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Úvod
Tento návod kpouÏití tvofií nedílnou a nezbytnou souãást v˘robku. Je tfieba, aby jej
uÏivatel peãlivû uschoval, aby zabezpeãil, Ïe bude neustále provázet ohfiívaã vody, a aby
jej pfii postoupení zafiízení a/nebo pfii jeho pfiemístûní na jiné místo odevzdal novému
majiteli nebo uÏivateli.
Pozornû si pfieãtûte pokyny a upozornûní uvedené vtomto návodu kpouÏití, protoÏe
poskytuje dÛleÏité informace t˘kající se bezpeãnosti instalace, pouÏití a údrÏby.

Všeobecné pokyny
Toto zafiízení slouÏí na v˘robu teplé vody pro domácí pouÏití pfii teplotû nepfievy‰ující
teplotu varu.
Musí b˘t pfiipojeno do rozvodu teplé uÏitkové vody (TUV) vsouladu sjeho vlastnostmi
a v˘konem.
Je zakázáno pouÏití k odli‰n˘m úãelÛm, neÏ je v˘hradnû uvedeno. V˘robce nemÛÏe b˘t
odpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody, pfiímé ãi nepfiímé, vypl˘vající znesprávného nebo chybného
pouÏití nebo zpouÏití, které neodpovídá správné technice, nebo znedodrÏení pokynÛ
uveden˘ch vtomto návodu.
Instalace, údrÏba a jak˘koli zásah musí b˘t provedeny kvalifikovan˘m personálem
vsouladu splatn˘mi normami a pokyny poskytnut˘mi v˘robcem.
Chybná instalace mÛÏe zpÛsobit ‰kody osobám, zvífiatÛm a ‰kody na majetku, za které
v˘robce nemÛÏe zodpovídat.
Souãásti obalu (spony, plastové sáãky, pûnov˘ polystyren atd.) se nesmí nechat vdosahu
dûtí, protoÏe pfiedstavují zdroj nebezpeãí.
Je zakázáno, aby na zafiízení vykonávaly jakoukoli ãinnost dûti nebo osoby bez odborné
znalosti.
Je zakázáno dot˘kat se zafiízení, kdyÏ jste bosí nebo kdyÏ máte mokré ãásti tûla.
Pfiípadné opravy musí b˘t provedené v˘hradnû kvalifikovan˘m personálem za pouÏití
v˘luãnû originálních náhradních dílÛ. NedodrÏení v˘‰e uveden˘ch pokynÛ mÛÏe negativnû
ovlivnit bezpeãnost zafiízení a zpÛsobit propadnutí jakékoli odpovûdnosti ze strany v˘robce.
Teplota teplé vody je regulována termostatem, kter˘ funguje také jako bezpeãnostní
zafiízení sobnovitelnou ãinností, aby se zamezilo nebezpeãn˘m zv˘‰ením teploty.
Elektrické zapojení musí b˘t zrealizováno zpÛsobem uveden˘m v pfiíslu‰ném odstavci.
Pfietlakové zafiízení, je-li dodáno spolu se zafiízením, nesmí b˘t nahrazováno a nesmí se
do nûj neoprávnûnû zasahovat.
Vblízkosti zafiízení se nesmí nacházet Ïádn˘ hofilav˘ pfiedmût.

IMPORTANT:
U tohoto zafiízení se nepfiedpokládá pouÏití ze strany osob (vãetnû dûtí) se sníÏen˘mi
fyzick˘mi, senzorick˘mi nebo du‰evními schopnostmi nebo osob bez zku‰enosti nebo
znalosti, sv˘jimkou pfiípadu, kdy jsou tyto osoby kontrolovány a pouãeny ohlednû pouÏití
zafiízení osobami odpovûdn˘mi za jejich bezpeãnost.
Dûti se musí kontrolovat, aby se zajistilo, Ïe nebudou pouÏívat zafiízení ke sv˘m
hrám.

Identifikační údaje
Identifikaãní ‰títek zafiízení, na nûmÏ jsou uvedeny v‰echny pfiíslu‰né údaje, je umístûn
ve spodní ãásti, vblízkosti ochranného víka.

Technické parametry
Zafiízení je tvofieno:
- Zásobníkem, kter˘ je zcela chránûn vrstvou zeskelnatûlého smaltu;
- systémem anodické ochrany;
- vnûj‰ím plá‰tûm zplechu, lakovaného napra‰ováním;
- izolací zexpandovaného polyuretanu o vysoké hustotû (bez CFC), sniÏující tepelné
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ztráty vznikající následkem ztrát vprostfiedí;
- elektrickou topnou jednotkou, tvofienou mûdûn˘m rezistorem;
- termostatem na regulaci teploty a pojistné mezní hodnoty pfiekroãení teploty;
- pojistn˘m ventilem rozvodu vody (jednosmûrn˘m, pfietlakov˘m).

Toto zafiízení je ve shodû spfiedpisy smûrnice EMC 89/336/EHS, t˘kající se
elektromagnetické kompatibility.
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Technické údaje

Pokyny pro instalaci (pro instalatéra)
Schéma pro instalaci a rozmûry (obr.1).

Instalace, uvedení do provozu, údrÏba a pfiípadná v˘mûna souãástí ohfiívaãe vody
musí b˘t provedeny kvalifikovan˘m a oprávnûn˘m personálem, vsouladu s platn˘mi
normami a pfiípadn˘mi pfiedpisy místní vefiejné správy a organizací povûfien˘ch
ochranou vefiejného zdraví.
Pfied jak˘mkoli zásahem údrÏby a/nebo v˘mûny souãástí se ujistûte, Ïe zafiízení není
pod napûtím.
Zafiízení slouÏí kohfievu vody na niÏ‰í teplotu, neÏ je teplota varu.
Musí b˘t pfiipojeno do rozvodu uÏitkové teplé vody (TUV), navrÏeného na základû jeho
vlastností a kapacity.
Pfied pfiipojením zafiízení je tfieba:
- zkontrolovat, zda vlastnosti (vycházejte zidentifikaãního ‰títku) uspokojují potfieby

zákazníka;
- zkontrolujte, zda instalace odpovídá tfiídû ochrany IP (ochrana proti vniku kapalin)

zafiízení vsouladu splatn˘mi normami;
- pfieãtûte si informace uvedené na ‰títku obalu a na ‰títku stechnick˘mi údaji.
Vpfiípadû stûn zrealizovan˘ch zcihel nebo dûrovan˘ch blokÛ, prokladÛ somezenou
statikou nebo v‰eobecnû v pfiípadû zdûn˘ch stûn, které se li‰í od uveden˘ch, je tfieba
pfiistoupit kpfiedbûÏné statické kontrole opûrného systému.
Háãky pro uchycení na stûnu musí b˘t takové, aby unesly tfiikrát vy‰‰í hmotnost, neÏ je
hmotnost ohfiívaãe vody plného vody.  Doporuãuje se pouÏití háãkÛ sprÛmûrem nejménû
10 mm.
Místní normy mohou pfiedpisovat omezení pro instalaci vkoupelnách.
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WARNING! DÛslednû dodrÏujte v‰eobecná upozornûní a bezpeãnostní
pokyny uvedené na zaãátku textu a povinnû dodrÏuje uvedená pravidla.!



DodrÏujte minimální vzdálenosti urãené platn˘mi normami.
Zafiízení (A obr. 2) se instaluje co nejblíÏe kbodÛm spotfieby, aby se omezil únik tepla
podél potrubí.
Aby bylo moÏné provádût jednotlivé operace údrÏby pohodlnûji, je tfieba vyhradit prostor
minimálnû 50 centimetrÛ pro pfiístup kelektrick˘m souãástem.

Připojení k rozvodu vody
Pfied pfiipojením krozvodu vody je tfieba zajistit dokonalé opláchnutí rozvodu za
úãelem odstranûní pfiípadn˘ch zbytkÛ nebo neãistot, které by mohly negativnû
ovlivnit správnou ãinnost ohfiívaãe vody.
Pfiipojte vstup a v˘stup ohfiívaãe vody ktrubkám nebo spojkám, které jsou kromû
provozního tlaku odolné i vÛãi teplotû vody; tato mÛÏe bûÏnû dosáhnout a také pfiekroãit
80°C. Nedoporuãuje se proto pouÏití materiálÛ, které neodolávají uveden˘ch teplotám.
Doporuãuje se pouÏití dielektrick˘ch rukavic pro elektrickou izolaci zafiízení od rozvodu
vody.
Ohfiívaã vody musí b˘t povinnû namontován se zafiízením proti pfietlaku, pfiipojen˘m
ktrubce se studenou vodou, a jeho max. nastavitelná hodnota se musí rovnat max.
provozní hodnotû uvedené vejmenovit˘ch hodnotách a musí b˘t typu, kter˘ odpovídá
platné národní normû vdané oblasti.

WARNING!  Vzemích, které pfiijaly evropskou normu EN 1487:2000 zafiízení proti
pfietlaku, které je pfiípadnû dodáno spolu sv˘robkem, nevyhovuje platn˘m národním
normám.  Zafiízení vyhovující normám se musí vyznaãovat maximálním tlakem 0,7
MPa (7 bar) a jeho souãástí je minimálnû:
- zavírací ventil;
- jednocestn˘ ventil;
- zafiízení na kontrolu jednosmûrného ventilu.
- pojistn˘ ventil;
- zafiízení na pfieru‰ení rozvodu vody.

Vypou‰tûcí v˘stup zafiízení musí b˘t pfiipojen k vypou‰tûcímu potrubí naklonûnému smûrem
dolÛ a sprÛmûrem, kter˘ se rovná nejménû prÛmûru zapojení zafiízení, prostfiednictvím
trycht˘fie, jenÏ umoÏÀuje minimální vzdálenost 20 mm (ponechá se otevfien˘ vÛãi atmosféfie)
smoÏností vizuální kontroly scílem pfiedejit tomu, aby vpfiípadû zásahu samotného zafiízení
do‰lo kúrazÛm osob a zvífiat a ke vzniku ‰kod na majetku, za které v˘robce neodpovídá.
Potrubí na vypou‰tûní pfietlaku musí b˘t dále nainstalováno vmístû chránûném pfied
tvorbou ledu.
Kapání vody ve fázi ohfievu se povaÏuje za bûÏné.
Vpfiípadû instalace zafiízení proti pfietlaku, které neodpovídá normû EN 1487:2000, je
tfieba zrealizovat následující schéma zapojení.
Za‰roubujte trubku zafiízení pro pfiívod vody, oznaãenou objímkou MODRÉ BARVY, spojkou
ve tvaru „T“.  Na takovouto spojku pfii‰roubujte ventil (B obr. 3) na vypou‰tûní ohfiívaãe
vody, ovladateln˘ prostfiednictvím nástroje, a na druhou stranu zafiízení proti pfietlaku nebo
bezpeãnostní jednotku (A obr.3).
Pfiipojte ji prostfiednictvím hadice ktrubce rozvodu se studenou vodou. Dále pfiipravte pro
pfiípad otevfiení vyprazdÀovacího ventilu trubku na vypou‰tûní vody, aplikovanou na v˘stup
(C obr. 3).  Pfii za‰roubovávání zafiízení proti pfietlaku jej neutahujte násilím do koncové
polohy a neoprávnûnû do nûj nezasahujte.
Vpfiípadû existence tlaku vrozvodu, podobného hodnotû maximálního provozního tlaku,
je tfieba aplikovat reduktor tlaku co nejdále od zafiízení.
Vpfiípadû rozvodÛ vody, vybaven˘ch:
- trubkami nedostateãn˘ch rozmûrÛ;
- ventily skeramick˘mi destiãkami;
je tfieba nainstalovat co nejblíÏe kventilÛm stabilizátory tlaku nebo stabilizátory proti vodnímu
rázu nebo expanzní nádobku vhodnou pro instalaci.
Îivotnost ohfiívaãe vody je podmínûna dobrou ãinností systému galvanické ochrany, a
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proto zafiízení nemÛÏe b˘t pouÏíváno vpfiítomnosti vody stvrdostí neustále niÏ‰í neÏ 12°
fr.
Vpfiípadû vody smimofiádnou tvrdostí bude docházet kv˘razné a rychlé tvorbû vodního
kamene uvnitfi zafiízení snásledn˘m poklesem úãinnosti a po‰kozením elektrického
rezistoru.

Elektrické zapojení
Dfiíve, neÏ zahájíte jak˘koli zásah, odpojte zafiízení od elektrického rozvodu
prostfiednictvím vnûj‰ího vypínaãe.

Ve snaze o zaji‰tûní vy‰‰ího stupnû bezpeãnosti nechte provést dÛkladnou kontrolu
elektrického rozvodu a nechte zkontrolovat jeho soulad splatn˘mi normami, protoÏe
v˘robce neodpovídá za pfiípadné ‰kody zpÛsobené chybûjícím uzemnûním nebo poruchami
elektrického napájení.
Zkontrolujte, zda rozvod odpovídá maximálnímu pfiíkonu ohfiívaãe vody (viz jmenovité
údaje na identifikaãním ‰títku), a zkontrolujte, zda je prÛfiez kabelÛ vhodn˘; vÏádném
pfiípadû nesmí b˘t men‰í neÏ 1,5 mm2.
• KdyÏ je zafiízení vybaveno napájecím kabelem, vpfiípadû potfieby jeho v˘mûny je tfieba
pouÏít kabel se stejn˘mi vlastnostmi (typ H05VV-F 3x1,5 mm2, s prÛmûrem 8,5 mm).
Napájecí kabel musí b˘t zaveden do pfiíslu‰ného prÛchodu vzadní ãásti ochranného víka
tak, aby se dostal aÏ kuloÏení termostatu.
Zapojení je tfieba provést pfiímo na svorkách (M obr. 4) termostatu (za dodrÏení polarity
L-N).
Na vylouãení zafiízení zelektrického rozvodu je tfieba pouÏít bipolární vypínaã vyhovující
platn˘m normám (s minimálním otevfiením kontaktÛ 3 mm), je‰tû lépe, je-li vybaven
pojistkami.
Uzemnûní zafiízení je povinné a zemnicí vodiã (Ïlutozelené barvy, del‰í neÏ fázové vodiãe),
musí b˘t pfiipevnûn ke svorce oznaãené           (obr. 6).
Zajistûte napájecí kabel na ochranném víku prostfiednictvím pfiíslu‰né kabelové pfiíchytky
– je-li souãástí pfiíslu‰enství.
Je zakázáno pouÏití rozvodek, prodluÏovacích ‰ÀÛr nebo adaptérÛ.
Kuzemnûní zafiízení je zakázáno pouÏívat potrubí rozvodu vody, topení a plynu.
Zafiízení není chránûno proti následkÛm zásahu blesku.
Pfied jeho uvedením do provozu zkontrolujte, zda elektrick˘ rozvod odpovídá jmenovit˘m
údajÛm uveden˘m na identifikaãním ‰títku zafiízení a zda je zafiízení naplnûno vodou.
• KdyÏ zafiízení není vybaveno napájecím kabelem, zpÛsob instalace musí b˘t zvolen
mezi následujícími moÏn˘mi:
- pfiipojení prostfiednictvím pevné trubky (kdyÏ zafiízení není vybaveno kabelovou

pfiíchytkou);
- pfiipojení prostfiednictvím kabelu (typu H05VV-F 3x1,5 mm2, s prÛmûrem 8,5 mm)

vpfiípadû vybavení zafiízení kabelovou pfiíchytkou.

Uvedení do provozu a kolaudace
Pfied zapnutím napájení proveìte naplnûní zafiízení vodou zrozvodu.
Toto naplnûní se provádí otevfiením centrálního ventilu rozvodu vdomácnosti a teplé
vody aÏ po v˘stup ve‰kerého vzduchu zkotle.
Zkontrolujte pfiítomnost pfiípadn˘ch únikÛ vody také zpfiíruby (F obr. 7) a pfiípadnû opatrnû
utáhnûte ‰rouby (C. obr. 7).
Zapnûte napájení prostfiednictvím vnûj‰ího vypínaãe.

Regulace provozní teploty
Termostat je nastaven ve v˘robním závodû na teplotu pfiibliÏnû 70°C. Vpfiípadû, Ïe si
pfiejte sníÏit teplotu, je tfieba odpojit zafiízení od elektrického rozvodu, odmontovat víka
od‰roubováním upevÀovacích ‰roubÛ, jemnû otáãet pomocí ‰roubováku kulovou rukojetí
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (V obr. 4)
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Rady ro použití a údržbu
V‰echny zásahy údrÏby musí b˘t provedeny kvalifikovan˘m personálem. Pfiedtím, neÏ
poÏádáte servisní sluÏbu o zásah kvÛli podezfiení zporuchy, zkontrolujte, zda nefunkãnost
není zpÛsobena jin˘mi vnûj‰ími pfiíãinami.Ursachen zurückzuführen ist.
Případné výměny součástek
Odpojte zafiízení od elektrického rozvodu.
Po demontáÏi ochranného víka je moÏné povést zásah do elektrick˘ch souãástí. Zásah
na termostatu (obr. 4) vyÏaduje jeho odpojení od elektrického rozvodu a vytaÏení zjeho
uloÏení. Zásah na rezistoru (R obr. 5) vyÏaduje nejdfiíve vyprázdnit zafiízení a od‰roubovat
‰rouby upevnûní pfiíruby.
Ve fázi montáÏe vûnujte pozornost pÛvodní poloze tûsnûní (Z obr.5) (po kaÏdé demontáÏi
se doporuãuje provést v˘mûnu tûsnûní).

Opětovná aktivace bipolární bezpečnosti
Vpfiípadû poruchového pfiehfiátí vody pojistn˘ tepeln˘ vypínaã, vyhovující normám CEI-
EN, pfieru‰í elektrick˘ obvod na obou fázích napájení rezistoru.
Vtakovém pfiípadû poÏádejte o zásah Servisní sluÏbu.

Zařízení proti přetlaku
Zafiízení proti pfietlaku musí b˘t ponecháno vãinnosti pravidelnû kaÏd˘ mûsíc, aby do‰lo
kuvolnûní nánosÛ vodního kamene a za úãelem kontroly, zda není zablokováno.

Upozornění
• Vûnujte pozornost tomu, aby byly ventily teplé vody rozvodu dokonale vodotûsné,

protoÏe kapání znamená spotfiebu energie a zv˘‰ení teploty vody snáslednou tvorbou
páry a nebezpeãného tlaku.

• Ohfiívaã vody je vybaven hofiãíkovou anodou (N obr. 5), slouÏící kanodické ochranû
zásobníku; je umístûna na pfiírubû.
Îivotnost anody je pfiímo úmûrná:
o prÛmûrné teplotû vody nacházející se vzásobníku,
o chemickému sloÏení vody,
o frekvenci odbûrÛ.
Anoda namontovaná ve v˘robním závodû má pfiedpokládanou úãinnost pfiibliÏnû dva
(2) roky, samozfiejmû se má na mysli vprÛmûrn˘ch provozních podmínkách. VkaÏdém
pfiípadû je vhodné kaÏd˘ch 12÷18 mûsícÛ provést kontrolu stavu anody, která se musí
vyznaãovat dostateãnû homogenním povrchem.
KdyÏ prÛmûr poklesne pod 10÷12 mm, je vhodné provést v˘mûnu za originální anodu.
Je vhodné, aby byla tato operace provedena autorizovan˘m personálem.

• Vpfiípadû pfiítomnosti mimofiádnû „tvrd˘ch vod“ je vhodné pravidelnû provádût
„odvápnûní“ roztokem 10÷20 % kyseliny chlorovodíkové a fosforeãné. Vhodné jsou
také specifické pfiípravky pro „odvápnûní“ (bûÏnû pouÏívané pro topné kotle), u kter˘ch
doporuãujeme dodrÏovat pokyny, které jsou na nich uvedené.

Postup musí zahrnovat následující operace:
Odpojení zafiízení od rozvodu elektrického napájení a od rozvodu vody a vypu‰tûní
rozvodu;
- naplnûní zásobníku roztokem vody a kyseliny vsouladu spokyny pro pouÏití pfiípravku;
- nechte roztok pÛsobit a dle moÏností usnadnûte operaci „odvápnûní“ spouÏitím

ãerpadla, které zajistí recirkulaci mezi v˘stupní trubkou teplé vody a vypou‰tûcí spojkou;
- vyprázdnûte zásobník a pfiipojte zafiízení krozvodu a proveìte del‰í oplachování, pfii

kterém necháte urãitou dobu volnû vytékat vodu zrozvodu vody.
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Servisní služba
Vpfiípadû poruchy, nepravidelné ãinnosti nebo v‰eobecnû pfii kontrolách zafiízení
se obraÈte na místní autorizované a kvalifikované ST¤EDISKO SERVISNÍ SLUÎBY.
Obdobnû pfiípadné v˘mûny budou muset b˘t provedeny pouze kvalifikovan˘m
personálem spouÏitím v˘hradnû originálních náhradních dílÛ.

CZ

Tento výrobek je vyrobený v souladu se Směrnicí EU 2002/96/EC.
 Symbol koše umístěný na výrobku značí, že  s výrobkem po ukončení jeho životnosti je třeba nakládat oddělenně od běžného

odpadu; tj. že tento musí být zlikvidován prostřednictvím specializovaného procesu určeného k likvidaci elektrických a elektronických
zařízení nebo musí být vrácen prodejci v okamžiku, kdy dojde k zakoupení nového zařízení.
Uživatel je zodpovědný za předání zařízení v momentě skončení životnosti specializovanému centru pro sběr tohoto typu odpadu.
Odpovídající proces sbēru odpadu přispívá k zamezení případných negativních efektů na životní prostřed í a zdraví občanů.
Pro získání více informací  týkající se sběru odpadu se obraťte na místní orgány zabývající se odpadovým hospodářstvím nebo na
prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.
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Úvod
Táto príruãka tvorí neoddeliteºnú anevyhnutnú súãasÈ v˘robku. Je potrebné ju starostlivo
uschovaÈ abude musieÈ byÈ vÏdy súãasÈou v˘robku, aj vprípade zmeny majiteºa alebo
uÏívateºa a/alebo premiestnenia na in˘ rozvod.
Pozorne si preãítajte pokyny aupozornenia uvedené vtejto príruãke, nakoºko poskytujú
dôleÏité informácie, t˘kajúce sa bezpeãnosti pri in‰talácii, pouÏití aúdrÏbe.

Základné upozornenia
Toto zariadenie slúÏi na v˘robu teplej vody pre domácnosÈ neprevy‰ujúcu teplotu varu.
Musí byÈ pripojené do rozvodu teplej úÏitkovej vody (TUV) vsúlade sjeho vlastnosÈami
a v˘konom.
Je zakázané pouÏitie na iné úãely ako je uvedené. V˘robca nemôÏe byÈ zodpovedn˘ za
prípadné ‰kody, priame ãi nepriame, vypl˘vajúce znesprávneho alebo chybného pouÏitia
alebo zpouÏitia, ktoré nezodpovedá správnej technike, alebo znedodrÏania pokynov
uveden˘ch vtomto návode.
In‰talácia, údrÏba aak˘koºvek zásah, musia byÈ vykonané kvalifikovan˘m personálom
vsúlade splatn˘mi normami apokynmi poskytnut˘mi v˘robcom.
Chybná in‰talácia môÏe spôsobiÈ ublíÏenie na zdraví ºudí azvierat a‰kody na majetku,
za ktoré v˘robca nenesie zodpovednosÈ.
Súãasti obalu (spinky, plastové vrecú‰ka, penov˘ polystyrén, atì.) nesmú byÈ ponechané
v dosahu detí, nakoºko predstavujú zdroj nebezpeãenstva.
Je zakázané, aby zariadenie obsluhovali deti alebo osoby, ktoré nie sú náleÏite oboznámené
spokynmi na pouÏitie.
Je zakázané dot˘kaÈ sa zariadenia bos˘mi nohami alebo mokr˘mi ãasÈami tela.
Prípadné opravy musia byÈ vykonané v˘hradne kvalifikovan˘m personálom spouÏitím
v˘hradne originálnych náhradn˘ch dielov. NedodrÏanie vy‰‰ie uvedeného môÏe ovplyvniÈ
bezpeãnosÈ a zru‰iÈ akúkoºvek zodpovednosÈ v˘robcu.
Teplota teplej vody je regulovaná prevádzkov˘m termostatom, ktor˘ slúÏi aj ako
bezpeãnostné zariadenie, aje moÏné ho po jeho zásahu opätovne aktivovaÈ, aby nedo‰lo
k nebezpeãnému zv˘‰eniu teploty.
Elektrické zapojenie musí byÈ vykonané spôsobom uveden˘m vpríslu‰nom odstavci.
Pretlakové zariadenie, ak je dodané spolu s t˘mto zariadením, nesmie byÈ nahrádzané
a nesmie sa do neho neoprávnene zasahovaÈ.
Vblízkosti zariadenia sa nesmie nachádzaÈ Ïiaden horºav˘ predmet.

IMPORTANT:
Toto zariadenie by nemali pouÏívaÈ osoby (vrátane detí) so zníÏen˘mi fyzick˘mi alebo
du‰evn˘mi schopnosÈami alebo osoby bez skúseností alebo znalostí bez pouãenia alebo
dohºadu osôb zodpovedn˘ch za ich bezpeãnosÈ.
Deti musia byÈ pri pouÏití kontrolované zdôvodu ich bezpeãnosti, aby nepouÏívali
zariadenie k svojim hrám.

Identifikačné údaje
Identifikaãní ‰títok zariadenia, na ktorom sú uvedené v‰etky príslu‰né údaje, je umiestnen˘
v spodnej ãasti, vblízkosti ochranného veka.

Technické údaje
Zariadenie je tvorené:
- Zásobníkom, ktor˘ je plne chránen˘ vrstvou sklovitého smaltu;
- systémom anodickej ochrany;
- vonkaj‰ím plá‰Èom zplechu, lakovaného naprá‰kovaním;
- izoláciou zexpandovaného polyuretánu s vysokou hustotou (bez CFC), zniÏujúcou

tepelné straty vznikajúce následkom strát vprostredí;
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- elektrickou ohrevnou jednotkou, tvorenou meden˘m rezistorom;
- termostatom na reguláciu teploty, s poistnou medznou hodnotou prekroãenia teploty;
- poistn˘m ventilom rozvodu vody (jednosmern˘m, pretlakov˘m).

Toto zariadenie je vzhode spredpismi smernice EMC 89/336/EHS, t˘kajúcej sa
elektromagnetickej kompatibility.
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Technické údaje

Pokyny pre inštaláciu (pre inštalatéra)
Schéma pre in‰taláciu a rozmery (obr.1).

In‰talácia, uvedenie do prevádzky, údrÏba aprípadná v˘mena súãastí ohrievaãa
musia byÈ vykonané kvalifikovan˘m aoprávnen˘m personálom, vzhode splatn˘mi
predpismi aprípadn˘mi miestnymi predpismi, zaoberajúcimi sa ochranou verejného
zdravia.
Pred akoukoºvek údrÏbou a/alebo v˘menou súãastí sa uistite, Ïe zariadenie nie je pod
napätím.
Zariadenie slúÏi na ohrev vody na niÏ‰iu teplotu, ako je teplota varu.
Musí byÈ pripojené do rozvodu úÏitkovej teplej vody (TUV), na základe jeho vlastností a
kapacity.
Pred pripojením zariadenia je potrebné:
- skontrolovaÈ, ãi vlastnosti (vychádzajte zidentifikaãného ‰títku) sú postaãujúce pre

potreby zákazníka;
- skontrolujte, ãi in‰talácia odpovedá triede ochrany IP (ochrana proti vniknutiu kvapalín)

zariadenia vsúlade splatn˘mi normami;
- preãítajte si informácie uvedené na ‰títku obalu a na ‰títku stechnick˘mi údajmi.

Vprípade tehlov˘ch stien alebo dierovan˘ch blokov, prekladov sobmedzenou statikou
alebo v‰eobecne v prípade murovan˘ch stien, ktoré sa odli‰ujú od uveden˘ch, je potrebné
pristúpiÈ kpredbeÏnej statické kontrole oporného systému.
Háky na uchytenie na stenu musia byÈ také, aby uniesli trikrát vy‰‰iu hmotnosÈ, ako je
hmotnosÈ ohrievaãa vody plného vody.  Odporúãa sa pouÏiÈ háky spriemerom aspoÀ
10 mm.
Miestne normy môÏu predpisovaÈ obmedzenia pre in‰taláciu vkúpeºniach.
DodrÏujte minimálne vzdialenosti urãené platn˘mi normami.

120
120

2000

35

3h 05’

230

8

150
150

2200

41

3h 50’

200
200

2600

51

4h 15’

UPOZORNENIE! Dôsledne dodrÏujte základné upozornenia abezpeãnostné
pokyny uvedené na zaãiatku textu astriktne postupujte podºa t˘chto pokynov.!



Zariadenie (A obr. 2) sa in‰taluje ão najbliÏ‰ie kbodom spotreby, aby sa obmedzil únik
tepla pozdæÏ potrubí.
Pre uºahãenie rôznych operácií údrÏby nechajte vokolí zariadenia voºn˘ priestor do
vzdialenosti aspoÀ 50 cm, umoÏÀujúci prístup kelektrick˘m súãastiam.
um problemlos an die Elektroteile gelangen zu können.

Pripojenie krozvodu vody
Pred pripojením krozvodu vody je potrebné dokonale opláchnuÈ rozvod, aby sa
odstránili prípadné zvy‰ky alebo neãistoty, ktoré by mohli negatívne ovplyvniÈ správnu
ãinnosÈ ohrievaãa vody.
Na pripojenie ku vstupu av˘stupu ohrievaãa vody pouÏite rúrky aspoje, ktoré sú vhodné
nielen pre prevádzkov˘ tlak, ale aj pre vy‰‰iu teplotu vody, ktorá môÏe beÏne dosiahnuÈ
aniekedy prekroãiÈ 80°C. Preto sa odporúãa pouÏiÈ materiály odolné voãi tak˘mto teplotám.
Odporúãa sa pouÏitie dielektrick˘ch puzdier na elektrickú izoláciu zariadenia od rozvodu
vody.
Ohrievaã vody musí byÈ povinne namontovan˘ so zariadením proti pretlaku, pripojen˘m
krúrke so studenou vodou, a jeho max. nastaviteºná hodnota sa musí rovnaÈ max.
prevádzkovej hodnote uvedenej vmenovit˘ch hodnotách atyp musí zodpovedaÈ norme
platnej vdanej krajine.

UPOZORNENIE!  Pre krajiny, ktoré prijali európsku smernicu EN 1487:2000, zariadenie
proti pretlaku, ktoré bolo prípadne dodané sv˘robkom, neodpovedá národn˘m
predpisom.  Zariadenie vyhovujúce norme musí maÈ maximálny tlak 0,7 MPa (7 bar)
amusí obsahovaÈ minimálne:
- uzatvárací kohút;
- jednocestn˘ ventil;
- zariadenie na kontrolu jednosmerného ventilu.
- poistn˘ ventil;
- zariadenie na preru‰enie rozvodu vody.

Vypú‰Èací v˘stup zariadenia musí byÈ pripojen˘ kodpadovému potrubiu aspoÀ s tak˘m
priemerom, ako je priemer na pripojenie zariadenia, prostredníctvom lievika, ktor˘ umoÏÀuje
vzdu‰nú vzdialenosÈ minimálne 20 mm (otvoreného do atmosféry), smoÏnosÈou vizuálnej
kontroly. Zabráni sa tak tomu, aby vprípade aktivácie samotného zariadenia boli spôsobené
‰kody na zdraví ºudí azvierat a‰kody na majetku, za ktoré v˘robca nenesie zodpovednosÈ.

Potrubie na vypú‰Èanie pretlaku musí byÈ ìalej vedené v takommieste, aby bolo chránené
proti zamrznutiu.
Kvapkanie vody zo zariadenia vo fáze ohrevu sa povaÏuje za beÏné.
Vprípade in‰talácie zariadenia proti pretlaku, ktoré nezodpovedá norme EN 1487:2000,
je potrebné zrealizovaÈ nasledujúcu schému zapojenia.
Naskrutkujte na rúrku pre prívod vody do zariadenia, oznaãenú páskou MODREJ farby,
spojku vtvare „T“.  Na takúto spojku priskrutkujte zjednej strany kohút (B obr. 3) na
vypú‰Èanie ohrievaãa vody, ovládateºn˘ prostredníctvom nástroja, a na druhú stranu
zariadenie proti pretlaku alebo bezpeãnostnú jednotku (A obr.3).
Pripojte ju prostredníctvom hadice krúrke rozvodu so studenou vodou. ëalej pripravte
vypú‰Èaciu rúrku pripojenú kv˘stupu (C obr. 3), pre prípad otvorenia vypú‰Èacieho kohúta.
 NedoÈahujte zariadenie proti pretlaku nasilu a neoprávnene doÀho nezasahujte.
Vprípade, ak sa tlak vrozvode vody pohybuje namaximálnej prevádzkovej hodnote, je
potrebné aplikovaÈ ão najìalej od zariadenia reduktor tlaku.
Vprípade rozvodov vody vybaven˘ch:
- rúrkami s nedostatoãn˘mi rozmermi;
- kohútmi skeramick˘mi do‰tiãkami;
je potrebné nain‰talovaÈ ão najbliÏ‰ie ku kohútom stabilizátory tlaku alebo stabilizátory
proti vodnému rázu alebo expanznú nádobku vhodnú pre in‰taláciu.
ÎivotnosÈ ohrievaãa vody je podmienená správnou ãinnosÈou systému galvanickej ochrany,
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preto nesmie byÈ zariadenie pouÏívané vprípade, ak má voda tvrdosÈ trvale niÏ‰iu ako
12°fr.
Vprípade mimoriadne tvrdej vody bude dochádzaÈ kv˘raznému ar˘chlemu rastu vodného
kameÀa vo vnútri zariadenia, snásledn˘m poklesom úãinnosti apo‰kodením elektrického
rezistora.

Elektrické zapojenie
Pred ak˘mkoºvek zásahom odpojte zariadenie od elektrického rozvodu
prostredníctvom vonkaj‰ieho vypínaãa.

Vrámci zaistenia vy‰‰ej bezpeãnosti vykonajte dôkladnú kontrolu elektrického rozvodu
askontrolujte jeho zhodu splatn˘mi normami, nakoºko v˘robca zariadenia nie je
zodpovedn˘ za prípadné ‰kody vzniknuté následkom ch˘bajúceho uzemnenia zariadenia
alebo poruchami elektrického napájania.
Skontrolujte, ãi je rozvod prispôsoben˘ maximálnemu príkonu ohrievaãa vody (viì
menovité údaje na identifikaãnom ‰títku) aãi prierez vodiãov pouÏit˘ch na pripojenie
kelektrickému rozvodu nie je men‰í ako 1,5 mm2.
• Ak je spolu so zariadením dodávan˘ napájací kábel, vprípade jeho v˘meny pouÏite
kábel srovnak˘mi vlastnosÈami (typ H05VV-F 3x1,5mm2, priemer 8,5 mm).
Napájací kábel musí byÈ zaveden˘ do príslu‰ného priechodu vzadnej ãasti ochranného
veka tak, aby sa dostal aÏ kuloÏeniu termostatu.
Zapojení je potrebné vykonaÈ priamo na svorkách (M obr. 4) termostatu (pri dodrÏaní
polarity L-N).
Kvôli moÏnosti odpojenia zariadenia zrozvodu musí byÈ pouÏit˘ dvojpólov˘ vypínaã
odpovedajúci platn˘m normám (rozpínacia vzdialenosÈ kontaktov najmenej 3 mm), lep‰ie,
ak je vybaven˘ poistkami).
Uzemnenie zariadenia je povinné azemniaci vodiã (Ïlto-zelenej farby adlh‰í ako fázové
vodiãe) má byÈ upevnen˘ ksvorke oznaãenej symbolom       (obr.6).
Zaistite napájací kábel na veko príslu‰nou káblovou príchytkou – ak je
súãasÈoupríslu‰enstva.
PouÏitie rozvodiek, predlÏovacích káblov aadaptérov je zakázané.
ëalej je zakázané pouÏívaÈ potrubia rozvodu vody, kúrenia aplynu na uzemnenie
zariadenia.
Zariadenie nie je chránené proti následkom zásahu blesku.
Pred jeho uvedením do prevádzky skontrolujte, ãi elektrick˘ rozvod odpovedá menovit˘m
údajom uveden˘m na identifikaãnom ‰títku zariadenia a ãi je zariadenie naplnené vodou.
• Ak napájací kábel nie je dodávan˘ spolu so zariadením, je potrebné zvoliÈ jeden
znasledujúcich spôsobov in‰talácie:
- pripojenie krozvodu prostredníctvom rúrky (ak zariadenie nie je vybavené káblovou

príchytkou);
- pripojenie prostredníctvom kábla (typu H05VV-F 3x1,5mm2, priemer 8,5 mm) vprípade,

ak je so zariadením dodaná aj káblová príchytka.

Uvedenie do prevádzky a kolaudácia
Pred zapnutím napájania naplÀte zariadenie vodou zrozvodu.
Toto naplnenie sa vykonáva otvorením hlavného kohúta prívodu vody vdomácnosti
aotvorením kohúta teplej vody aÏ po vytlaãenie v‰etkého vzduchu zkotla.
Vizuálne skontrolujte prípadné úniky vody aj zpríruby (F obr. 7) apodºa potreby mierne
dotiahnite skrutky (C obr. 7).
Zapnite napájanie prostredníctvom vonkaj‰ieho vypínaãa.

Regulácia prevádzkovej teploty
Termostat je nastaven˘ vo v˘robnom závode na teplotu pribliÏne 70°C. Vprípade, ak si
prajete zníÏiÈ teplotu, je potrebné odpojiÈ zariadenie od elektrického rozvodu, odmontovaÈ
veko odskrutkovaním dvoch upevÀovacích skrutiek a jemne otáãaÈ skrutkovaãom regulátor
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termostatu (V obr. 4) v smere hodinov˘ch ruãiãiek.

Rady pre použitie a údržbu
V‰etky zásahy údrÏby musia byÈ vykonané kvalifikovan˘m personálom. Predt˘m, ako
poÏiadate servisnú sluÏbu o zásah kvôli podozreniu zporuchy skontrolujte, ãi nefunkãnosÈ
nie je spôsobená in˘mi vonkaj‰ími príãinami.

Prípadné výmeny súčiastok
Odpojte zariadenie od elektrického rozvodu.
Po demontáÏi ochranného veka je moÏn˘ prístup kelektrick˘m komponentom. Zásah
na termostate (obr. 4) vyÏaduje jeho odpojenie od elektrického rozvodu a vytiahnutie
zjeho uloÏenia. Zásah na rezistore (R obr. 5) vyÏaduje najprv vyprázdniÈ zariadenie a
odskrutkovaÈ skrutky upevnenia príruby.
Vo fáze montáÏe venujte pozornosÈ pôvodnej polohe tesnenia (Z obr.5) (po kaÏdej
demontáÏi sa odporúãa tesnenia vymeniÈ).

Opätovná aktivácia bipolárnej bezpečnosti
Vprípade poruchového nadmerného prehriatia vody, bezpeãnostn˘ teplotn˘ istiã,
odpovedajúci normám CEI-EN, preru‰í elektrick˘ obvod obidvoch fáz napájania rezistora.
Vtakom prípade poÏiadajte ozásah Servisnú sluÏbu
Zariadenie proti pretlaku musí byÈ ponechané vãinnosti pravidelne kaÏd˘ mesiac, aby
do‰lo kuvoºneniu nánosov vodného kameÀa atieÏ pre kontrolu, ãi nie je zablokované.

Upozornenie
• Venujte pozornosÈ tomu, aby boli kohúty teplej vody rozvodu dokonale vodotesné,

pretoÏe kvapkanie znamená spotrebu energie a zv˘‰enie teploty vody snáslednou
vytvárania pary a nebezpeãného tlaku.

• Ohrievaã vody je vybaven˘ horãíkovou anódou (N obr. 5), slúÏiacou naanodickú
ochranu zásobníka; je umiestnená na prírube.
ÎivotnosÈ anódy je priamo úmerná:
opriemernej teplote vody nachádzajúcej sa vzásobníku,
o chemickému zloÏeniu vody,
o frekvencii odberov.
Anóda namontovaná vo v˘robnom závode má predpokladanú úãinnosÈ pribliÏne dva
(2) roky, samozrejme sa má na mysli vpriemern˘ch prevádzkov˘ch podmienkach.
VkaÏdom prípade je vhodné kaÏd˘ch 12÷18 mesiacov vykonaÈ kontrolu stavu anódy,
ktorá sa musí vyznaãovaÈ dostatoãne homogénnym povrchom.
Keì priemer poklesne pod 10÷12 mm, je vhodné ju vymeniÈ za novú originálnu anódu.
Je vhodné, aby bola táto operácia vykonaná autorizovan˘m personálom.

• Vprípade mimoriadne „tvrd˘ch vôd“ je vhodné pravidelne vykonávaÈ „odvápnenie“
roztokom 10÷20 % kyseliny chlorovodíkovej a fosforeãnej. Vhodné sú aj ‰pecifické
prípravky na „odvápnenie“ (beÏne pouÏívané pre vykurovacie kotle), pri ktor˘ch
odporúãame dodrÏiavaÈ pokyny, ktoré sú na nich uvedené.

Postup musí zah⁄ÀaÈ nasledujúce operácie:
- Odpojenie zariadenia od rozvodu elektrického napájania a od rozvodu vody a vypustenie

vody z rozvodu;
- naplnenie zásobníka roztokom vody a kyseliny vsúlade spokynmi na pouÏitie prípravku;
- nechajte roztok pôsobiÈ a podºa moÏností uºahãite operáciu „odvápnenia“ spouÏitím

ãerpadla, ktoré zaistí recirkuláciu medzi v˘stupnou rúrkou teplej vody avypú‰Èacou
spojkou;

- vyprázdnite zásobník a pripojte zariadenie krozvodu a vykonajte ìal‰ie oplachovanie,
pri ktorom necháte urãitú dobu voºne vytekaÈ vodu zrozvodu vody.

62

SK



63

Servisná služba
Vprípade poruchy, nepravidelnej ãinnosti alebo vo v‰eobecnosti pri kontrolách
zariadenia sa obráÈte na miestne autorizované a kvalifikované STREDISKO SERVISNEJ
SLUÎBY.  Obdobne prípadné v˘meny budú musieÈ byÈ vykonané len kvalifikovan˘m
personálom spouÏitím v˘hradne originálnych náhradn˘ch dielov.

SK

Tento výrobok je vyrobený v súlade so Smernicou EU 2002/96/EC.
 Symbol koša umiestený na výrobku umístěný na výrobku značí, že  s výrobkom po ukončení jeho životnosti treba nakladať

odelene od bežného odpadu; tj. že tento musí byť zlikvidován prestrdníctvom specializovaného procesu určeného k likvidácii elektrických
a elektronických zariadení nebo musí byť vrátený prodejci v okamihu, keď dojde k zakúpení nového zaridenia.
Uživatel je zodpovedný za predanie zariadenia po skončení jeho životnosti specializovanému centru pre zber tochto typu odpadu.
Náležitý proces zberu  odpadu prispievá k zamezeniu prípadných negatívných dopadov na životné prostredie a zdravie občanov.
Pre viacej informácií ohladne zberu odpadu sa obraťe na príslušné orgány nakládajúce s odpady nebo na predajné miesto, kde bolo
zariedenie zakúpeno.



70

Schema installazione
Installation scheme
Schéma d’installation
Esquema da instalaçao
Installationsscheme
Cхема установки

Schemat instalacji
Beszerelési rajz
Schéma pro instalaci
Schéma pre inštaláciu
Esquema de instalacion

1

MOD.

120V

150V

200V

A

495

505

505

B

790

1058

1058

C

100

230

230

D

108

178

178

E

150±310

440

440

F

255

260

260

G

180

98

420

H

-

800

800

I

1/2”G

3/4”G

3/4”G



A

N

Z

R

C

B

A

71

2 3

54

V

M
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L1
L2

L1

R
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SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
ESQUEMA ELÉTRICO

SCHALTPLAN
ЭЛEКTPИЧECKИЙ ПЛAH
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ
SCHÉMA ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČE

ESQUEMA ELÉTRICO

6

7

C

F
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Merloni TermoSanitari SpA
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.6011
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