
’Zasobniki buforowe’ reflex 
do instalacji grzewczych i chłodniczych
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Z roku na rok zasoby paliw kopalnych są co-
raz mniejsze, a koszty energii - coraz wyższe. 
Dlatego konieczna jest zmiana sposobu 
myślenia w zakresie polityki energetycznej 
i nakierowanie na nowoczesną produkcję 
energii poprzez skojarzoną gospodarkę 
energetyczną czy pompy ciepła.

'Zasobnik buforowy' reflex stanowi bardzo 
ważny punkt w drodze do osiągnięcia tego  
celu. Zasobnik oddziela wytwarzanie  
energii od jej odbioru, umożliwiając tym sa-
mym optymalną pracę kotła i eskploatację 
instalacji bez ograniczeń.

Zasobniki buforowe znajdują zastosowa-
nie m.in. w układach solarnych, węzłach  
cieplnych.

Zasobniki buforowe są optymalnym 
uzupełnieniem do:

 układów z pompą ciepła
  - umożliwiają ekonomiczną pracę pomp  
 ciepła, niezależnie od aktualnego  
 zapotrzebowania na ciepło

 układów solarnych
 - nadmiar energii słonecznej jest groma- 
 dzony i można z niego korzystać nawet  
 przy braku promieniowania słonecznego 

 dodatkowych źródeł ciepła
 -  nadmiar ciepła z elektrycznych źródeł 
ciepła jest magazynowany, aby można 
było z niego skorzystać w momen-
cie podwyższonego zapotrzebowania  
na ciepło 

     kotłów na paliwa stałe
 - w przypadku palenisk inercyjnych  
 gwarantują ciągłą, wydajną pracę kotła

 układów grzewczych i chłodniczych
 - pokrycie i zabezpieczenie naj- 
 większego zapotrzebowania na ciepło

'Zasobnik buforowy' reflex 
- koncepcja przyszłości

’zasobniki buforowe’ reflex 
z izolacją

’Zasobnik buforowy’ reflex
Inwestycja w przyszłość



Zasobniki buforowe reflex pracują na zasadzie 
zbiorników warstwowych. Działają jak baterie 
gromadzące ciepło.
 
Zasobnik buforowy może rozdzielić wytwarza-
nie ciepła od jego zużycia, zarówno czasowo,  
jak i hydraulicznie. Dzięki temu możliwe jest opty-
malne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła  
do jego zużycia.

Trzy górne przyłącza do przewodów 
doprowadzających i odprowadzających,  
jak również dwa dolne przyłącza do przewodów 
powrotnych od odbiornika ciepła lub do źródła 
ciepła umożliwiają różne sposoby i warianty 
podłączenia.

Zasadę działania zasobnika można odnieść 
również do instalacji chłodniczych.

Prosta, ale nadzwyczaj skuteczna
zasada działania!

 zasobniki dostępne są w różnych   
 wielkościach - od 200 do 5000 l
 8 króćców przyłączeniowych po bokach,   
 1 na górze zbiornika - umożliwiają różne   
 warianty przyłączenia

 4 króćce do montażu czujników temperatury
 dzięki dużej ilości przyłączy możliwa jest  

 dalsza rozbudowa instalacji
 zasobniki typu ’PFHF’ są wyposażone  

 w otwór rewizyjny umożliwiający mecha- 
 niczne czyszczenie zbiornika oraz opcjonal- 
 ny montaż dodatkowego ogrzewania

 zasobniki ’PFHW’ z dużą powierzchnią  
 grzewczą znajdują zastosowanie  
 np. w instalacjach solarnych

 wysokiej jakości izolacja cieplna o grubości  
 90 mm obniża koszty eksploatacji i redukuje  
 do minimum straty ciepła

 izolacja podstawowa w kolorze białym; 
  dostępne dodatkowe płaszcze foliowe  
 w trzech kolorach, dzięki czemu możliwe jest  
 kolorystyczne dopasowanie zasobnika  
 buforowego do całości instalacji

'Zasobniki buforowe' reflex 
- parametry

ładowanie

wyładowanie

odbiornik 
ciepła

źródło 
ciepła

’zasobnik buforowy’ reflex
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’Zasobnik buforowy’ reflex
- zasada działania
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’Zasobnik buforowy’ reflex
Dane techniczne

Ø D
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zasobnik buforowy ’reflex PFHW’ 

do gromadzenia wody grzewczej
i chłodniczej
zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali 
S235JR (RSt 37-2)
wewnątrz w stanie surowym, na zewnątrz pokryty 
powłoką antykorozyjną
z dodatkową powierzchnią grzewczą
maks. ciśnienie pracy
zasobnik        3 bar
wężownica    16 bar
maks. temperatura pracy
zasobnik      95 °C
wężownica  110 °C
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h8

zasobnik buforowy ’reflex PFHF’ 

do gromadzenia wody grzewczej
i chłodniczej
zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali 
S235JR (RSt 37-2)
wewnątrz w stanie surowym, na zewnątrz pokryty 
powłoką antykorozyjną
otwór rewizyjny
maks. ciśnienie pracy 3 bar
maks. temperatura pracy 95 °C

TK

zasobnik buforowy ’reflex PFH’ 

do gromadzenia wody grzewczej
i chłodniczej
zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali 
S235JR (RSt 37-2)
wewnątrz w stanie surowym, na zewnątrz pokryty 
powłoką antykorozyjną
maks. ciśnienie pracy 3 bar
maks. temperatura pracy 95 °C
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Typ zasobnika:  PFH, PFHF¹), PFHW 200 300 500 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000
Pojemność nomin. litry 200 300 500 750 1000 1470 2000 3000 4000 5000
Średnica Ø D mm 480 597 597 790 790 1000 1200 1500 1500 1500
Średnica Ø D1²) mm 660 777 777 970 970 1180 1380 1680 1680 1680
Wysokość H mm / Rp 1½ 1500 1320 1950 1825 2115 2120 2122 2101 2676 3211
Przekątna przechyłu mm 1525 1335 1960 2030 2350 2145 2155 2205 2756 3264
Średnica TK mm 377 520 520 691 691 875 1020 1320 1320 1320
h1 mm / Rp 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 2 2

1155 1033 1655 1496 1681 1716 1680 1579 2171 2682
h2 mm / Rp 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 2 2

865 760 1181 1076 1228 1258 1245 1247 1577 1895
h3 mm / Rp 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 2 2

580 490 701 656 768 798 805 845 1090 1305
h4 mm / Rp 1 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 2 2

292 225 225 236 310 341 365 495 496 520
h5 mm / Rp ½ 269 210 210 221 296 341 365 495 496 520
h6 mm / Rp ¾ 440 380 375 386 461 551 575 845 1090 1305
h7 mm / Rp ¾ 760 670 945 896 1011 1096 1100 1247 1577 1895
h8 mm / Rp ¾ 1080 960 1515 1446 1581 1566 1630 1597 2171 2682
h9¹) Średnica B mm --- 150 150 150 150 150 150 150 150 150

mm --- 265 265 311 386 421 445 550 550 575
h10 R --- 1 1 1¼ 1¼  1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

mm --- 210 210 236 296 41 367 495 496 520
h11 R --- 1 1 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

mm --- 710 955 1160 1322 1367 1393 1095 1216 1360
Powierzchnia grz. m² PFHW 1,45 1,34 1,88 3,76 4,48 4,48 4,48 5,0 6,0 7,0
Waga kg  PFH 45 51 61 112 130 197 280 540 645 750

kg PFHF --- 65 84 115 133 200 283 543 648 753
kg   PFHW --- 80 110 185 216 283 366 610 720 830

Indeks PFH 85.00.000 85.00.010 85.00.020 85.00.030 85.00.040 85.00.050 85.00.060 85.01.000 85.01.100 85.01.200
PFHF --- 85.00.070 85.00.080 85.00.090 85.00.100 85.00.200 85.00.300 85.01.300 85.01.400 85.01.500
PFHW --- 85.00.400 85.00.500 85.00.600 85.00.700 85.00.800 85.00.900 85.01.600 85.01.700 85.01.800

1)  możliwość podłączenia grzałki elektrycznej 2)        Ø D1 z izolacją  
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’Zasobnik buforowy’ reflex
Dane techniczne / Akcesoria

izolacja cieplna Ø D

Ø D1

płaszcz foliowy ’reflex PWF’
dodatkowy płaszcz foliowy z folii PCV do zbiorników buforowych 200 - 2000 l
folia PCV dostępna w 3 kolorach

    zamawiany jako osobny artykuł

Typ Kolor PWF 200 PWF 300 PWF 500 PWF 800 PWF 1000 PWF 1500 PWF 2000

Indeks
niebieski 91.19.330 91.19.331 91.19.332 91.19.484 91.19.488 91.19.335 91.19.336

pomarańczowy 91.19.320 91.19.321 91.19.322 91.19.483 91.19.487 91.19.325 91.19.326
srebrny 91.19.340 91.19.341 91.19.342 91.19.485 91.19.489 91.19.345 91.19.346

do zasobników buforowych ’reflex PFH, PFHF, PFHW’
z bezfreonowej miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 90 mm  
wraz z naklejoną folią PCV w kolorze białym
izolacja dostarczana ze zbiornikiem: 
- zbiorniki 200 - 2000 l - izolacja nałożona na zbiornik;  
- zbiorniki powyżej 3000 l - izolacja dostarczana ze zbiornikiem, wymaga założenia 
na miejscu montażu
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’Zasobnik buforowy’ reflex
Dobór

Dobór

Dobór zasobnika buforowego jest uzależniony od parametrów odbiornika i źródła ciepła. Poniżej podano 
tylko ogólne wskazówki dotyczące doboru.

Dobór zasobnika buforowego należy skonsultować z projektantem instalacji i producentem kotła.

  Q∆ϑ  = zapotrzebowanie na energię cieplną przy ładowaniu względnie wyładowaniu,
w [kJ] lub [kWh], w zależności od różnicy temperatur ∆ϑ między zasilaniem  
i powrotem w zasobniku

 VSp  = pojemność zasobnika w [litry]
 ρ    = gęstość medium [kg/l], wartość uproszczona dla wody 1 kg/l
 cp    = ciepło właściwe dla medium, dla wody 4,19 kJ/(kg*K)
 η     = stopień wykorzystania zasobnika [-], przy maksymalnym ładowaniu η=0,9
 ∆ϑ  = różnica między temperaturą na zasilaniu i powrocie ∆ϑ = tVL – tRL w [K]

Zapotrzebowanie na energię cieplną Q∆ϑ [kWh]

Laden odbiornik 
ciepła

źródło 
ciepła

’zasobnik buforowy’ reflex

tVL

tRLtRL

tVL

VSp

Q∆ϑ

Qwyładowanie

Qładowanie

Poj.nominalna Q20 Q30 Q40 Q50

zasobnika buf. kWh kWh kWh kWh
200 4 6 8 10
300 6 9 13 16
500 10 16 21 26
800 17 25 33 42

1000 21 31 42 52
1500 31 47 63 78
2000 42 63 84 105
3000 63 94 126 157
4000 84 126 168 210
5000 105 157 210 262

powierzchnia powierzchnia zasobnik
mieszkalna kolektora buforowy

m² m² litry
70   7 - 14   490 -   980

100 10 - 20 700 - 1400
150 15 - 30 1050 - 2100
200 20 - 40 1400 - 2800
250 25 - 50 1750 - 3500
300 30 - 60 2100 - 4200
350 35 - 70 2450 - 4900
400 40 - 80 2800 - 5600
450 45 - 90 3150 - 6300
500 50 - 100 3500 - 7000

moc cieplna Q [kW]

zasobnik buforowy w układach solarnych z niskim lub średnim stopniem udziału energii solarnej

Q∆ϑ = VSp  ρ  cp  η  ∆ϑ [kJ] 

  Q     = moc ładowania, względnie wyładowania w [kW] 
 ∆t    = czas ładowania i wyładowania w [s]

VSp = AWF •

     = AWF •

vSp

aWF

70 

10...20

  VSp  = pojemność zasobnika w [litry]
 AWF  = powierzchnia mieszkalna w [m²]
 vSp   = wskaźnikowa pojemność zasobnika na m² powierzchni kolektora w [l/m²]
   zalecenie: 60 ... 80 l/m²(tu: 70 l/m²) 
 aWF  = wskaźnikowa powierzchnia mieszkalna na m² powierzchni kolektora w [m²]
     zalecenie: 10 ... 20 m²/m²

1 kWh = 1 kJ  h
3600s

Q =       = Q∆ϑ 

∆t
VSp  ρ  cp  η  ∆ϑ 

∆t
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’Zasobnik buforowy’ reflex
Przykłady instalacji

Wskazówki

zasobnik buforowy ’reflex PFH’
w instalacji grzewczej z dodatkowym źródłem ciepła

'Zasobnik buforowy PFH' reflex przyjmu-
je funkcję sprzęgła hydraulicznego, roz-
dziela hydraulicznie wytwarzanie energii 
od jej odbioru.

W celu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w górnej części zasobnika 
należy utrzymywać temperaturę ≥ 70°C.

Dobór zasobnika buforowego następuje 
np. wg minimalnego czasu pracy dodat-
kowego źródła ciepła i/lub wg pokrycia 
najwyższego zapotrzebowania.

kocioł

’refix’

Z WW

Podłączenia należy dostosować do warunków na miejscu montażu.

Montowany we własnym 
zakresie czujnik tempera-
tury, uruchamia i kończy 
ładowanie, w zależności 
od różnicy temperatur  
po stronie kotła.

TS± Nadrzędny układ regulacyjny obejmujący całą instalację umożliwia 
połączenie sposobów regulacji źródła ciepła, kotła i odbiornika ciepła.  
Za pomocą czujników   TI 1 ,  TI 2   i  TI 3  , instalowanych na zasobni-
ku buforowym, stan ładowania zasobnika jest mierzony, a jego wartość 
przesyłana do układu regulacyjnego. W przypadku konkretnych pytań 
dotyczących hydraulicznego lub technicznego podłączenia zasobnika bufo-
rowego należy zwrócić się do producentów regulatora i kotła.

TI 1

TI 2

TI 3

zasobnik buforowy  
’reflex PFH’

’podgrzewacz wody’ 
reflex

reflex ’fillsoft I’

reflex ’fillset’

dodatko-
we źródło 

ciepła

KW

’reflex’

Przykład doboru

Instalacja grzewcza:
’zasobnik buforowy PFH’ 40-80 litrów/kW mocy grzewczej

dodatkowe źródło ciepła w domku jednorodzinnym:
Pel <   5 kW -> ’zasobnik buforowy PFH’ 300 -  500 litrów
Pel < 30 kW -> ’zasobnik buforowy PFH’ 500 -1000 litrów

’reflex’

KW



’Zasobnik buforowy’ reflex
Przykłady instalacji
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zasobnik buforowy ’reflex PFHW’
w instalacji grzewczej z solarnym podgrzewaniem  
wody użytkowej i wspomaganiem centralnego ogrzewania

Wskazówki

Oprócz priorytetu, jakim jest ogrzewanie wody użytkowej 
można za pomocą zasobnika buforowego 'reflex PFHW' 
zwiększyć wydajność instalacji solarnej poprzez wyko-
rzystanie jej do wspomagania centralnego ogrzewania. 

W celu zoptymalizowania wydajności układu solarne-
go ze wspomagania c.o., na powrocie wbudowano za-
wór trójdrogowy z regulatorem  TDS*   który kontroluje 
wyładowanie zasobnika.

kocioł

’refix’

Z odbiór

Podłączenia należy dostosować do warunków na miejscu montażu.

Montowany we własnym 
zakresie czujnik tempera-
tury uruchamia i kończy 
ładowanie, w zależności  
od różnicy temperatur  
po stronie kotła.

TS± Ładowanie podgrzewacza przez układ solarny 
jest zależne od podanej minimalnej różnicy tem-
peratur  TDS  między czujnikiem  TI 1 i   TI 2  .  
Po osiągnięciu wymaganej temperatury pod-
grzewacza czujnik TI 2 poprzez zawór V2 
uruchamia ładowanie zasobnika buforowego.

TDS

zasobnik buforowy  
'reflex PFHW’

podgrzewacz wody  
'reflex SF/2’

V2

Przykład doboru

Przygotowanie wody użytkowej:
Powierzchnia kolektorów 1 - 1,5 m²/osobę
Solarny podgrzewacz wody 60 - 80 litrów/m² kolektor

Wspomaganie c.o.:
Powierzchnia kolektora 1...2 m²/10 m² powierzchni mieszkalnej, 
dodatkowo zasobnik 'reflex PFHW' 60 - 80 litrów/m² kolektor  
(dla układów z małym i średnim stopniem udziału energii 
słonecznej)

’reflex’

KW

’reflex S ’

V1

t > 60 °C

Czujnik wyłącza układ solarny 
po osiągnięciu maks. temp. 
zasobnika buforowego.

TI 3 Zawór trójdrogowy z regulatorem porównuje 
powrót instalacji grzewczej  TI 5  z zasobnikiem  
TI 4  i uruchamia zawór V1.

TDS*

Powrót instalacji grzewczej jest 
doprowadzany do zasobnika. 
Dzięki jego wyładowaniu tempe-
ratura na powrocie zwiększa się.

TI 4 > TI 5

Powrót z instalacji grzewczej pro-
wadzi bezpośrednio do kotła.

TI 4 ≤ TI 5

lider wśród
ciśnieniowych naczyń

przeponowych
Reflex – POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mikołaja z Ryńska 36-40, 87-200 Wąbrzeźno
Dział Sprzedaży tel. 0-56/688 44 20, fax 0-56/688 44 99

Serwis tel. 0-56/688 44 18
Biuro w Poznaniu:

Doradztwo Techniczne tel. 0-61/653 14 05
Biuro tel. 0-61/653 14 02, fax 0-61/653 14 04

www.reflex.pl
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