.4 Wszelkie uzgodnienia oraz istotne prawnie oświadczenia stron umowy 

wymagają dla ich ważności formy pisemnej. Oświadczenia w formie tekstowej, 

przesyłane poprzez media elektroniczne lub w nich zapisane, są równoznaczne z 

formą pisemną wtedy, gdy zostanie to uzgodnione przez strony. 

2. Zakres dostaw

Zakres i treść dostaw Dostawcy wymienione są w potwierdzeniu zamówienia bądź 

zlecenia lub w dowodzie dostawy, włącznie z załącznikami na końcu. 

3. Prospekty i dokumentacja techniczna

3.1 Wszystkie dane w prospektach, ogłoszeniach, cennikach, katalogach, 

dokumentacji technicznej, instrukcjach montażu i obsługi oraz na stronie 

internetowej Dostawcy przedstawione są z zastrzeżeniem zmian technicznych i 

ulepszeń i prezentują tylko wtedy umowny stan przedmiotu dostawy, jeżeli zostało 

to tak wyraźnie podane. 

3.2 Wszystkie dokumentacje techniczne pozostają naszą własnością intelektualną i bez 

naszej uprzedniej zgody nie mogą być kopiowane ani przekazywane osobom trzecim lub 

być stosowane niezgodnie z celem, do którego zostały one przeznaczone. 

4. Przepisy w kraju przeznaczenia

4.1 Zamawiający powinien zwrócić Dostawcy uwagę najpóźniej w momencie 

zamówienia na przepisy i normy, które odnoszą się do wykonania dostaw, 

eksploatacji przedmiotów dostawy oraz do bezpieczeństwa i higieny pracy, które 

muszą zostać dotrzymane w kraju przeznaczenia. 

4.2 Dostawy Dostawcy odpowiadają obowiązującym przepisom i normom w 

siedzibie Dostawcy. 

5. Ceny 

5.1 Dane cenowe w katalogach, broszurach i tym podobnych są niewiążące. 

Miarodajne są ceny, wymienione w potwierdzeniu zamówienia bądź zlecenia od 

Dostawcy. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie ma miejsca, wiążący jest 

każdorazowy aktualny cennik Dostawcy. 

5.2 Wszystkie ceny rozumieć należy, jeżeli nie uzgodniono nic innego, jako netto 

bezpośrednio z magazynu, włącznie z opakowaniem, w złotych polskich, bez 

jakichkolwiek potrąceń. Do cen netto doliczyć należy obowiązujący podatek VAT. 

5.3 O ile nic innego nie uzgodniono, wszelkie koszty dodatkowe jak np. za fracht, 

ubezpieczenie, wywóz, tranzyt, przywóz i inne zezwolenia oraz dokumentacje leżą 

w odpowiedzialności Zamawiającego. Zamawiający powinien również ponosić 

wszystkie rodzaje podatków, opłat, ceł i tym podobnych, które pobierane są w 

związku z umową, lub zwracać je Dostawcy za odpowiednim dowodem, jeżeli stał 

się on zobowiązany do tego świadczenia. 

5.4 Dostawca zastrzega sobie prawo do dostosowania cen, jeżeli między momentem 

zawarcia umowy a dostawą zmienią się koszty dotyczące wynagrodzenia pracowników lub 

ceny materiałowe. Oprócz tego stosowne dostosowanie cenowe następuje wtedy, gdy 

termin dostawy zostanie dodatkowo przedłużony z przyczyn wymienionych w punkcie 8.2, 

lub jeżeli rodzaj lub zakres uzgodnionych dostaw lub świadczeń zostaną zmienione lub 

dokumentacje dostarczone przez Zamawiającego nie odpowiadały faktycznym warunkom 

lub były niekompletne. 

6. Warunki płatności

6.1 Płatności dokonywane są odpowiednio do uzgodnionych warunków płatności 

bez potrącenia skonta, wydatków, podatków, opłat, cła i tym podobnych. 

Zamawiający nie jest upoważniony do odmowy płatności z powodu roszczeń 

jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do Dostawcy lub do wliczenia wymogu 

płatności do koniecznych wzajemnych wierzytelności.  

6.2 Reklamacji rachunków należy dochodzić w ciągu terminu 10 dni po wpływie 

rachunku, w innym przypadku rachunki traktowane są jako zaakceptowane i 

obowiązujące. 

6.3 O ile nic innego nie uzgodniono pisemnie, należności Dostawcy w stosunku do 

jego Zamawiających są wymagalne natychmiast do zapłaty lub najpóźniej do dnia 

terminu płatności wskazanego na fakturze/rachunku. Data wymagalności jest 

równocześnie terminem płatności. Dla rachunków, które nie zostaną uregulowane w 

ciągu 30-dniowego terminu płatności, należne są odsetki za zwłokę w wysokości 8 

% od daty wymagalności. Postawienie w stan zwłoki nie musi być przeprowadzone. 

Dostawca jest upoważniony do wdrożenia ściągania należności, bez dalszego 

monitowania i polecenia wystarania się o inkaso na koszt Zamawiającego przez 

osobę trzecią lub do odstąpienia od umowy. 

6.4 Jeżeli Dostawca ma uzasadniony powód, żeby przyjąć, że jego roszczenia z 

tytułu umowy, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, są zagrożone, jest on 

upoważniony do wymagania po zawarciu umowy od Zamawiającego przedpłaty, 

świadczenia zaliczki lub stosownego zabezpieczenia. Dostawca może wstrzymać 

swoje dostawy, aż wykonana zostanie przedpłata, zaliczka lub przekazane 

zabezpieczenie. Jeżeli przedpłaty, zaliczki lub zabezpieczenia nie zostaną 

wykonane terminowo, Dostawca według własnego wyboru upoważniony jest 

trzymać się umowy lub odstąpić od umowy i w obu przypadkach domagać się 

odszkodowania. 

7. Zastrzeżenie własności

7.1 Dostawca pozostaje właścicielem swoich całkowitych dostaw, aż nie otrzyma 

kompletnej zapłaty zgodnie z umową. Zamawiający jest zobowiązany do 

współdziałania przy czynnościach, które konieczne są do ochrony własności 

Dostawcy; w szczególności upoważnia on Dostawcę do dokonania na koszt 

Zamawiającego wpisu lub zapisu zastrzeżenia własności w publicznych rejestrach, 

księgach lub tym podobnych zgodnie z odnośnymi ustawami krajowymi i do 

załatwienia wszystkich odnoszących się do tego formalności. Zamawiający będzie 

utrzymywał dostawy w dobrym stanie na swój koszt podczas trwania zastrzeżenia 

własności i zabezpieczy je na rzecz Dostawcy przed kradzieżą, uszkodzeniem, 

ogniem, wodą oraz innym ryzykiem. W dalszej części poczyni on wszystkie 

niezbędne działania, żeby roszczenie własności Dostawcy nie zostało ograniczone 

ani anulowane. 

8. Termin dostawy i okresy dostawy

8.1 Termin dostawy zdefiniowany zostaje w potwierdzeniu zamówienia i 

rozpoczyna się datą jego sporządzenia. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie 

zostanie sporządzone, to obowiązują dane terminu dostawy Zamawiającego. 

Dostawca postara się dotrzymać podanych terminów i okresów dostawy. Jednakże 

Dostawca nie może gwarantować dotrzymania terminów dostawy i terminów. 

Zamawiający nie jest upoważniony, o ile nie uzgodniono nic innego, do dochodzenia 

roszczeń jakiegokolwiek rodzaju z powodu opóźnień. Również ewentualne 

przekroczenie danego terminu dostawy lub terminu nie daje Zamawiającemu prawa 

do rezygnacji z dostawy. 

8.2 Termin dostawy zostaje odpowiednio przedłużony: 

a) jeżeli do Dostawcy nie dojdą w odpowiednim czasie dane, które potrzebuje on 

do wykonania umowy lub Zamawiający zmieni je w późniejszym czasie i tym 

samym spowoduje opóźnienie dostaw lub świadczeń;

b) jeżeli wystąpią przeszkody, którym Dostawca mimo zastosowania należytej

staranności nie może zapobiec, niezależnie od tego, czy powstały one u niego,

u Zamawiającego lub u osoby trzeciej. Takimi przeszkodami są przykładowo

znaczne zakłócenia w pracy, wypadki, konflikty w pracy, opóźniona lub wadliwa 

poddostawa koniecznych surowców, półproduktów lub produktów gotowych, 

czynności urzędowe lub zaniechania, zjawiska przyrody; jeżeli Zamawiający lub 

osoba trzecia spóźniają się z wykonywanymi przez nich pracami lub 

Zamawiający nie dotrzyma swoich zobowiązań umownych, w szczególności 

uzgodnionych warunków płatności. 

9. Opakowanie

O ile nie uzgodniono nic innego, za opakowanie odpowiada Dostawca. 
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10. Przejście korzyści i ryzyka

10.1 10.1 Korzyści i ryzyko przechodzą na Zamawiającego najpóźniej w momencie 

wysyłki dostaw bezpośrednio z magazynu lub fabryki. 

10.2 Jeżeli wysyłka opóźni się z powodu zawinienia Zamawiającego lub przez osoby 

pomocne w wykonaniu jego zobowiązania lub z przyczyn, za które Dostawca nie 

odpowiada, to ryzyko przypadkowego zniszczenia przedmiotów dostawy w momencie 

przewidzianym pierwotnie na dostawę przechodzi na Zamawiającego. Od tego momentu 

dostawy składowane są na rachunek i ryzyko Zamawiającego. 

11. Wysyłka, transport i ubezpieczenie

11.1 O szczególnych wymaganiach dotyczących wysyłki i transportu należy 

powiadomić Dostawcę w odpowiednim czasie. Transport następuje, jeżeli inaczej 

nie uzgodniono, na rachunek i ryzyko Zamawiającego. Reklamacje mające związek 

z wysyłką lub transportem powinny być kierowane przez Zamawiającego przy 

otrzymaniu dostaw lub dokumentów przewozowych niezwłocznie do ostatniego 

przewoźnika. 

11.2 Ubezpieczenie z tytułu szkód jakiegokolwiek rodzaju należy do Zamawiającego. 

11.3 Zwroty towarów, za które Dostawca nie odpowiada, rozliczane będą za opłatą 

manipulacyjną w wysokości minimum 15 % wartości dostawy. Koszty zwrotu 

przechodzą w ciężar Zamawiającego. 

12. Kontrola i odbiór dostaw

12.1 Dostawca sprawdzi dostawy przed wysyłką w ramach swojego procesu 

zapewnienia jakości. 

12.2 Zamawiający powinien sprawdzić dostawy w ciągu terminu 10 dni po 

otrzymaniu i niezwłocznie poinformować pisemnie o ewentualnych wadach. Do 

roszczeń Zamawiającego stosuje się pkt. 13. Jeżeli zaniecha on tego, to dostawy 

uważa się za odebrane i zatwierdzone. Dla nie rozpoznanych w tym momencie wad 

dostawy lub świadczeń utrzymane zostają roszczenia Zamawiającego z gwarancji z 

tytułu wad zgodnie z pkt. 13. 

12.3 Odbiór uważa się również wtedy za dokonany, jeżeli Zamawiający nie 

przeprowadzi kontroli w ciągu danego terminu lub jeżeli Zamawiający odmówi 

przyjęcia, nie będąc do tego upoważniony, lub jeżeli Zamawiający wykorzysta 

dostawy Dostawcy. 

12.4 Z powodu wad jakiegokolwiek rodzaju na dostawach, Zamawiający nie ma 

żadnych praw i roszczeń oprócz wyraźnie wymienionych w punkcie 12 lub 13. 

13. Gwarancja, odpowiedzialność za wady

13.1 Zakres gwarancji 

Dostawca gwarantuje, że przedmioty jego dostawy nie zawierają wad fizycznych i prawnych 

i że w przypadku przejścia ryzyka wykazują zapewnioną i zakładaną jakość i przydatność. 

O ile jakość nie została zapewniona bądź uzgodniona, przedmiot jest wolny od wad 

fizycznych, jeżeli nadaje się on do zastosowania zakładanego w umowie lub jeżeli nadaje 

się on do zwykłego użycia i wykazuje jakość, która w przypadku rzeczy tego rodzaju jest 

ogólnie przyjęta i której może oczekiwać Zamawiający zgodnie z rodzajem tej rzeczy. Wada 

fizyczna ma miejsce, jeżeli dana dostawa lub świadczenie, w sposób jednoznaczny, jest 

uszkodzona lub nieprzydatna na skutek zastosowania nieprawidłowego materiału, wadliwej 

konstrukcji lub wadliwego wykonania. Dane odnośnie właściwości, poczynione w 

publicznych wypowiedziach Dostawcy, sprzedawcy lub ich pomocników, w szczególności 

w reklamie lub w opisie przedmiotów, przedstawiają tylko wtedy opisy lub zapewnienia w 

odniesieniu do jakości dostaw, jeżeli określone zostaną one wyraźnie jako takie przez 

Dostawcę. 

13.2 Wyłączenie gwarancji 

Z gwarancji wyłączone są wszystkie wady bądź szkody, które powstały w sposób 

niejednoznaczny na skutek zastosowania nieprawidłowego materiału, wadliwej 

konstrukcji lub wadliwego wykonania dostaw lub świadczeń, np. na skutek 

naturalnego zużycia, błędnej konserwacji, nieprzepisowego użytkowania, 

lekceważenia przepisów montażowych lub eksploatacyjnych, nadmiernego 

obciążenia, nieodpowiednich środków eksploatacyjnych, wpływów chemicznych lub 

elektrolitycznych oraz na skutek innych przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada. 

To samo obowiązuje również dla niekontrolowanego użycia inhibitorów, 

niesprawdzonego zastosowania środków antykorozyjnych lub użycia mediów, które 

nie odpowiadają obowiązującym normom. Dostawca nie przejmuje kosztów 

demontażu i ponownego montażu, kosztów podróży, transportu z i na plac budowy, 

kosztów montażu i kosztów wobec osób trzecich każdego rodzaju. 

13.3 Dostawy i świadczenia poddostawców 

Za dostawy i świadczenia poddostawców, Dostawca przejmuje gwarancję jedynie w 

ramach gwarancji udzielonej przez poddostawcę. 

13.4 Prawa Zamawiającego w przypadku wad 

Jeżeli ma miejsce przypadek gwarancji z tytułu wad dostaw, to Zamawiający ma 

najpierw jedynie prawo do domagania się późniejszego wykonania. Dostawca 

dokonuje późniejszego wykonania według własnego wyboru i na własny koszt w 

formie poprawki lub dostawy zastępczej. Jako zastępstwo zostaną udostępnione 

równoważne przedmioty dostawy, przy czym może chodzić przy tym też o następne 

wersje produktów lub o produkty od firm trzecich. Dostawca może odmówić 

późniejszego wykonania, jeżeli związane jest ono z nieproporcjonalnymi kosztami. 

Jeżeli późniejsze wykonanie nie nastąpi lub tylko częściowo bądź jeżeli nie jest ono 

możliwe, to Zamawiający ma prawo do uzgodnionego dla tego przypadku 

odszkodowania lub, o ile nie dokonano takiego uzgodnienia, do stosownego 

obniżenia ceny. Jeżeli wada tego rodzaju jest poważna, tak że dostawy są zdatne 

do użytku tylko w znacznie zmniejszonym wymiarze, to Zamawiający ma prawo, w 

odniesieniu do wadliwej części dostaw, odstąpić od umowy. Jeżeli dla 

Zamawiającego częściowe przyjęcie dostaw jest ekonomicznie niedopuszczalne, to 

jest upoważniony odstąpić od całości umowy. W tym przypadku Dostawca jest 

zobowiązany do zwrotu kwot, które zostały mu zapłacone za części dostawy, 

wpływające na odstąpienie od umowy. 

13.5 Termin gwarancji 

Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od momentu dostawy towaru lub 30 miesięcy 

od daty produkcji. Dla wymienionych lub naprawionych części, termin gwarancji 

rozpoczyna na nowo swój bieg i trwa 24 miesiące od momentu dostawy części 

zamiennych. 

13.6 Wyłączenie dalszych roszczeń 

Wszelkie daleko idące roszczenia Zamawiającego z powodu wad w materiale, 

konstrukcji lub w wykonaniu oraz z powodu braku lub nieosiągnięcia danych 

właściwości są wykluczone. 

14. Rozwiązanie umowy przez Dostawcę

O ile nieprzewidziane zdarzenia znacznie zmienią ekonomiczne znaczenie lub 

zawartość dostaw lub świadczeń lub będą miały znaczny wpływ na pracę Dostawcy 

oraz w przypadku późniejszego braku możliwości wykonania, umowa zostaje 

odpowiednio dostosowana. O ile nie jest to ekonomicznie uzasadnione, Dostawcy 

przysługuje prawo do rozwiązania umowy lub odnośnego miejsca w umowie. Jeżeli 

Dostawca chce skorzystać z rozwiązania umowy, powinien on, po rozpoznaniu 

zasięgu zdarzenia, poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego i to również 

wtedy, gdy najpierw uzgodniono przedłużenie terminu dostawy. W przypadku 

rozwiązania umowy Dostawca ma prawo do wynagrodzenia za wykonane już 

dostawy. Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z powodu takiego 

rozwiązania umowy są wykluczone. 

15. Wyłączenie dalszej odpowiedzialności Dostawcy

Wszystkie przypadki naruszenia umowy oraz jego skutków prawnych, jak i wszelkie 

roszczenia Zamawiającego, obojętnie z jakiej przyczyny prawnej zostały wysunięte, 

uregulowane są ostatecznie w tych warunkach. W szczególności wykluczone są 

wszystkie nie wymienione wyraźnie i nie uzgodnione w inny sposób roszczenia o 

odszkodowanie, obniżenie, anulowanie umowy lub odstąpienie od umowy. W 

żadnym przypadku nie mogą mieć miejsca roszczenia Zamawiającego o 

odszkodowanie za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy lub 

świadczenia, jak w szczególności przerwa w produkcji, straty użytkowania, utrata 

zamówień, utracony zysk oraz inne pośrednie lub bezpośrednie szkody. To 

wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje dla niezgodnego z prawem czynu 

umyślnego lub rażącego zaniedbania Dostawcy, jednakże obowiązuje on również 

dla niezgodnego z prawem czynu umyślnego lub rażącego zaniedbania osób do 

pomocy. Poza tym to wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje, o ile stoi temu 

na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące prawo. 

16. Prawo regresu Dostawcy

Jeżeli przez działania lub zaniechania Zamawiającego lub jego osoby do pomocy 

nastąpią obrażenia u osób lub uszkodzenie rzeczy osób trzecich i powstaną z tego 

tytułu roszczenia wobec Dostawcy, to przysługuje mu prawo regresu w stosunku do 

Zamawiającego. 

17. Właściwość miejscowa sądu i zastosowane prawo 

17.1 Sądem właściwym miejscowo dla wszelkich sporów w związku ze stosunkiem 

umownym jest Warszawa, przy czym Dostawca zastrzega sobie prawo do 

pociągnięcia Zamawiającego do odpowiedzialności w miejscu jego siedziby. 

17.2 Umowa między Dostawcą a Zamawiającym podlega prawu polskiemu. 

Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów, zawartej w Wiedniu w dniu 11. kwietnia 1980 są wykluczone.
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