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BUFORY I
SZAFY HYDRAULICZNE

Cała kotłownia
w jednym
urządzeniu
Szafy hydrauliczne iZZiFAST współpracujące
z pompami ciepła powietrze-woda typu
monoblok to urządzenia zawierające w swojej
kompaktowej obudowie o powierzchni 0,4 m²
wszystkie niezbędne elementy standardowej
kotłowni wraz z zasobnikiem ciepła oraz
armaturą hydrauliczną i sterującą niezbędną do
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania
instalacji centralnego ogrzewania (CO) oraz
ciepłej wody (CWU) w budynku.

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST 200 S / S2
jedno i dwuobiegowa

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST 250 S

BUFOR
iZZiFAST 200 B

jednoobiegowa
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BUFOR

iZZiFAST 200 B

Dane techniczne:
Obudowa

Wymiary/waga netto

Wyposażenie

Bufor

materiał wykonania

stal nierdzewna

wysokość

1305 mm (bez nóżek)

długość

600 mm

głębokość

600 mm

masa netto

40 kg

czujnik temperatury

TAK

materiał wykonania

stal nierdzewna 316L

pojemność

200 dm³

Klasa efektywności energetycznej

B

max. temperatura pracy zbiornika

80 °C

max. ciśnienie pracy zbiornika

3 bar

średnica przyłączy wodnych

1 cal

Rysunki techniczne:
B1 B2 B3 B4

Przyłącza do bufora
doprowadzone
przez instalatora

90

90

~1520*

30
90

600

B1 B2 B3 B4

55

75

90 Przyłącza
90 90 do
90bufora
90 75
doprowadzone
przez instalatora

min~1520*
1305

90

90

90 75

min~1520*

55

B1 - Powrót c.o. (obieg I)
B2 - Zasilanie c.o. (obieg I)
B3 - Powrót c.o. (obieg
600II)
B4 - Zasilanie
75 90 c.o.
90(obieg
90 II)90

600

90

~1520*

30

600

1305
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*w przypadku montażu grupy pomowej (opcja)do wysokości dodajemy min. 300mm

+20
30 -5

Wyposażenie:

przyłącza do 2 dedykowanych
grup pompowych
z mieszaczem lub bez mieszacza
grupa pompowa
z mieszaczem lub bez mieszacza
kapilara czujnika
odpowietrznik
obudowa z estetycznej
stali szczotkowanej
stal nierdzewna
gatunku AISI 316L
pojemność bufora 200 litrów
bardzo dobra izolacja zbiornika
(XPS + pianka PUR)

Schemat:

Bufor z jednoobiegową szafą hydrauliczną iZZiFAST
przewód wody gorącej
przewód cyrkulacyjny
przewód wody zimnej
H1 -

zawór zwrotny;
Uwaga: elementy wyposażenia mogą się różnić w zależności od modelu jednostki zewnętrznej pompy ciepła.
H2 zawór odcinający;
H3 -

zawór redukcyjny ciśnienia;

H4 -

podmieszanie c.w.u.;

H5 -

filtr siatkowy z magnetytem;

H11 -

grupa pompowa z mieszaczem

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
GRZEJNIKI

lub bez mieszacza (opcja)
H5

POMPA CIEPŁA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOK

BUFOR
iZZiFAST 200

INSTALACJA
WEWNĘTRZA
C.W.U.

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST

wężownica ze stali nierdzewnej
gatunku 316L (opcja)

H4

H2
H1
H3
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SZAFA HYDRAULICZNA

iZZiFAST 250 S

jednoobiegowa - wersja standardowa z króćcami do góry

Dane techniczne:
Obudowa

Wymiary/waga
netto

Wyposażenie

Zbiornik c.w.u.

Średnica przyłączy
wodnych

Dane elektryczne

materiał wykonania

stal nierdzewna

wysokość

1700 mm (bez nóżek)

długość

700 mm

głębokość

630 mm

masa

110 kg

pompa obiegowa

WILO STG-8

pompa cyrkulacyjna

DAB EVOSTA 2

zawór bezpieczeństwa c.o.

3 bar

zawór bezpieczeństwa c.w.u.

6 bar

naczynie przeponowe c.o.

12 lub 18 dm³

naczynie przeponowe c.w.u.

12 lub 18 dm³

grzałka przepływowa

6 lub 9 kW

manometr c.w.u.

TAK

manometr c.o.

TAK

filtr napełniania c.o.

TAK

zawory napełniające CO

TAK

zintegrowane napełnianie instalacji CO

TAK

magnetyczny separator zanieczyszczeń

TAK

Zawór zwrotny na dopływie CWU

TAK

zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu

TAK

materiał wykonania

stal nierdzewna 316L

pojemność

240 dm³

materiał wykonania wężownicy

stal nierdzewna 316L

powierzchnia wymiany wężownicy

3 m²

system grzewczy

1 cal

c.w.u.

3/4 cal

cyrkulacja

3/4 cal

parametry pracy

3/380-415/50 Ø/V/Hz

zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego

25 A

zalecany przekrój przewodu zasilającego

5x2,5 mm²

zalecany przekrój przewodu sterującego

wg producenta jedn. zewn.

Zalety
Dla użytkownika:
■ estetyczny wygląd i nowoczesny design;
■ kompaktowa budowa;
■ oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej

Dla instalatora:
■ łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika;
■ brak konieczności posiadania uprawnień f-gazowych;
■ ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku

■ kompatybilność modułów iZZIFAST z całym typoszeregiem pomp ciepła monoblok

■ brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika

■ gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów

■ kompleksowe wyposażenie hydrauliczne modułu iZZiFAST;
■ dodatkowa skrzynka przyłączeniowa – możliwość podłączenia przewodów

kotłowni;

danego producenta;

najwyższej klasy (stal nierdzewna 316L);

■ niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych;
■ bezobsługowa praca;
■ zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez Wi-Fi;
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godzin;

w obiegu grzewczym;

zasilających i komunikacyjnych bez ingerencji w automatykę zestawu sterującego.

Rysunki techniczne:
Obieg
grzewczy

K1 K2 K3 K4

Przyłącza do szafy
doprowadzone
przez instalatora

K2 K3 K4 K5 K6 K7

przewód zasilający

przewód powrotny

przewód zasilający

przewód powrotny

90

90 100 100

90

90

30

K1 - zasilanie c.o.
K2 - powrót c.o.
K3 - wejście do PC
K4 - wyjście z PC
K5 - ciepła woda
K6 - cyrkulacja
K7 - zimna woda

~1920

K1

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

K5 K6 K7

K2 K3 K4 K5 K6 K7

Odpływ /
Syfon podtynkowy

Obieg
grzewczy

~1920

K1

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

700
90

90 100 100

90

90 60

K4 K5 K6 K7

K1 K2 K3

K4 K5 K6 K7

MAX. 1200

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

K1 K2 K3

630

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

1700

95
55

80

X1
X2
X1
przewód zasilający

przewód powrotny

przewód zasilający

przewód powrotny

X2

+20
30 -5

Wyposażenie:
pompa układu
przeciwzamrożeniowego
skrzynka przyłączy
elektrycznych
zawory napełniające c.o.
odpowietrznik
automatyczny
Filtr cyklonowy
moduł UPS
zawór bezpieczeństwa c.w.u
czujnik temperatury
zasobnika c.w.u.

manometr c.o
manometr c.w.u
filtr zmiękczający
naczynie przeponowe c.w.u.
zawór serwisowy
naczynia przeponowego
energooszczędna
pompa obiegowa
zawór
bezpieczeństwa c.o
zawór 3-drogowy

naczynie
przeponowe c.o.

zasobnik c.w.u. 190 litrów
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

bardzo dobra izolacja zbiornika
(XPS + pianka PUR)

wężownica zasobnika c.w.u.
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

obudowa z estetycznej
stali szczotkowanej

grzałka przepływowa

pompa cyrkulacyjna

Uwaga: elementy wyposażenia mogą się różnić w zależności od modelu jednostki zewnętrznej pompy ciepła.
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SZAFA HYDRAULICZNA

iZZiFAST 250 S
jednoobiegowa - opcja z króćcami do tyłu

Dane techniczne:
Obudowa

Wymiary/waga
netto

Wyposażenie

Zbiornik c.w.u.

Średnica przyłączy
wodnych

Dane elektryczne

materiał wykonania

stal nierdzewna

wysokość

1700 mm (bez nóżek)

długość

700 mm

głębokość

630 mm

masa

110 kg

pompa obiegowa

WILO STG-8

pompa cyrkulacyjna

DAB EVOSTA 2

zawór bezpieczeństwa c.o.

3 bar

zawór bezpieczeństwa c.w.u.

6 bar

naczynie przeponowe c.o.

12 lub 18 dm³

naczynie przeponowe c.w.u.

12 lub 18 dm³

grzałka przepływowa

6 lub 9 kW

manometr c.w.u.

TAK

manometr c.o.

TAK

filtr napełniania c.o.

TAK

zawory napełniające CO

TAK

zintegrowane napełnianie instalacji CO

TAK

magnetyczny separator zanieczyszczeń

TAK

Zawór zwrotny na dopływie CWU

TAK

zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu

TAK

materiał wykonania

stal nierdzewna 316L

pojemność

240 dm³

materiał wykonania wężownicy

stal nierdzewna 316L

powierzchnia wymiany wężownicy

3 m²

system grzewczy

1 cal

c.w.u.

3/4 cal

cyrkulacja

3/4 cal

parametry pracy

3/380-415/50 Ø/V/Hz

zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego

25 A

zalecany przekrój przewodu zasilającego

5x2,5 mm²

zalecany przekrój przewodu sterującego

wg producenta jedn. zewn.

Zalety
Dla użytkownika:
■ estetyczny wygląd i nowoczesny design;
■ kompaktowa budowa;
■ oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej

Dla instalatora:
■ łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika;
■ brak konieczności posiadania uprawnień f-gazowych;
■ ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku

■ kompatybilność modułów iZZIFAST z całym typoszeregiem pomp ciepła monoblok

■ brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika

■ gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów

■ kompleksowe wyposażenie hydrauliczne modułu iZZiFAST;
■ dodatkowa skrzynka przyłączeniowa – możliwość podłączenia przewodów

kotłowni;

danego producenta;

najwyższej klasy (stal nierdzewna 316L);

■ niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych;
■ bezobsługowa praca;
■ zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez Wi-Fi;
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godzin;

w obiegu grzewczym;

zasilających i komunikacyjnych bez ingerencji w automatykę zestawu sterującego.

30

700

Rysunki techniczne:

K1 K2 K3 K4

Obieg
grzewczy

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

90

90

przewód zasilający

przewód powrotny

K4 K5 K6 K7

K1 K2 K3

K4 K5 K6 K7

80

1700

K1 K2 K3

90

MAX. 1200

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

~1650

przewód powrotny

100 100 90

125

85
przewód zasilający

90

~1650

90 100 100

Przyłącza do szafy
doprowadzone
przez instalatora

700
60 90

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

90

K2 K3 K4 K5 K6 K7

Odpływ /
Syfon podtynkowy

K1

K2 K3 K4 K5 K6 K7
40

Obieg
grzewczy

630

K1
Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

K5 K6 K7

X1
X2
X1
przewód zasilający

przewód powrotny

X2

przewód powrotny

+20
30 -5

K1 - zasilanie c.o. przewód zasilający
K6 - cyrkulacja
K2 - powrót c.o.
K7 - zimna woda
K3 - wejście do PC
K4 - wyjście z PC
K5 - ciepła woda

Wyposażenie:
pompa układu
przeciwzamrożeniowego
skrzynka przyłączy
elektrycznych
zawory napełniające c.o.
odpowietrznik
automatyczny
Filtr cyklonowy
moduł UPS
zawór bezpieczeństwa c.w.u
czujnik temperatury
zasobnika c.w.u.

manometr c.o
manometr c.w.u
filtr zmiękczający
naczynie przeponowe c.w.u.
zawór serwisowy
naczynia przeponowego
energooszczędna
pompa obiegowa
zawór
bezpieczeństwa c.o
zawór 3-drogowy

naczynie
przeponowe c.o.

zasobnik c.w.u. 190 litrów
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

bardzo dobra izolacja zbiornika
(XPS + pianka PUR)

wężownica zasobnika c.w.u.
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

obudowa z estetycznej
stali szczotkowanej

grzałka przepływowa

pompa cyrkulacyjna

Uwaga: elementy wyposażenia mogą się różnić w zależności od modelu jednostki zewnętrznej pompy ciepła.
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SZAFA HYDRAULICZNA

iZZiFAST 250 S

jednoobiegowa - opcja z króćcami do tyłu i na bok

Dane techniczne:
Obudowa

Wymiary/waga
netto

Wyposażenie

Zbiornik c.w.u.

Średnica przyłączy
wodnych

Dane elektryczne

materiał wykonania

stal nierdzewna

wysokość

1700 mm (bez nóżek)

długość

700 mm

głębokość

630 mm

masa

110 kg

pompa obiegowa

WILO STG-8

pompa cyrkulacyjna

DAB EVOSTA 2

zawór bezpieczeństwa c.o.

3 bar

zawór bezpieczeństwa c.w.u.

6 bar

naczynie przeponowe c.o.

12 lub 18 dm³

naczynie przeponowe c.w.u.

12 lub 18 dm³

grzałka przepływowa

6 lub 9 kW

manometr c.w.u.

TAK

manometr c.o.

TAK

filtr napełniania c.o.

TAK

zawory napełniające CO

TAK

zintegrowane napełnianie instalacji CO

TAK

magnetyczny separator zanieczyszczeń

TAK

Zawór zwrotny na dopływie CWU

TAK

zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu

TAK

materiał wykonania

stal nierdzewna 316L

pojemność

240 dm³

materiał wykonania wężownicy

stal nierdzewna 316L

powierzchnia wymiany wężownicy

3 m²

system grzewczy

1 cal

c.w.u.

3/4 cal

cyrkulacja

3/4 cal

parametry pracy

3/380-415/50 Ø/V/Hz

zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego

25 A

zalecany przekrój przewodu zasilającego

5x2,5 mm²

zalecany przekrój przewodu sterującego

wg producenta jedn. zewn.

Zalety
Dla użytkownika:
■ estetyczny wygląd i nowoczesny design;
■ kompaktowa budowa;
■ oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej

Dla instalatora:
■ łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika;
■ brak konieczności posiadania uprawnień f-gazowych;
■ ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku

■ kompatybilność modułów iZZIFAST z całym typoszeregiem pomp ciepła monoblok

■ brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika

■ gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów

■ kompleksowe wyposażenie hydrauliczne modułu iZZiFAST;
■ dodatkowa skrzynka przyłączeniowa – możliwość podłączenia przewodów

kotłowni;

danego producenta;

najwyższej klasy (stal nierdzewna 316L);

■ niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych;
■ bezobsługowa praca;
■ zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez Wi-Fi;
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godzin;

w obiegu grzewczym;

zasilających i komunikacyjnych bez ingerencji w automatykę zestawu sterującego.

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

Obieg
grzewczy
1

Obieg
grzewczy
2

K3 K4

K1

K2

K3 K4 K5 K6 K7

K1

K2

K3 K4 K5 K6 K7

K5 K6 K7

630

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

Obieg
grzewczy
2

100 100

700
60 90

100 100

260

85

90

90

Przyłącza do szafy
doprowadzone
przez instalatora

BUFOR

BUFOR

90

~1650

55

Rysunki techniczne:
Obieg
grzewczy
1

30

700

przewód zasilający

przewód powrotny

przewód zasilający

przewód powrotny

K2

K3

K4 K5 K6 K7

K1

K2

K3

K4 K5 K6 K7

MAX. 1200

1436

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

~1650

K2

Odpływ /
Syfon podtynkowy

K1

1636
1700

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

K1

X1
X2
X1
przewód zasilający

przewód powrotny

X2

przewód powrotny

+20
30 -5

K1 - zasilanie c.o. przewód zasilający
K6 - cyrkulacja
K2 - powrót c.o.
K7 - zimna woda
K3 - wejście do PC
K4 - wyjście z PC
K5 - ciepła woda

Wyposażenie:
pompa układu
przeciwzamrożeniowego
skrzynka przyłączy
elektrycznych
zawory napełniające c.o.
odpowietrznik
automatyczny
Filtr cyklonowy
moduł UPS
zawór bezpieczeństwa c.w.u
czujnik temperatury
zasobnika c.w.u.

manometr c.o
manometr c.w.u
filtr zmiękczający
naczynie przeponowe c.w.u.
zawór serwisowy
naczynia przeponowego
energooszczędna
pompa obiegowa
zawór
bezpieczeństwa c.o
zawór 3-drogowy

naczynie
przeponowe c.o.

zasobnik c.w.u. 190 litrów
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

bardzo dobra izolacja zbiornika
(XPS + pianka PUR)

wężownica zasobnika c.w.u.
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

obudowa z estetycznej
stali szczotkowanej

grzałka przepływowa

pompa cyrkulacyjna

Uwaga: elementy wyposażenia mogą się różnić w zależności od modelu jednostki zewnętrznej pompy ciepła.
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SZAFA HYDRAULICZNA

iZZiFAST 200 S

jednoobiegowa

Dane techniczne:
Obudowa

Wymiary/
waga netto

Wyposażenie

materiał wykonania

stal nierdzewna

wysokość

1880 mm (bez nóżek)

długość

600 mm

głębokość

600 mm

masa

92 kg

pompa obiegowa

WILO STG-8

pompa cyrkulacyjna

WILO STAR Z

zawór bezpieczeństwa c.o.

3 bar

zawór bezpieczeństwa c.w.u.

6 bar

naczynie przeponowe c.o.

12 dm³

naczynie przeponowe c.w.u.

12 dm³

grzałka przepływowa

4 do 12 kW

manometr c.w.u.

TAK

manometr c.o.

TAK

filtr napełniania c.o.

TAK

zawory napełniające c.o.

TAK

zintegrowane napełnianie instalacji c.o.

TAK

Filtr c.o. z magnetytem

TAK

Zawór zwrotny na dopływie c.w.u.

TAK

zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu

TAK

Zbiornik c.w.u.

Średnica
przyłączy
wodnych

Dane
elektryczne

materiał wykonania

stal nierdzewna 316L

pojemność

190 dm³

materiał wykonania
wężownicy

stal nierdzewna 316L

powierzchnia wymiany
wężownicy

2 m²

system grzewczy

1 cal

c.w.u.

3/4 cal

cyrkulacja

3/4 cal

parametry pracy

3/380-415/50 Ø/V/Hz

zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego

25 A

zalecany przekrój przewodu zasilającego

5x2,5 mm²

zalecany przekrój przewodu sterującego

wg producenta jedn. zewn.

Zalety
Dla użytkownika:
■ estetyczny wygląd i nowoczesny design;
■ kompaktowa budowa;
■ oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej

Dla instalatora:
■ łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika;
■ brak konieczności posiadania uprawnień f-gazowych;
■ ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku

■ kompatybilność modułów iZZIFAST z całym typoszeregiem pomp ciepła monoblok

■ brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika

■ gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów

■ kompleksowe wyposażenie hydrauliczne modułu iZZiFAST;
■ dodatkowa skrzynka przyłączeniowa – możliwość podłączenia przewodów

kotłowni;

danego producenta;

najwyższej klasy (stal nierdzewna 316L);

■ niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych;
■ bezobsługowa praca;
■ zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez Wi-Fi;
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godzin;

w obiegu grzewczym;

zasilających i komunikacyjnych bez ingerencji w automatykę zestawu sterującego.

Rysunki techniczne:
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Obieg
grzewczy

K1

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

K1

Obieg K2
grzewczy

K3 K4 K5 K6 K7
80 80 80 80 80 80

K2 K3 K4 K5 K6 K7

2100

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

Przyłacza do szafy
doprowadzone
przez instalatora

przewód powrotny

przewód zasilający

przewód powrotny

K1 - zasilanie c.o.
K2 - powrót c.o.
K3 - wejście do PC
K4 - wyjście z PC
K5 - ciepła woda
K6 - cyrkulacja
K7 - zimna woda

~2100

przewód zasilający

Odpływ /
Syfon podtynkowy

30

600

K4 K5 K6 K7

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

K1 K2 K3

K4 K5 K6 K7

MAX. 1200

K1 K2 K3

600

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

1880

100
60

60 80 80 80 80 80 80 60

X1
X2
X1
przewód zasilający

przewód powrotny

przewód zasilający

przewód powrotny

X2

+20
30 -5

Wyposażenie:
pompa układu
przeciwzamrożeniowego
skrzynka przyłączy
elektrycznych
zawory napełniające c.o.
odpowietrznik
automatyczny
Filtr cyklonowy
moduł UPS
zawór bezpieczeństwa c.w.u
czujnik temperatury
zasobnika c.w.u.

manometr c.o
manometr c.w.u
filtr zmiękczający
naczynie przeponowe c.w.u.
zawór serwisowy
naczynia przeponowego
energooszczędna
pompa obiegowa
zawór
bezpieczeństwa c.o
zawór 3-drogowy

naczynie
przeponowe c.o.

zasobnik c.w.u. 190 litrów
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

bardzo dobra izolacja zbiornika
(XPS + pianka PUR)

wężownica zasobnika c.w.u.
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

obudowa z estetycznej
stali szczotkowanej

grzałka przepływowa

pompa cyrkulacyjna

Uwaga: elementy wyposażenia mogą się różnić w zależności od modelu jednostki zewnętrznej pompy ciepła.

13

Schemat:
Ogrzewanie niskotemperaturowe - podłączenie bezpośrednie
przewód wody gorącej
przewód cyrkulacyjny
przewód wody zimnej
H1 -

zawór zwrotny;

H2 -

zawór odcinający;

H3 -

zawór redukcyjny ciśnienia;

H4 -

podmieszanie c.w.u.;

H5 -

filtr siatkowy z magnetytem

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

H5

POMPA CIEPŁA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOK

H4
INSTALACJA
WEWNĘTRZA
C.W.U.

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST

H1

H2

H3

Schemat:
Ogrzewanie mieszane – podłączenie przy użyciu obejścia (by-pass’u)
przewód wody gorącej
przewód cyrkulacyjny
H1 -

zawór zwrotny;

H2 -

zawór odcinający;

H3 -

zawór redukcyjny ciśnienia;

H4 -

podmieszanie c.w.u.;

H5 -

filtr siatkowy z magnetytem

H6 -

obejście;

H7 -

zawór mieszający;

H8 -

pompa wodna układu grzewczego;

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

H7

H6

przewód wody zimnej

H5

H8

GRZEJNIKI

POMPA CIEPŁA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOK

H4
INSTALACJA
WEWNĘTRZA
C.W.U.

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST

H2

H1

H3
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Schemat:
Ogrzewanie + chłodzenie – podłączenie z użyciem sprzęgła hydraulicznego i elektrozaworu strefowego
przewód wody gorącej
przewód cyrkulacyjny

H8

przewód wody zimnej
H1 -

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

H9

zawór zwrotny;

H2 -

zawór odcinający;

H3 -

zawór redukcyjny ciśnienia;

H4 -

podmieszanie c.w.u.;

H5 -

filtr siatkowy z magnetytem;

H8 -

dodatkowa pompa obiegowa c.o.;

H9 -

elektrozawór dwustrefowy;

H10 -

sprzęgło hydrauliczne
/zbiornik buforowy

H5

H10

KLIMAKONWEKTORY
(CHŁODZENIE)

POMPA CIEPŁA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOK

H4
INSTALACJA
WEWNĘTRZA
C.W.U.

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST

H1

H2

H3

Schemat:
Ogrzewanie mieszane – dwa źródła ciepła
przewód wody gorącej
przewód cyrkulacyjny

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

H7

przewód wody zimnej
H1 -

zawór zwrotny;

H2 -

zawór odcinający;

H3 -

zawór redukcyjny ciśnienia;

H4 -

podmieszanie c.w.u.;

H5 -

filtr siatkowy z magnetytem;

H7 -

zawór mieszający;

H8 -

dodatkowa pompa obiegowa c.o.;

H10 -

sprzęgło hydrauliczne
/zbiornik buforowy

H5

H10

H8

GRZEJNIKI

DODATKOWE
ŹRÓDŁO
CIEPŁA
POMPA CIEPŁA
POWIETRZE - WODA
MONOBLOK

INSTALACJA
WEWNĘTRZA
C.W.U.

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST

H4

H2
H1
H3
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SZAFA HYDRAULICZNA

iZZiFAST 200 S2
dwuobiegowa

Dane techniczne:
Obudowa
Wymiary/
waga netto

Wyposażenie

materiał wykonania

stal nierdzewna

wysokość

1880 mm (bez nóżek)

długość

600 mm

głębokość

600 mm

masa

92 kg

pompa obiegowa

WILO STG-8

pompa cyrkulacyjna c.w.u.

TAK

zawór bezpieczeństwa c.o.

3 bar

zawór bezpieczeństwa c.w.u.

6 bar

naczynie przeponowe c.o.

12 dm³

naczynie przeponowe c.w.u.

12 dm³

grzałka przepływowa

3 kW do 9 kW

manometr c.w.u.

TAK

manometr c.o.

TAK

filtr napełniania c.o.

TAK

zawory napełniające c.o.

TAK

zintegrowane napełnianie instalacji c.o.

TAK

separator zanieczyszczeń i powietrza

TAK

zawór zwrotny na dopływie c.w.u.

TAK

zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu
Zbiornik
c.w.u.

zasilanie
UPS
akumulator

Średnica
przyłączy
wodnych

Dane
elektryczne

TAK

materiał wykonania

stal nierdzewna 316L

pojemność

190 dm3

materiał wykonania wężownicy

stal nierdzewna 316L

powierzchnia wymiany wężownicy

2 m2

napięcie pracy

12 V

pojemność nominalna

18 Ah

pobór energii

4 kWh/m-c

skrzynka elektryczna

TAK

system grzewczy

1 cal

c.w.u.

3/4 cal

cyrkulacja

3/4 cal

parametry pracy

3 Ø / 380 V-415 V / 50 Hz

zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego

25 A

zalecany przekrój przewodu zasilającego

5x2,5 mm2

zalecany przekrój przewodu sterującego

wg producenta jedn. zewn.

Zalety
Dla użytkownika:
■ estetyczny wygląd i nowoczesny design;
■ kompaktowa budowa;
■ oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej

Dla instalatora:
■ łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika;
■ brak konieczności posiadania uprawnień f-gazowych;
■ ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku

■ kompatybilność modułów iZZIFAST z całym typoszeregiem pomp ciepła monoblok

■ brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika

■ gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów

■ kompleksowe wyposażenie hydrauliczne modułu iZZiFAST;
■ dodatkowa skrzynka przyłączeniowa – możliwość podłączenia przewodów

kotłowni;

danego producenta;

najwyższej klasy (stal nierdzewna 316L);

■ niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych;
■ bezobsługowa praca;
■ zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez Wi-Fi;
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godzin;

w obiegu grzewczym;

zasilających i komunikacyjnych bez ingerencji w automatykę zestawu sterującego.

Rysunki techniczne:
K1 K8 K2 K9 K3 K4 K5 K6 K7
Przyłacza do szafy
doprowadzone
przez instalatora

80

K1 K2 K3

K4 K5 K6 K7
80 80 80 80 80 80

2100

Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

30

X2

przewód zasilający

600

Obieg
grzewczy 2
z mieszaczem
Podłogówka

K3 K4 K5 K6 K7

MAX. 1200

K2

600

K1

60 80 80 80 80 80 80 60
120
100
60

Obieg
grzewczy 1
Kaloryfery
Pompa ciepła
POWIETRZE - WODA
MONOBLOCK

przewód powrotny

K1 - powrót obiegu grzewczego 1 kaloryfery
K2 - powrót obiegu grzewczego 2
z mieszaczem podłogówka
K3 - wejście do PC
K4 - wyjście z PC
K5 - ciepła woda
K6 - cyrkulacja
K7 - zimna woda
K8 - zasilanie obiegu grzewczego 1 kaloryfery
K9 - zasilanie biegu grzewczego 2
z mieszaczem podłogówka

MIN. 2100

X1

Odpływ /
Syfon podtynkowy

K9

1880

K8

K8

przewód zasilający

K9

przewód powrotny

+20
30 -5

K1 K8 K2 K3 K9 K4 K5 K6 K7

Wyposażenie:
pompa układu
przeciwzamrożeniowego
skrzynka przyłączy
elektrycznych

manometr c.o
manometr c.w.u

zawór dwudrogowy
lub dodatkowa pompa obiegowa

filtr zmiękczający

sterownik drugiego
obiegu grzewczego

zawór mieszający
z siłownikiem

zawory napełniające c.o.
odpowietrznik
automatyczny

pompa cyrkulacyjna
naczynie przeponowe c.w.u.

Filtr cyklonowy

zawór serwisowy
naczynia przeponowego

moduł UPS

druga energooszczędna
pompa obiegowa

zawór bezpieczeństwa c.w.u
czujnik temperatury
zasobnika c.w.u.

zawór
bezpieczeństwa c.o
zawór 3-drogowy

naczynie
przeponowe c.o.

zasobnik c.w.u. 190 litrów
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

bardzo dobra izolacja zbiornika
(XPS + pianka PUR)

wężownica zasobnika c.w.u.
ze stali nierdzewnej gatunku 316L

obudowa z estetycznej
stali szczotkowanej

grzałka przepływowa

Uwaga: elementy wyposażenia mogą się różnić w zależności od modelu jednostki zewnętrznej pompy ciepła.
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Schemat:
Układ bezpośredni z dwoma obiegami grzewczymi: jednym niemieszany i jednym mieszany obieg grzewczy/chłodzenia

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

INSTALACJA
WEWNĘTRZA
C.W.U.
SZAFA
HYDRAULICZNA
iZZiFAST
KALORYFERY

Schemat:
Układ bezpośredni z jednym obiegiem grzewczym: podłogówka lub kaloryfery + fotowoltaika

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

SZAFA
HYDRAULICZNA
iZZiFAST

I / LUB

KALORYFERY

FOTOWOLTAIKA

nie każda pompa obsługuje 2 obiegi
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INSTALACJA
WEWNĘTRZA
C.W.U.
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iZZiFAST Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Pawła Kubiny 4,
41-710 Ruda Śląska
tel.: +48 534 467 596
e-mail: szafy@izzifast.pl
www.izzifast.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i kolorystycznych opisywanych produktów.

