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1. Zastosowanie, dzia³anie zasobnika ciep³a wody grzewczej

Dla kogo zasobnik ciep³a?

Oczywistym jest ¿e najlepiej ogrzewaæ dom paliwem najtañszym a takimi s¹ odpowiednio wêgiel

i drewno. Niemniej dwa najtañsze paliwa s¹ jednoczeœnie najbardziej k³opotliwe w eksploatacji. Drewno 

i wêgiel trzeba dok³adaæ do paleniska rêcznie (wyj¹tkiem mo¿e byæ ekogroszek który nadaje siê 

do kot³ów z podajnikami, a tak¿e drzewny pellet i brykiet – znacznie jednak dro¿sze od drewna 

w kawa³kach). Dodatkowo k³opotliwe jest równie¿ rozpalanie kot³a i jego krótka sta³opalnoœæ (dla kot³ów 

bez podajników). Mo¿na zmniejszyæ k³opotliwoœæ obs³ugi takiego kot³a instaluj¹c w domu odpowiedni 

zasobnik ciep³a (bufor).

Zasobnik buforowy jest to du¿y zbiornik, do którego dop³ywa gor¹ca woda z kominka lub kot³a. Dopiero 

z niego p³ynie dalej do grzejników. Dziêki temu, ¿e woda stygnie powoli, a w zbiorniku jest jej du¿o (kilkaset 

litrów), mo¿liwe jest zmagazynowanie nadmiaru ciep³a dostarczanego przez urz¹dzenie grzewcze 

i wykorzystanie go póŸniej, gdy nie dok³adamy drewna do paleniska, na przyk³ad w nocy. 

Im wiêcej wody jest w zbiorniku, tym wiêcej ciep³a jest do dyspozycji po zgaœniêciu ognia, ale oczywiœcie 

najpierw odpowiednio d³u¿ej trzeba podgrzewaæ wodê. Zbiorniki buforowe maj¹ ró¿ne rozwi¹zania 

konstrukcyjne. Mog¹ mieæ wbudowane jedn¹, dwie lub trzy wê¿ownice umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie do 

ró¿nych niezale¿nych Ÿróde³ ciep³a, a tak¿e przygotowywaæ ciep³¹ wodê u¿ytkow¹.

Zasobnik ciep³a pozwala na bezproblemow¹ wspó³pracê kilku Ÿróde³ ciep³a – gdy oprócz podstawowego 

kot³a w domu znajduj¹ siê tak¿e dodatkowe Ÿród³a ciep³a jak kominek z p³aszczem wodnym 

czy kolektory s³oneczne.

Bufor mo¿e tak¿e pe³niæ dodatkow¹ rolê sprzêg³a hydraulicznego pozwalaj¹c zamontowaæ nowy kocio³

z obiegiem pompowym w budynku z grawitacyjn¹ instalacj¹ grzewcz¹.

Innymi odbiorcami zainteresowanymi magazynowaniem ciep³a s¹ osoby posiadaj¹ce kot³y elektryczne – 

korzystaj¹c z tañszej taryfy nocnej kocio³ ³aduje zasobniki które w czasie trwania taryfy dziennej oddaj¹ 

zgromadzone ciep³o do instalacji grzewczej.

Wymagan¹ pojemnoœæ magazynu ciep³a (przewa¿nie 2000-6000 litrów – wielkoœæ zale¿na od czasu 

trwania taryfy nocnej oraz mocy kot³a i zapotrzebowania budynku na ciep³o) mo¿na uzyskaæ buduj¹c 

bateriê po³¹czonych ze sob¹ szeregowo zasobników ciep³a. 
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Co oprócz poprawy wygody u¿ytkowania daje zasobnik ciep³a?

Oszczêdnoœci – najwiêksze (rzêdu 20-30%) w instalacjach z kot³ami na paliwa sta³e z za³adunkiem 

rêcznym. Zasobnik ciep³a magazynuje nadmiar energii wyprodukowanej przez kocio³ w ten sposób 

zapobiega przegrzewaniu budynku oraz stratom energii (w przypadku braku zasobnika nadmiar 

energii nieodebrany przez instalacjê ogrzewcz¹ budynku uchodzi do atmosfery).

Dodatkowo zmagazynowana energia jest oddawana do instalacji budynku po wygaœniêciu kot³a przez 

co wyd³u¿a siê czas pomiêdzy paleniami w kotle.

Bufor umo¿liwia bezproblemow¹ pracê kot³a w warunkach przejœciowych temperatur. Kocio³ “widz¹c”, 

¿e woda w instalacji za bardzo siê rozgrza³a, ogranicza iloœæ dostarczanego powietrza do komory spalania, 

co powoduje zmniejszenie mocy cieplnej, ale równie¿ wystêpowanie nieca³kowitego i niezupe³nego 

spalania. Efektem tego jest doœæ du¿a zawartoœæ substancji palnych w spalinach – tlenek wêgla jest 

toksyczny, a nie spalone substancje smoliste przyczyniaj¹ siê mocno do oklejania komina sadz¹. Zamiast 

wiêc zmuszaæ kocio³ do pracy przez ca³¹ dobê przy ograniczonej wydajnoœci, zasobnik pozwala mu na pracê 

przez krótszy czas, ale przy najwiêkszej mocy. To pozwala na zwiêkszenie sprawnoœci spalania, a to 

przek³ada siê wprost na mniejsze zu¿ycie paliwa a tym samym obni¿enie kosztów ogrzewania budynku.

Dla przeciêtnego budynku koszt zakupu zasobnika mo¿e siê zwróciæ ju¿ w ci¹gu dwóch lat (zale¿nie 

od rodzaju i iloœci zu¿ywanego rocznie paliwa).

Jak to dzia³a?

W zasobniku ciep³a rozk³ad temperatur jest warstwowy. Ciep³a woda znajduje siê na samej górze zbiornika, 

jako najl¿ejsza. Dolne warstwy zbiornika to woda najzimniejsza. Woda podgrzewana od góry niechêtnie 

przekazuje ciep³o w dó³. Dlatego jeœli w takim zbiorniku nie zrobimy jakiegoœ zamieszania, woda pozostanie 

rozdzielona na warstwy cieplejsze i zimniejsze. To pozwala pobieraæ doœæ ciep³¹ wodê ze zbiornika nawet 

wtedy, gdy jest on prawie “roz³adowany” – czyli wtedy, gdy warstwa ciep³a jest stosunkowo cienka. 

Zaleganie najzimniejszej wody na dnie pozwala na oddawanie ciep³a przez ch³odny czynnik roboczy 

z kolektora s³onecznego. Zasobnik ciep³a jest dobrze zaizolowany termicznie dziêki czemu jeœli nie 

pobieramy z niego ciep³a – na³adowany utrzymuje wysok¹ temperaturê wewn¹trz nawet przez kilka dni. 

Pozwala to w okresie letnim ³adowaæ zasobnik raz na 2-3 dni i ca³y czas mieæ dostêpn¹ ciep³¹ wodê 

u¿ytkow¹, dodatkowo w przypadku pod³¹czenia do zasobnika instalacji solarnej mo¿e siê okazaæ, 

¿e w najcieplejszych miesi¹cach roku nie jest konieczne rozpalanie kot³a.

Wykres ilustruj¹cy proces stygniêcia na³adowanego do 95°C zasobnika w czasie czterech dni.
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2. Budowa i dane techniczne

Opis

Zasobnik bêdzie wystêpowa³ w szeœciu wersjach w zale¿noœci od zamontowanych wewn¹trz wê¿ownic. 
1. Zasobnik bez wê¿ownic wewnêtrznych.
2. Zasobnik z doln¹ wê¿ownic¹ grzewcz¹
3. Zasobnik z górn¹ wê¿ownic¹ dla przygotowania c.w.u.
4. Zasobnik z doln¹ wê¿ownic¹ grzewcz¹ oraz górn¹ wê¿ownic¹ dla przygotowania c.w.u.
5. Zasobnik z doln¹ wê¿ownic¹ grzewcz¹ dedykowan¹ dla uk³adu solarnego oraz górn¹ wê¿ownic¹ dla 

przygotowania c.w.u.
6. Zasobnik z dwiema dolnymi wê¿ownicami grzewczymi w tym jedn¹ dedykowan¹ dla uk³adu 

solarnego oraz górn¹ wê¿ownic¹ dla przygotowania c.w.u.

We wszystkich wersjach p³aszcz zasobnika sk³ada siê z walca o œrednicy 790mm oraz wysokoœci 1600mm 

i gruboœci œcianki 2,5mm oraz dwóch dennic wypuk³ych o œrednicy 790mm i gruboœci œcianki 3mm.

Zasobnik ciep³a jest zaizolowany termicznie piank¹ poliuretanow¹ miêkk¹ os³oniêt¹ z zewn¹trz obudow¹ 
z tworzywa sztucznego.

Iloœæ i rodzaj zamontowanych króæców jest zale¿na od wersji zbiornika buforowego – patrz rysunki 

szczegó³owe.
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1. Zasobnik ciep³a bez wê¿ownic

W tym uk³adzie zasobnik ciep³a dzia³a jako bufor miêdzy kot³em a instalacj¹ centralnego ogrzewania, 

jednoczeœnie pe³ni rolê sprzêg³a hydraulicznego pozwalaj¹c na wspó³pracê kot³a z obiegiem pompowym 
z instalacj¹ w obiegu grawitacyjnym.

Zasobnik ciep³a doskonale sprawdza siê w instalacjach z kot³ami na paliwo sta³e z rêcznym podawaniem  

paliwa:
- poprawia sprawnoœæ kot³a odbieraj¹c nadmiar ciep³a niewykorzystywany w instalacji ogrzewania, 

przez co obni¿a siê koszt ogrzewania budynku.
- mo¿e nawet dwukrotnie wyd³u¿yæ czas pomiêdzy kolejnymi wsadami – nadmiar ciep³a 

zakumulowany w zasobniku w czasie dzia³ania kot³a jest oddawany do instalacji ogrzewania po jego 

wygaœniêciu.

Wymiary zasobnika i schemat przy³¹czy RBB-1-1000

www.rbb-stal.com.pl
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2. Zasobnik ciep³a z wê¿ownic¹ grzewcz¹

Ten uk³ad posiada takie same zalety jak powy¿szy, jednak dodatkowo w zasobniku zamontowano 

wê¿ownicê grzewcz¹ ze stali nierdzewnej, co pozwala na pod³¹czenie dodatkowego Ÿród³a ciep³a 

wymagaj¹cego niezale¿nego obiegu od g³ównej instalacji centralnego ogrzewania (np.: kominek z 

p³aszczem wodnym)

Wymiary zasobnika i schemat przy³¹czy RBB-2-1000
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3. Zasobnik ciep³a z wê¿ownic¹ ciep³ej wody u¿ytkowej

Ten uk³ad posiada takie same zalety jak uk³ad 1, jednak dodatkowo w zasobniku zamontowano wê¿ownicê 

ze stali nierdzewnej/miedzian¹ do podgrzewu ciep³ej wody u¿ytkowej.
Instalacja centralnego ogrzewania jest pod³¹czona na wysokoœci 2/3 zasobnika co daje bufor w górnej 

czêœci zbiornika – na³adowany do 90°C bufor (górna jego czêœæ obejmuj¹ca wê¿ownicê) pozwala przy 

wy³¹czonym kotle ogrzaæ do 250 litrów ciep³ej wody u¿ytkowej. Ca³y zasobnik na³adowany do 90°C przy 

wy³¹czonym kotle i braku poboru ciep³a na potrzeby instalacji ogrzewania na przygotowanie nawet 700 

litrów ciep³ej wody u¿ytkowej (œrednie dzienne zapotrzebowanie na ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ dla 

4-osobowej rodziny to oko³o 200 litrów, co pozwala w³¹czaæ kocio³ w okresie letnim co 3-4 dni maj¹c ca³y 

czas bie¿¹c¹ ciep³¹ wodê). Zabezpieczenie przed wyp³ywem zbyt gor¹cej wody u¿ytkowej stanowi 

termostatyczny zawór mieszaj¹cy.

Wymiary zasobnika i schemat przy³¹czy RBB-3-1000
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4. Zasobnik ciep³a z wê¿ownic¹ grzewcz¹ i wê¿ownic¹ ciep³ej wody u¿ytkowej.

Ten uk³ad zawiera dwie wê¿ownice – dol¹ dodatkowego Ÿród³a ciep³a oraz wê¿ownicê ciep³ej wody 

u¿ytkowej  i stanowi po³¹czenie zalet uk³adów 2. i 3.

Wymiary zasobnika i schemat przy³¹czy RBB-4-1000

www.rbb-stal.com.pl

R
B

B
-4

-1
0
0
0

9



5. Zasobnik ciep³a z wê¿ownic¹ dedykowan¹ dla instalacji solarnej 

i wê¿ownic¹ ciep³ej wody u¿ytkowej

Jest to uk³ad analogiczny do uk³adu 4. jednak zamiast wê¿ownicy dodatkowego Ÿród³a ciep³a w zasobniku 

zamontowano dedykowan¹ wê¿ownicê dla instalacji solarnej.
Pod³¹czona do uk³adu instalacja solarna w okresach przejœciowych wspomaga instalacjê grzewcz¹, 

a w okresie letnim zaspokaja nawet 100% zapotrzebowania na ciep³¹ wodê u¿ytkow¹.

Wymiary zasobnika i schemat przy³¹czy RBB-5-1000
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6. Zasobnik ciep³a z wê¿ownic¹ dedykowan¹ dla instalacji solarnej,

wê¿ownic¹ grzewcz¹ dodatkowego Ÿród³a ciep³a i wê¿ownic¹ ciep³ej wody u¿ytkowej.

Ten uk³ad to po³¹czenie pozosta³ych uk³adów  - zawiera trzy wê¿ownice pozwalaj¹ce na pod³¹czenie dwóch 

dodatkowych Ÿróde³ ciep³a oraz przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej.

Wymiary zasobnika i schemat przy³¹czy RBB-6-1000
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3. Wytyczne ogólne monta¿u i u¿ytkowania zbiorników buforowych

Parametry u¿ytkowe zasobnika buforowego:

Zbiornik jest objêty art.3 ust.3 Dyrektywy 97/23/WE i wykonany zgodnie z uznan¹ praktyk¹ in¿yniersk¹ 

wg specyfikacji technicznej WUDT/UC/2003

1. Zbiornik buforowy nale¿y montowaæ w instalacjach grzewczych z zachowaniem wymogów BHP oraz 

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. W instalacji nale¿y przewidzieæ naczynie wzbiorcze o odpowiedniej wielkoœci dobrane 

z uwzglêdnieniem ³¹cznej pojemnoœci wody w instalacji oraz zbiorniku buforowym. 
3. Woda przed nape³nieniem instalacji oraz zasobnika powinna byæ zmiêkczona oraz odgazowana.
4. Aby zapobiec zbieraniu siê powietrza w górnej czêœci zasobnika (w wyniku zapowietrzenia instalacji lub 

niedostatecznego odgazowania wody) – do króæca na górnej dennicy nale¿y przy³¹czyæ naczynie 

wzbiorcze systemu otwartego lub automatyczny zawór odpowietrzaj¹cy (zale¿nie od sposobu 

rozwi¹zania instalacji grzewczej).
5. W instalacjach pod³¹czonych do zasobnika powinna zostaæ przewidziana odpowiednia armatura 

zabezpieczaj¹ca w postaci zaworów bezpieczeñstwa dopuszczonych przez Urz¹d Dozoru 

Technicznego przystosowanych do pojemnoœciowych ogrzewaczy wody oraz naczyñ wzbiorczych.
6. Dla wersji zasobnika z wê¿ownic¹ dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej nale¿y przewidzieæ 

termostatyczny zawór dwudrogowy mieszaj¹cy, zapobiegaj¹cy przedostaniu siê do instalacji c.w.u. 

wody o temperaturze powy¿ej 55°C (przyk³ady zabudowy zasobnika i zaworu na schematach 

pogl¹dowych) – brak zaworu mieszaj¹cego spowoduje zbyt wysok¹ temperaturê na punktach 

czerpalnych instalacji oraz mo¿liwoœæ poparzenia jej u¿ytkowników.
7. Zasobnik nale¿y zamontowaæ pionowo w miejscu suchym – doprowadzenie do zawilgocenia izolacji 

termicznej zbiornika buforowego spowoduje zwiêkszone straty ciep³a do otoczenia i zmniejszenie 

sprawnoœci zasobnika oraz instalacji.
8. W przypadku konkretnych pytañ dotycz¹cych hydraulicznego oraz techniczno-reguluj¹cego 

pod³¹czenia zasobnika buforowego nale¿y zwróciæ siê do specjalistów z firmy produkuj¹cej regulator, 

kocio³ czy uk³ad solarny.

Czynnik przep³ywaj¹cy przez zasobnik

Czynnik przep³ywaj¹cy przez wê¿ownice

Ciœnienie robocze

Ciœnienie próby ciœnieniowej

Max. ciœnienie czynnika wewn¹trz wê¿ownic

(wg danych producenta wê¿ownic)

Ciœnienie próby ciœnieniowej wê¿ownic

Max. temperatura robocza czynnika

Materia³ pow³oki zasobnika (stal czarna)

Materia³ wê¿ownic (stal nierdzewna)

Izolacja termiczna

woda

woda / glikol

3 bar

4 bar

10 bar

12,5 bar

95oC

1.0038 (S235)

1.4306 (304L)

Pianka poliuretanowa miêkka

Uwaga!

Okresowo, przynajmniej raz w miesi¹cu i przed ka¿dym uruchomieniem po wy³¹czeniu z eksploatacji, 

nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania zaworów bezpieczeñstwa

Monta¿ i naprawy instalacji wodnej nale¿y powierzaæ wy³¹cznie fachowcom z odpowiedni¹ wiedz¹ 

i uprawnieniami.
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4. Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji na zbiornik wynosi 60 miesiêcy.
2. Data sprzeda¿y wyrobu u¿ytkownikowi wpisana na karcie gwarancyjnej i potwierdzonej przez 

dokument zakupu (faktura) wystawiony przez sprzedawcê okreœla pocz¹tek czasu trwania gwarancji.
3. Zasobnik musi byæ zainstalowany zgodnie z zasadami okreœlonymi w niniejszej instrukcji.
4. Uszkodzenia powsta³e z winy producenta bêd¹ usuwane w terminie 14 dni od daty zg³oszenia.
5. U¿ytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w nastêpuj¹cych przypadkach:

- niew³aœciwy sposób u¿ytkowania,
- wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione,
- monta¿ i obs³uga urz¹dzenia niezgodny z zasadami instalacji grzewczych
- eksploatacja ogrzewacza bez zaworu bezpieczeñstwa lub z niesprawnym zaworem

bezpieczeñstwa.
6. Naprawê mo¿na odmówiæ, gdy:

- nie jest zapewniony dostêp monta¿owy do urz¹dzenia
- do wymiany zbiornika konieczny jest demonta¿ innych urz¹dzeñ, œcian dzia³owych itp.
- zastosowanie na sta³e za pomoc¹ nieroz³¹cznych po³¹czeñ zbiornika z instalacj¹ wodoci¹gow¹.

7. Nieuzasadnione wezwanie serwisu wraz z kosztami jego przyjazdu pokrywa klient.
8. Sposób naprawy okreœla producent.
9. Podstawê realizacji napraw z tytu³u udzielonej gwarancji stanowi poprawnie wype³niona, kompletna 

i nie zawieraj¹ca ¿adnych poprawek Karta Gwarancyjna.
10.W sprawach nie uregulowanych powy¿szymi warunkami maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.
11.Kartê gwarancyjn¹ przechowywaæ przez ca³y okres eksploatacji zbiornika.
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Karta Gwarancyjna

1. Sprzeda¿

2. Instalacja

3. Historia napraw

Typ 
zasobnika

Numer 
fabryczny

Data 
produkcji

Kontrola 
jakoœci

Data 
sprzeda¿y

1.

2.

3.

Lp. Data 
przyjêcia

Opis naprawy Podpis 
serwisu

Podpis 

w³aœciciela
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Nazwa i dane firmy instaluj¹cej PodpisData instalacji

Zg³oszenie reklamacji:

TEL: +48 62 747 58 00
FAX: +48 62 747 37 18
E-MAIL: info@rbb-stal.com.pl



RBB-Stal J. Borusiak S.K.
Ul. W. Polskiego 83
63-200 Jarocin

DEKLARACJA ZGODNOŒCI

RBB-Stal J. Borusiak S.K. ul. W. Polskiego 83 63-200 Jarocin

DEKLARUJE

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e wyróby:

Zasobniki ciep³a

Typ RBB-1-1000
Typ RBB-2-1000
Typ RBB-3-1000
Typ RBB-4-1000
Typ RBB-5-1000
Typ RBB-6-1000

s¹ objête art. 3 ust.3 Dyrektywy 97/23/WE i zosta³y  wykonane zgodnie z uznan¹ praktyk¹ in¿yniersk¹ wg 

specyfikacji technicznej WUDT/UC/2003. Urz¹dzenia te nie wymagaj¹ oznakowania CE.

Jarocin, 15.03.2011 W³odzimierz Borusiak
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