
 
Vážený kliente, 

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro koupi našeho ohřívače vody s tepelným čerpadlem. Věříme, že splní 
Vaše očekávání a poskytne po mnoho let ty nejlepší služby a maximální energetickou úsporu. 

Naše skupina totiž věnuje mnoho času, energie a finančních zdrojů k realizaci inovativních řešení, která 
přispívají k energetické úspoře u vlastních výrobků. 

Svou volbou jste prokázali vnímavost a pozornost vůči omezení spotřeby energie, která je tak úzce spojená 
s problematikou životního prostředí. Naše neustálá snaha o realizaci inovativních a výkonných výrobků a Vaše 
zodpovědné chování při racionálním využívání energie tedy mohou aktivně přispět k ochraně životního prostředí 
a přírodních zdrojů. 

Pečlivě uschovejte tuto příručku, která byla vytvořena proto, aby Vás informovala, prostřednictvím upozornění a rad, 
o správném používání a údržbě přístroje, aby bylo možné docenit všechny jeho kvality.  Náš místní technický servis 
zůstává k Vaší plné dispozici pro jakékoli Vaše potřeby. 

 
 

ÚVOD 

Tato příručka se obrací na instalatéry a konečné uživatele, kteří musí se zřetelem k ní ohřívač vody s tepelným 
čerpadlem instalovat a používat.  Nedodržení pokynů uvedených v tomto manuálu má za následek ztrátu záruky. 

Tato příručka je nedílnou a nezbytnou součástí výrobku. Musí být uživatelem pečlivě uchována a měla by vždy 
doprovázet výrobek, i v případě jeho přenechání jinému majiteli nebo uživateli a/nebo při jeho přemístění do jiného 
objektu. 

Žádáme instalatéry a uživatele v rámci jejich rozsahu působnosti, aby za účelem správného a bezpečného používání 
zařízení pečlivě pročetli instrukce a upozornění obsažené v tomto návodu, protože poskytují důležité údaje týkající se 
bezpečné instalace, používání a údržby. 

Tato příručka je rozdělena do tří různých částí: 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 Tato část obsahuje veškeré základní informace týkající se popisu ohřívače vody a jeho technických parametrů a 
také informace o použití symbolů, měrných jednotek a odborných výrazů. V tomto oddíle se nacházejí technické 
údaje a rozměry ohřívače vody. 

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO INSTALATÉRY 

 Tento oddíl se obrací na instalatéry. Obsahuje všechny údaje a nařízení, které odborní pracovníci musí 
respektovat pro uskutečnění co nejlepší instalace. 

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRO UŽIVATELE 

 Tento oddíl se obrací na konečné uživatele a obsahuje veškeré potřebné informace pro správnou funkci zařízení, 
pro pravidelnou revizi a údržbu, kterou může vykonávat sám uživatel. 

Výrobní závod si vyhrazuje za účelem zlepšování kvality svých výrobků právo měnit bez předchozího upozornění 
údaje a obsah této příručky. 

Za účelem zlepšení pochopení obsahu – vzhledem k tomu, že se jedná o příručku vydanou ve více jazycích a platnou 
pro různé 
cílové státy – jsou veškeré obrázky umístěny na posledních stránkách a jsou tedy společné pro různé jazyky. 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE 

1.1  Význam použitých symbolů 

Vzhledem k okolnostem spojeným s bezpečnou instalací a použitím jsou pro lepší zaznamenání upozornění na 
příslušná rizika použity symboly, jejichž význam je vysvětlen v následující tabulce. 

Symbol  Význam 

 
Nerespektování upozornění přináší riziko zranění osob, v určitých případech i smrtelné. 

 
Nerespektování upozornění přináší riziko poškození předmětů, rostlin nebo zvířat, za určitých okolností i 
vážného. 

 
Nutnost věnovat pozornost obecným bezpečnostním normám a specifickým předpisům týkajícím se 
výrobku. 

 

1.2 Oblast použití 

Toto zařízení slouží k ohřevu teplé vody pro sanitární účely, tedy na teplotu nižší než je bod varu, v domácím a 
podobném prostředí. Musí být zapojeno hydraulicky k vodovodní síti se sanitární vodou a k elektrickému vedení. 
Může využívat ventilační rozvody pro vstup a výstup využívaného vzduchu. 

Je zakázáno použití přístroje k jiným účelům, než jak bylo specifikováno. Jakékoli jiné nevhodné využití není 
povoleno: především není přístroj určen k průmyslovým procesům a/nebo k instalaci v prostředích s korozivním a 
výbušným ovzduším. Výrobce nemůže zodpovídat za případné škody způsobené chybnou instalací, nevhodným nebo 
racionálně nepředvídatelným použitím, nekompletním nebo nepřesným uplatněním instrukcí obsažených v této 
příručce. 

 

Toto zařízení není určeno pro používání osobami se sníženými fyzickými či smyslovými schopnostmi, neznalými a 
nezkušenými osobami (včetně dětí), pokud nejsou kontrolovány a instruovány ohledně použití přístroje osobami 
zodpovědnými za jejich bezpečnost. Děti musí být kontrolovány osobami odpovědnými za jejich bezpečnost, které se 
ujistí, že si děti s přístrojem nehrají. 

 

1.3 Předpisy a technické normy 

Instalace je na náklady kupujícího a musí být prováděna výhradně kvalifikovanými odbornými pracovníky, v souladu s 
platnými státními instalačními normami a případnými nařízeními místních úřadů a institucí zabývajících se veřejným 
zdravím. Dále je nutné se řídit specifickými pokyny poskytnutými výrobcem v této příručce. 

Výrobce je zodpovědný za to, že jeho výrobky odpovídají příslušným nařízením, zákonům a konstrukčním normám, 
platným v okamžiku prvního uvedení vlastního výrobku na trh.  Znalost a dodržování legislativních nařízení a 
technických norem týkajících se projektování zařízení, instalace, provozu a údržby jsou výhradně v příslušné 
kompetenci projektanta, instalatéra a uživatele.  Odvolání na zákony, nařízení a technické předpisy uváděné v této 
příručce jsou považována pouze za informativní. Vstup v platnost nových nařízení nebo změn stávajících nařízení 
nepředstavuje důvod jakékoli povinnosti pro výrobce ve vztahu k třetím osobám. Je nutné si ověřit, že napájecí síť, ke 
které se výrobek připojuje, odpovídá normě EN 50 160 (ztráta záruky). Pro Francii je nutné si ověřit, že instalace 
odpovídá normě NFC 15-100. 
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1.4 Certifikáty – označení CE 

Označení CE garantuje, že výrobek odpovídá následujícím normám Evropské unie, jejichž základní náležitosti 
splňuje: 

- směrnice č. 2006/95/ES o bezpečnosti elektrické energie; 

- směrnice č. 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. 

Kontrola je prováděna prostřednictvím následujících technických norem: 

EN 255-3; EN 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN 60335-2-40; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50366 

CAHIER DE CHARGE_103-15-A__11-2008 Chauffe-eau Thermodynamiques POUR LA MARQUE 
NF elettricité performance. 

 

1.5 Balení a dodávané příslušenství 

Přístroj je připevněn k dřevěné paletě a je chráněn rohy z pěnového polystyrenu, kartonem a vnější průsvitnou 
igelitovou fólií. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné a nekompatibilní. 
Dodávané příslušenství je: 

- Řemen pro manipulaci s ohřívačem vody (po instalaci bude odstraněn); 

- Spojovací trubka kondenzační vody; 

- Návod k použití a záruční doklady; 

- Č. 1 dielektrická 3/4' spojka. 

 

1.6 Přeprava a manipulace 

Při dodání výrobku zkontrolujte, že nedošlo během přepravy k viditelnému poškození vnějšího obalu a výrobku. 
V případě zjištění poškození neprodleně podejte reklamaci u dopravce. 
POZOR! Je potřeba, aby byl přístroj při manipulaci a uskladnění ve svislé poloze. Je povolena přeprava ve 
vodorovné poloze pouze na krátké vzdálenosti a pouze s položením na označenou zadní stranu; v tom 
případě počkejte alespoň 3 hodiny před spuštěním již správně postaveného nebo upevněného přístroje ve 
svislé poloze. To zajistí správné rozmístění lubrikačního oleje, který se nachází uvnitř chladícího okruhu a 
zabrání poškození kompresoru. 
 

Výrobek je vybaven zařízením pro měření sklonu “TILT WATCH”. Pokud má příslušný ukazatel červenou 
barvu, výrobek je nakloněný v nepovolené pozici, tudíž by mohlo dojít k poškození. 
 
Zabalený výrobek může být přemisťován ručně nebo pomocí zdvižného vozíku opatřeného vidlicí, za respektování 
výše uvedených opatření.  Doporučuje se ponechat přístroj v originálním obalu až do okamžiku instalace na zvolené 
místo, obzvlášť pokud se jedná o staveniště. 

Po sejmutí obalu se ujistěte, že je výrobek neporušený a dodávka kompletní. V případě nesrovnalostí se obraťte na 
prodejce, přičemž je nutné provést příslušné oznámení v zákonné lhůtě. 
 
POZOR! Části obalů nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože představují zdroj nebezpečí. 

 

Pro případnou přepravu a manipulaci, které budou nutné po první instalaci, dodržujte stejná výše uvedená pravidla o 
povoleném naklonění kromě toho, že se ujistíte, že jste důkladně odstranili vodu obsaženou v zásobníku. V případě, 
že nemáte původní obal, postarejte se o podobnou ochranu přístroje, abyste zabránili poškození, za která výrobce 
nenese odpovědnost. 
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Přípustné polohy Nepřípustné polohy 

 

 
1.7 Identifikace přístroje 

Základní informace pro identifikaci přístroje jsou uvedené na příslušném samolepícím štítku umístěném na vnějším 
plášti ohřívače vody v oblasti napájecího kabelu. 

 

 

2. TECHNICKÉ PARAMETRY 

2.1 Princip činnosti 

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem nevyužívá elektrickou energii pro přímý ohřev vody, ale používá ji racionálněji 
s dosažením stejného výsledku mnohem efektivnějším způsobem, se spotřebou přibližně o 2/3 nižší. 

Účinek tepelného čerpadla je měřen pomocí koeficientu výkonnosti COP, vyjádřeném poměrem mezi tepelnou energií 
přijatou ohřívaným prvkem a elektrickou energií spotřebovanou kompresorem a pomocnými zařízeními přístroje. COP 
je variabilní podle typu tepelného čerpadla a podmínek, za kterých jeho činnost probíhá. 

Např. hodnota COP 3 označuje, že za 1 kWh spotřebované elektrické energie tepelné čerpadlo dodá 3 kWh tepla 
ohřívanému prvku, z čehož 2 kWh byly získány ze zdroje zdarma. 

 



6 

2.2 Konstrukční parametry 
Odkaz obr. 1. 

 

 

1 hermetický rotační kompresor 
2 elektrolytický kondenzátor pro kompresor 
3 bezpečnostní presostat 
4 ventilátor 
5 termostatický bezpečnostní ventil 
6 Kondenzátor plyn/voda 
7 výparník plyn/vzduch 
8 kontrolní elektronický panel 
9 trubka pro odvod kondenzátu 
10 elektrický odpor 
11 titanová anoda 
12 funkční a bezpečnostní čidla NTC  
13 ventil hot-gas pro odmrazení (pouze modely EXT) 
14 čidlo NTC pro teplotu výstupní vody 
15 magneziová ochranná anoda 
16 výškově nastavitelné nožičky 

2.3 Základní rozměry 
Odkaz obr. 2. 
 

 

A Trubka 3/4’ - studená vstupní voda 
B Trubka 3/4’ - teplá výstupní voda 
C Napojení odvodu kondenzátu 
D Trubka 3/4’ výstup solární okruh (pouze verze SOL)
E Trubka 3/4’ vstup solární okruh (pouze verze SOL) 

2.4 Elektrické schéma 
Odkaz obr. 3. 
 

 

SYMBOL POPIS 

A Napájení  
B Baterie 
C Deska s rozhraním 
D Elektrický odpor 
E Sondy NTC v oblasti rezistoru 
F Ochranná anoda 
G Uzemnění nádrže 
H Deska sériového zapojení 
I Řídící elektronická deska (mainboard) 
L Kondenzátor chodu 
M Kompresor  
N Ventilátor. 
O Ventil Hot-gas 
P Bezpečnostní presostat 
Q Sonda NTC v oblasti potrubí teplé vody 
R Sondy NTC výparníku a vstupního vzduchu 

EDF Signál HCHP (EDF) kabel není součástí dodávky výrobku

 

 

 

2.5 Tabulka technických údajů 
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Popis  

Jed
notk

a  200 200 EXT 250 250 EXT 250 SOL EXT  
Jmenovitý objem nádrže l 200 200 255 255 255 
Tloušťka izolace mm ≈ 50 
Typ vnitřní ochrany   smaltování 
Typ ochrany proti korozi   ochranná titanová anoda + magneziová anoda 
Maximální provozní tlak MPa 0,6 
Průměr přípojek vody II G 3/4 M 
Průměr přípojky pro odvod 
kondenzátu 

mm 1/2 F 

Průměr přípojek odtahu/sání 
vzduchu 

mm 150-160-200 

Minimální tvrdost vody °F 12 
Hmotnost bez vody kg 90 90 95 95 110 

Tepelná ztráta (za 24 hod) 
KW

h 
0,6 0,6 0,63 0,63 0,63 

Předávací povrch solárního 
okruhu 

m2 - - - - 0,65 

     

Tepelné čerpadlo           
  
  

Tepelný výkon (*) W 2775 2775 2775 2775 2775 
Průměrný elektrický příkon (*) W 750 750 750 750 750 
Maximální elektrický příkon (*) W 950 950 950 950 950 
COP (*)   3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Doba ohřevu (*) 
h:mi

n 
3:15 3:15 3:41 3:41 3:41 

Příkon ohřevu (*) 
KW

h 
2,2 2,2 2,7 2,7 2,7 

Maximální 
množství 
vody při 
jednom 
odběru (V40)  

Dodané o 51°C l 260 260 325 325 325 

Dodané o 62°C l 348 348 435 435 435 

Max. teplota vody s tepelným 
čerpadlem 

°C 62 (55 z továrny) 
62 (55 

z továrny) 
62 (55 

z továrny) 
62 (55 

z továrny) 
62 (55 z továrny) 

Množství kapalného chladiva 
R134a 

Kg 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Max. tlak chladícího okruhu (část 
nízkého tlaku) 

MPa 1 1 1 1 1 

Max. tlak chladícího okruhu (část 
vysokého tlaku) 

MPa 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

   

Topné těleso           
  
  

Výkon topného tělesa W 1500+1000 
1500+100

0 
1500+100

0 
1500+100

0 
1500+1000 

Max. teplota vody s elektrickým 
topným tělesem 

°C 75 (65 z továrny) 
75 (65 

z továrny) 
75 (65 

z továrny) 
75 (65 

z továrny) 
75 (65 z továrny) 

Max. jmenovitý proud A 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 
 

 

 

 

 

 

Popis  Jed 200 200 EXT 250 250 EXT 250 SOL EXT 
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notk
a  

Elektrické napájení     

Napětí/maximální příkon (*) 
V / 
W 

220-230 monofáze / 2500 

Frekvence  Hz 50 
Stupeň ochrany   IPX4 

Strana vzduchu           
  
  

Standardní přísun vzduchu 
(automatické nastavení modulu) 

m3/h 500 500 500 500 500 

Disponibilní statický tlak Pa 50 50 50 50 50 

Akustický výkon 
dB(
A) 

54 54 54 54 54 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 2 m 

dB(
A) 

39 39 39 39 39 

Minimální objem místnosti pro 
instalaci zařízení (***) 

m3 20 20 20 20 20 

Minimální přípustná výška stropu 
místnosti  

m 1,75 1,75 2 2 2 

Min. teplota v místnosti pro instalaci  °C 1 1 1 1 1 
Max. teplota v místnosti pro instalaci °C 35 35 35 35 35 
Minimální teplota vzduchu (WB při 
90% rel. vlhkosti) (****) 

°C 5 -5 5 -5 -5 

Maximální teplota vzduchu (WB při 
90% rel. vlhkosti) (****) 

°C 35 35 35 35 35 

 

 (*) hodnoty naměřené při teplotě vzduchu 15°C , relativní vlhkosti 71% a t eplotě  vstupní vody 15°C (podle požadavků NF Cahier 
de Charge). 
 70% podle požadavků NF cahier des charges Electricitè performance N°LCIE 103-15 pro autonomní akumulační 
termodynamické ohřívače vody. 
(***) v případě instalace bez odváděcího potrubí 
(****) pro vyšší teploty než jaké dosáhne tepelné čerpadlo zajistí ohřev vody elektrické topné těleso. 
 
Průměrné hodnoty získané z velkého množství výrobků. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE PRO INSTALATÉRY 

3. UPOZORNĚNÍ 

3.1 Odborná způsobilost instalatéra 

POZOR! Instalace zařízení a jeho první uvedení do provozu musí být provedeny odborným kvalifikovaným 
personálem, v souladu s platnými státními instalačními normami a příslušnými předpisy místních úřadů a 
organizací zabývajících se veřejným zdravím. 
Ohřívač vody je dodáván s množstvím chladiva R134, které je dostačující pro jeho provoz. Jedná se o tekuté 
chladivo, které nepoškozuje ozónovou vrstvu atmosféry, je nehořlavé a nemůže způsobit exploze, nicméně údržbové 
práce a zásahy do chladícího okruhu musí být prováděné výhradně zkušenými pracovníky s potřebným vybavením. 

3.2 Využívání instrukcí 

POZOR! Chybná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech a předmětech, za které není výrobce 
zodpovědný. 
Instalatéři jsou povinni dodržovat pokyny obsažené v téro příručce. 
Instalatér je povinen po skončení prací informovat a zaškolit uživatele ohledně chodu ohřívače vody a správného 
provádění základních operací. 

3.3 Bezpečnostní předpisy 

Pro význam symbolů použitých v následující tabulce prostudujte odstavec 1.1, oddíl VŠEOBECNÉ INFORMACE. 

 

Od
k. Upozornění  Riziko  Symbol 

1 
Chraňte potrubí a propojovací kabely, aby se 
zabránilo jejich poškození. 
 

Úraz elektrickým proudem při kontaktu 
s vodiči pod napětím.  

Zatopení z důvodu úniku vody 
z poškozeného potrubí.  

2 
Ujistěte se, že instalační prostředí a zařízení, 
ke kterým se má přístroj připojit, odpovídají 
platným normám. 

Úraz elektrickým proudem při kontaktu 
s vodiči pod napětím, které nejsou 
správně zapojené.  

Poškození přístroje z důvodu 
nevhodných provozních podmínek.  

3 

Používat manuální nástroje a vybavení 
vhodné k danému účelu (především se 
přesvědčit, že nářadí není poškozené a 
rukojeť je celistvá a správně upevněná), 
správně je používat, zajistit je proti 
případnému pádu z výšky, uložit je po použití. 

Úrazy osob z důvodu proniknutí úlomků a 
odštěpků, vdechování prachu, údery, 
pořezání, bodnutí, oděrky  

Poškození zařízení nebo okolních 
předmětů z důvodu proniknutí úlomků, 
nárazů, zářezů.  

5 

Používejte vhodné elektrické vybavení, 
správně je obsluhujte, nezapleťte je do 
napájecích kabelů, zabezpečte je proti 
případnému pádu z výšky, odpojte je a 
ukliďte po použití. 

Úrazy osob z důvodu proniknutí úlomků a 
odštěpků, vdechování prachu, údery, 
pořezání, bodnutí, oděrky  

Poškození zařízení nebo okolních 
předmětů z důvodu proniknutí úlomků, 
nárazů, zářezů.  
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6 

Provádějte ošetření proti usazení vodního 
kamene u komponentů, dbejte údaje uvedené 
v bezpečnostní kartě použitého prostředku, 
vyvětrejte místnost, používejte ochranný 
oděv, vyvarujte se smíchání různých 
prostředků a chraňte přístroj a okolní 
předměty. 

Úrazy osob z důvodu kontaktu 
dráždivých látek s kůží nebo očima, 
vdechnutí nebo požití škodlivých 
chemických činidel. 

 

Poškození zařízení nebo okolních 
předmětů z důvodu poškození 
chemickými látkami.  

7 

Ujistěte se, že jsou přenosné schůdky 
stabilně postavené, pevné, že jsou stupínky 
celistvé a neklouzavé, že nebudou 
přemisťovány, pokud na nich někdo stojí a že 
budou pod dohledem. 

Úrazy osob z důvodu pádu z výšky nebo 
z důvodu rozložení (u štaflí).  

8 
Ujistěte se, že má pracovní prostor správné 
hygienicko-sanitární podmínky vzhledem 
k osvětlení, odvětrání, stabilitě. 

Úrazy osob z důvodu nárazů, klopýtnutí 
atd.  

9 Používejte během práce ochranné oblečení a 
prostředky. 

Úrazy osob z důvodu zasažení 
elektrickým proudem, proniknutí úlomků 
a odštěpků, vdechování prachu, údery, 
pořezání, bodnutí, oděrky, hluk, otřesy. 

 

10 

Operace uvnitř zařízení musí být prováděny 
s potřebnou obezřetností, aby se zabránilo 
nečekaným kontaktům se špičatými nebo 
ostrými částmi. 

Úrazy osob z důvodu pořezání, bodnutí, 
odření.  

11 
Vyprazdňovat komponenty, které mohou 
obsahovat teplou vodu spuštěním 
příslušných výpustí před manipulací s nimi. 

Úrazy osob z důvodu popálení. 
 

12 Provádějte elektrické zapojení pomocí vedení 
o správném průřezu. 

Požár z důvodu průchodu elektrické 
energie poddimenzovanými kabely.  

13 Chraňte pomocí vhodného materiálu zařízení 
a okolní prostor místa instalace. 

Poškození zařízení nebo okolních 
předmětů z důvodu proniknutí úlomků, 
nárazů, zářezů.  

14 

Manipulujte s přístrojem za pomoci 
správného zabezpečení a s náležitou 
opatrností. Používejte příslušný manipulační 
popruh. 

Poškození zařízení nebo okolních 
předmětů z důvodu nárazů, úderů, 
zářezů, promáčknutí.  

15 

Organizujte přemístění materiálu a vybavení 
tak, aby se usnadnil pohyb, zabraňte 
vytváření hromad, které by se mohly 
sesunout nebo zřítit.   

Poškození zařízení nebo okolních 
předmětů z důvodu nárazů, úderů, 
zářezů, promáčknutí.  

16 

Obnovte všechny bezpečnostní a kontrolní 
funkce týkající se zásahu na zařízení a ověřte 
si jejich funkčnost předtím, než jej znovu 
uvedete do chodu. 

Poškození nebo zablokování zařízení 
z důvodu nekontrolovaného chodu.  
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4. INSTALACE 

 
POZOR! Pečlivě sledujte základní upozornění a bezpečnostní normy uvedené v předchozích 
odstavcích a dbejte závazně na to, co bylo stanoveno. 

4. 1 Umístění výrobku 

POZOR! Před přistoupením k instalaci je nutné zkontrolovat, jestli jsou v prostředí, ve kterém má být ohřívač 
vody nainstalován, splněny následující podmínky: 

a) dané místo, v případě použití ohřívače vody bez potrubí pro odvod vzduchu, nemá objem nižší než 20 
m3, s potřebnou výměnou vzduchu. zabraňte instalaci přístroje v prostředích, ve kterých je možné, aby 
byly dosaženy podmínky, při kterých by se mohl vytvořit led.  neinstalujte výrobek v místnosti, ve které se 
nachází přístroj, který pro svůj provoz potřebuje přísun vzduchu (např. plynový kotel nebo karma 
s nasáváním z místnosti,…).  není zaručen výkon a bezpečnost přístroje, pokud je instalován venku 

b) ze zvoleného místa je možné dosáhnout místa odtahu a odvodu vzduchu, pokud je předpokládáno jeho 
využití pozice přípojek pro sací a odváděcí potrubí vzduchu je umístěna v horní části přístroje 

c) instalační prostředí a elektrické a vodárenské zařízení, ke kterým se má přístroj připojit, odpovídají 
platným normám. 

d) je k dispozici nebo je možné připravit ve zvoleném místě zásuvku napájení elektrickým proudem 
monofáze 220-240 Volts ~ 50 Hz 

e) je ve zvoleném místě možné ve výšce počínaje příslušnou přípojkou umístěnou po straně přístroje 
připravit odtok kondenzátu s vhodným sifonem 

f) je ve zvoleném místě možné dodržovat požadované vzdálenosti od stěn a stropu pro umožnění 
správného fungování a snadnou údržbu 

g) podlaha umožní dokonale vodorovnou provozní polohu 
h) zvolené místo splňuje stupeň IP zařízení (ochrana proti vnikání kapalin) podle platných norem 
i) zařízení není vystaveno přímým slunečním paprskům i v případě zasklení 
j) zařízení není vystaveno obzvlášť agresivnímu prostředí, jako jsou kyselé výpary, plyny nebo prach 
k) zařízení není instalováno přímo na elektrickém vedení, které není chráněno proti výkyvům napětí 
l) zařízení je nainstalováno co nejblíže k místům využití, aby byly omezeny tepelné ztráty v potrubí 
m) nasávaný vzduch neobsahuje prach, kyselé výpary, rozpouštědla. 

 

V případě neregulované instalace dodržujte vzdálenosti od stěn, které jsou uvedené na obrázku 4. 
 

4.2 Umístění na zem 

Odkaz obr. 5 
1) Po vybrání vhodné pozice k instalaci sejměte obal a vyšroubujte šrouby, které se nacházejí na paletách 

na dvou lištách, na kterých je zařízení položeno. V této fázi nevyjímejte šrouby, kterými je připevněn 
přístroj k lištám. 

2) Za pomoci příslušného řemenu sundejte přístroj z palety tak, že lišty sklouznou z palety. 
3) Poté, co je přístroj na zemi, odstraňte šrouby, kterými je připevněn k lištám. Lišty sejměte. 
4) Připevněte k podlaze nožičky (pomocí příslušných otvorů) s použitím vhodných šroubů a hmoždinek. Po 

upevnění odstraňte řemen z tkaniny vyšroubováním příslušných šroubů. 
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4.3 Zapojení vzduchu 

Upozorňujeme, že použití vzduchu pocházejícího z vyhřívaných místností může ovlivnit tepelné vlastnosti budovy. 

Na zadní straně přístroje se nachází jeden vývod pro nasávání a dva pro odvádění vzduchu. Je důležité 
neodstraňovat dvě mřížky a kryt (na kterém je nápis “Closed air” v horní části výrobku) a nemanipulovat s nimi. 
Teplota výstupního vzduchu z výrobku může dosahovat teploty o 5-10°C nižší oproti vstupnímu vzduchu a pokud není 
regulována, může se teplota v místnosti instalace citelně snížit. Pokud bude fungování zařízení s odtahem nebo 
nasáváním stranou (nebo v jiné místnosti) od vzduchu využívaného tepelným čerpadlem, může být použito potrubí 
vhodné pro proudění vzduchu. Ujistěte se, že je potrubí spojeno s přístrojem a pevně k němu upevněno, aby se 
zabránilo náhodnému odpojení (používejte nspř. Vhodný silikon). Pouze v případě regulace je možné vyměnit kryty 
výstupního vzduchu, pokud je požadováno použití výstupu umístěného v horní části. Nemanipulujte s mřížkami pro 
vstup a výstup vzduchu a žádným způsobem je neporušujte. 

Celková statická ztráta instalace se vypočítává součtem ztráty jednotlivých instalovaných komponentů; tento součet 
musí být nižší než statický tlak ventilátoru, který je 50 Pa (viz tabulka technických údajů). 

 

                                                                                                          

 

Tlakové ztráty    

4÷6 Pa/m Trubka z hladkého PVC Ø150 

 

14 Pa/m Trubka AL Ø150 plně rozšířená hadice (3/3)  

50 Pa/m Trubka AL Ø150 částečně rozšířená hadice (2/3) 

 Trubka AL Ø150 částečně rozšířená hadice (1/3) 

37÷42 Pa Tvarovka Ø150, 90°z hladkého PVC 

 

 

O 

pouze pokud je 

regulována 
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PŘÍKLADY  

Obrázek 6 
Vstupní vzduch: neregulovaný 

Výstupní vzduch: regulovaný externě 

Obrázek 7 
Vstupní vzduch: regulovaný zevnitř 

Výstupní vzduch: regulovaný externě 

Obrázek 8 
Vstupní vzduch: regulovaný externě 

Výstupní vzduch: regulovaný externě 

Obrázek 9 Instalace bez regulace 

4.4 Zapojení vody 

Zapojte vstup a výstup ohřívače vody trubkami a spojkami odolnými (kromě proti provoznímu tlaku) proti teplotě teplé 
vody, která může dosáhnout až 75°C. Proto se nedoporučuje použití materiálů, které neodolávají takovým teplotám.  

Přišroubujte ke vstupnímu potrubí vody přístroje označenému kroužkem modré barvy tvarovku “T”. 
Je nezbytné přišroubovat ke vstupnímu potrubí vody přístroje bezpečnostní ventil. Zařízení musí odpovídat 
normě EN 1487:2000, maximální tlak 0,7 MPa (7 barů), a obsahovat alespoň: vypouštěcí ventil, zpětný ventil, 
zařízení pro kontrolu zpětného ventilu, bezpečnostní ventil, zařízení pro přerušení vodního tlaku. 
 Výstup odvodu zařízení musí být připojen k potrubí s průměrem ne menším, než je průměr zařízení (3/4”), 
prostřednictvím sifonu, který umožňuje vzdálenost vzduchu alespoň 20 mm, s možností vizuální kontroly pro 
zabránění tomu, aby v případě účasti samotného zařízení byly způsobeny škody na osobách, zvířatech a věcech, za 
které není výrobce zodpovědný.  Zapojte pomocí pružné trubky k potrubí se studenou vodou vodovodní sítě vstup 
zařízení proti přetlaku, pokud je to nutné použitím zadržovacího ventilu. Kromě toho zapojte pro případ otevření 
vypouštěcího kohoutu vypouštěcí trubku umístěnou u výstupu. 
Při šroubování zařízení proti přetlaku jej zcela neutahujte a nepoškozujte jej.  Odkapávání zařízení proti přetlaku je 
normální ve fázi ohřívání; z toho důvodu je nutné připojit odvod, který má být nicméně stále otevřen pro atmosféru, 
s drenážní trubkou instalovanou při trvalém unikání v dolní části v oblasti bez zamrzání. Je vhodné připojit ke stejné 
trubce také odvod kondenzátu pomocí příslušné přípojky umístěné ve spodní části ohřívače vody. 
Zařízení by nemělo využívat vodu s tvrdostí vyšší než 12°F, v opačném případě při zvlášť vysoké tvrdosti vody se 
doporučuje použití změkčovače vhodně odměřeného a monitorovaného, v tomto případě zbytková tvrdost nesmí 
klesnout pod 15°F. 
Pokud by se tlak sítě blížil hodnotám zatížení ventilu, je nutné zapojit redukční ventil tlaku co nejdále od přístroje. 
Viz obrázek 10. 
 
POZOR! Doporučuje se provést pečlivé vypláchnutí potrubí připojenému k zařízení pro odstranění případných 
zbytků závitů, zbytků ze svařování nebo nečistot, které by mohly ohrozit správnou funkci přístroje. 

4.5 Elektrické zapojení 

 Kabel Napětí Ochrana 
Trvalé napájení 

(kabel dodáván s přístrojem) 3G 1.5mm2 220-240V mono 16A 

Signál EDF (kabel není dodáván s přístrojem) 2G 0.8mm2 220-240V mono 2A 

Ochrana proti korozi výrobku je zajištěna bateriemi, pokud není napájen. 



14 

 
Přístroj je dodáván spolu s napájecím kabelem (pokud by byla později nutná jeho výměna, je vhodné použít originální 
náhradní díl dodaný výrobcem). 

Doporučuje se provádět kontrolu elektrického zařízení a ověřit si, že odpovídá platným normám. Zkontrolujte, že je 
zařízení upraveno na maximální výkon odebíraný ohřívačem vody (odvoláváme se na údaje na štítku), ať již v oblasti 
kabelů, tak pokud se týká jejich shody s platnými normami. Je zakázáno použití vícečetných zásuvek, prodlužovacích 
kabelů nebo adaptérů. Je zakázáno používat potrubí vodárenského zařízení, topení nebo plynu pro uzemnění 
přístroje. 

Před uvedením do provozu zkontrolujte, jestli napětí sítě odpovídá tabulkovým hodnotám přístrojů. Výrobce přístrojů 
nemůže být odpovědný za případné škody způsobené neuzemněním přístroje nebo anomáliemi v elektrickém 
napájení. Pro odpojení přístroje ze sítě musí být použit dvoupólový přepínač odpovídající platným normám IEC/EN 
(rozpětí kontaktů alespoň 3 mm, lepší je, když je opatřen pojistkami). 
 

TRVALÉ ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

Obr. 11 
V případě, že není k dispozici dvojí elektrický tarif, použijte toto uspořádání. 
Ohřívač vody bude vždy připojen k elektrické síti, čímž se zajistí jeho provoz 24 hodin denně. 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ S DVOJÍM TARIFEM 

Obr. 12 

V případě, že je k dispozici dvojí tarif a vhodný měřící přístroj, je možné se rozhodnout k napájení 
přístroje pouze v hodinách, kdy dochází k maximální finanční úspoře. 
V hodinách, kdy není přístroj napájen, je ochrana proti korozi pomocí proudové anody zajištěna pomocí 
recyklovatelných baterií. 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ S DVOJÍM TARIFEM A SIGNÁLEM HC/HP 

Obr. 13 

Má stejné ekonomické výhody jako uspořádání s dvojím tarifem a navíc je možný rychlý ohřev 
prostřednictvím funkce BOOST, která aktivuje ohřev i pomocí tarifu HP. 
1) Zapojte dvoupólový kabel k příslušným kontaktům signálu na měřicím přístroji. 
2) zapojte dvoupólový kabel signálu k uvedené svorce, která se nachází uvnitř výrobku vedle napájecí 
svorky. 
3) Aktivujte funkci HC/HP prostřednictvím instalačního menu. (viz odstavec 7.6). 

 

4.6 První uvedení do chodu 

Poté, co jsou nastaveny vodní a elektrické přípojky, proveďte naplnění ohřívače vody vodou z vodovodní sítě.  Pro 
naplnění je nutné otevřít centrální kohout domácího zařízení a nejbližší kohout s teplou vodou a ujistit se přitom, že 
veškerý vzduchpostupně vyjde ze zásobníku. 
Ověřte si vizuálně přítomnost případného úniku vody z těsnícího kroužku a ze spojů a případně je  jemně utáhněte. 

5. NORMY PRO ÚDRŽBU (pro autorizované pracovníky) 

 
POZOR! Pečlivě sledujte základní upozornění a bezpečnostní normy uvedené v předchozích 
odstavcích a dbejte závazně na to, co bylo stanoveno. 

Veškeré zásahy a údržbové práce musí být prováděny proškoleným personálem (který má vybavení 
požadované platnými normami v této oblasti). 

5.1 Vyprázdnění zařízení 

Je nezbytné vyprázdnit zařízení, pokud má zůstat nepoužíván v místnosti vystavené mrazu. 
Pokud to bude potřeba, provádějte vyprázdnění přístroje níže uvedeným způsobem: 
- odpojte přístroj z elektrické sítě 
- zavřete zadržovací kohout, pokud byl nainstalován, jinak hlavní uzávěr vody 
- otevřete kohout s teplou vodou (umyvadlo nebo vana) 
- otevřete kohout umístěný na bezpečnostním ventilu 
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5.2 Pravidelná údržba 

Doporučuje se provádět ročně čistění výparníku pro odstranění prachu a usazenin. Abyste se dostali k výparníku, je 
nutné vyšroubovat připevňovací šrouby čelního krytu. Zkontrolujte, že vnější koncovka potrubí odchozího vzduchu a 
samotné vedení nejsou ucpané nebo poškozené. Proveďte podobnou kontrolu případného nasávacího potrubí. 

5.3 Užitečné informace 

Pokud je vycházející voda studená, je třeba zkontrolovat: 
- přítomnost chyb na displeji 
- přítomnost napětí na svorkovnici 
- nastavení teploty výstupní vody 
- pokud je naprogramování závislé na čase nebo funkci “voyage”, zkontrolujte, že je nastaveno na dobu, 

kdy je přístroj v provozu 
- elektronickou desku 
- neporušenost deflektoru přiváděcího potrubí studené vody 
- topné články 

Pokud je voda vařící (přítomnost páry z kohoutků): 
Přerušte elektrické napájení přístroje a zkontrolujte: 

- elektronickou desku 
- úroveň kotelního kamene v ohřívači a v komponentech 

Při nedostatečném přítoku teplé vody zkontrolujte: 
- tlak vodovodní sítě 
- stav deflektoru (rozptyl proudu) přívodního potrubí studené vody 
- stav potrubí s přívodem teplé vody 
- elektrické komponenty 

Unikání vody ze zařízení proti přepětí 
Odkapávání vody ze zařízení se považuje za normální během ohřívací fáze. Pokud chcete tomuto odkapávání 
zamezit, je vhodné instalovat expanzní nádobu na přívodní zařízení. Pokud unikání pokračuje během jiné než 
ohřívací fáze, zkontrolujte: 

- kalibrace přístroje 
- tlak vodovodní sítě 

Pozor: Nikdy nezakrývejte únikový otvor zařízení! 

Pokud by se projevilo zvýšení hlučnosti při funkci tepelného čerpadla, zkontrolujte: 

- hybné ústrojí uvnitř pláště 
- komponenty spojené s výrobkem pomocí pohyblivých spojů 
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NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRO UŽIVATELE 
6. UPOZORNĚNÍ 
6.1 První uvedení do chodu 

POZOR! Instalace zařízení a jeho první uvedení do provozu musí být provedeny odborným kvalifikovaným 
personálem, v souladu s platnými státními instalačními normami a příslušnými předpisy místních úřadů a 
organizací zabývajících se veřejným zdravím. 

Pokud se při instalaci nejedná o pouhou výměnu, ale je součástí rekonstrukčních zásahů do stávajícího 
vodovodního potrubí nebo nového vodovodního zařízení, je instalační firma po skončení prací povinna vydat 
odběrateli prohlášení o shodě podle platných norem a nařízení. V obou případech instalační firma provede 
kontrolu bezpečnosti a funkčnosti celého zařízení. 

Před spuštěním ohřívače vody zkontrolujte, že instalační firma dokončila všechny operace, které má ve své 
kompetenci. Ujistěte se, že jste správně pochopili výklad instalující osoby o fungování ohřívače vody a o správném 
provádění základních operací na přístroji. 
Při prvním zapojení tepelného čerpadla je doba čekání 5 minut. 

6.2 Doporučení 

V případě poruchy nebo chybné činnosti vypněte přístroj, nepokoušejte jej opravit, ale obraťte se na odborný 
kvalifikovaný personál. Případné opravy, s výhradním použitím pouze originálních náhradních dílů, musí být 
prováděny pouze odborně proškoleným personálem, v opačném případě hrozí ztráta platnosti shody dle vl. dekretu 
Č. 174/04. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost přístroje a vylučuje jakoukoli odpovědnost výrobce. 
V případě delšího nepoužívání ohřívače vody se doporučuje: 
- odpojte elektrické napájení přístroje nebo, v případě přítomnosti příslušného přepínače, jej přepněte do polohy 

“OFF” 
- zavřete kohoutky vodovodní sítě 

POZOR! Doporučuje se vyprázdnit zařízení, pokud má zůstat nepoužíváno v místnosti vystavené mrazu. Tato 
operace je nicméně vyhrazena výhradně odborně proškolenému personálu. 
 
POZOR! Horká voda s teplotou nad 50°C dodávaná z kohoutků může bezprostředně způsobit vážná popálení. 
Děti, postižené osoby a senioři jsou tomuto riziku vystaveni ve větší míře. Proto se doporučuje použití 
termostatického směšovacího ventilu, který se přišroubuje k výstupnímu potrubí přístroje označenému 
kroužkem červené barvy. 
 
POZOR! (pouze pro verzi SOL) Ujistěte se, že teplota vstupní vody v solárním okruhu nepřekročí 95°C. 

6.3 Bezpečnostní předpisy 

Pro význam symbolů použitých v následující tabulce prostudujte předchozí odstavec 1.1. 
 

Odk. Upozornění Riziko Symbol 

1 Neprovádějte operace, které zahrnují 
odmontování přístroje. 

Úraz elektrickým proudem z důvodu přítomnosti 
komponentů pod proudem.  

Zatopení z důvodu úniku vody z odpojeného 
potrubí.  

2 Nenechávejte předměty na zařízení. 

Poranění osob z důvodu pádu předmětu kvůli 
vibracím.  

Poškození přístroje nebo věcí nacházejících se pod 
ním z důvodu pádu předmětu kvůli vibracím.  
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3 Nestoupejte si na přístroj. 

Poranění osob z důvodu pádu z přístroje. 
 

Poškození přístroje nebo věcí nacházejících se pod 
ním z důvodu pádu ze zařízení kvůli poškození 
jeho upevnění.  

4 Neprovádějte operace, které zahrnují otevírání 
přístroje. 

Úraz elektrickým proudem z důvodu přítomnosti 
komponentů pod proudem. 
Úraz osob popálením z důvodu přítomnosti 
přehřátých komponentů nebo z důvodu poranění o 
ostré hrany a výčnělky. 

 

5 Neporušujte kabely elektrického napájení. Úraz elektrickým proudem z důvodu přítomnosti 
nechráněných kabelů pod proudem.  

6 Nestoupejte na nestabilní židle, stoličky a 
žebříky kvůli čistění přístroje. 

Úrazy osob z důvodu pádu z výšky nebo z důvodu 
rozložení schůdků (u štaflí).  

7 
Neprovádějte čistící operace na přístroji bez 
jeho předchozího vypnutí, odpojení ze zásuvky 
nebo pokud vnější přepínač není v poloze OFF. 

Úraz elektrickým proudem z důvodu přítomnosti 
komponentů pod proudem.  

8 Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než pro 
běžný domácí provoz. 

Poškození přístroje z důvodu funkčního přetížení. 
Poškození nevhodně používaných předmětů.   

9 Nenechávejte využívat přístroj dětmi nebo 
nezkušenými osobami. Poškození přístroje z důvodu nesprávného použití. 

 

10 Nepoužívejte při čistění přístroje insekticidy, 
rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky. Poškození plastových a nalakovaných částí. 

 

11 Vyhněte se umisťování jakéhokoli předmětu 
nebo přístroje pod ohřívač vody. Poškození kvůli případnému úniku vody. 

 

7. NÁVOD K PROVOZU 

7.1 Popis kontrolního panelu 
Odk. na obr. 14 

A Knoflík 
B Umístění baterií (pro výměnu odstraňte rám) 

Kontrolní panel, jednoduchý a účelný, je tvořen dvěma tlačítky a centrálním knoflíkem. 
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V horní části DISPLEJ ukazuje nastavenou teplotu (set) nebo stanovenou teplotu, kromě dalších specifických údajů 
jako hlášení o funkční režim, chybové kódy, nastavení, informace o stavu přístroje. 
Pod řídící a informační zónou se nachází SMILE LED, který signalizuje stav funkce – ohřev vody, tepelné čerpadlo a 
elektrický odpor. 

7.2 Jak zapnout a vypnout ohřívač vody 

Zapnutí: pro zapnutí ohřívače vody stačí zmáčknout tlačítko ON/OFF. 

DISPLEJ ukazuje nastavenou teplotu “set”, funkční režim a symbol HP a/nebo 
symbol rezistence ukazují příslušnou funkci tepelného čerpadla a/nebo rezistence. 

 

Vypnutí: pro vypnutí ohřívače vody stačí zmáčknout tlačítko ON/OFF. “SMILE LED” se vypne, stejně jako světlo na 
DISPLEJI a další předtím aktivní signalizace a zůstane pouze nápis “OFF” na displeji. Ochrana proti korozi zůstane 
zaručena a přístroj automaticky zajistí, aby teplota vody v zásobníku neklesla pod 5°C. 

7.3 Nastavení teploty 

Nastavení požadované teploty teplé vody se provádí otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček (vizualizace 
bude současně blikat). 

Pro zobrazení aktuální teploty vody v zásobníku stiskněte a pusťte knoflík, hodnota se objeví na 5 vteřin a poté se 
opět zobrazí nastavená teplota. 

Teploty, kterých je možné dosáhnout v režimu tepelného čerpadla se pohybují mezi 50°C a 55°C v továrním 
nastavení. Zapnutím instalačního menu (popsaného v odstavci 7.6) je možné rozšířit rozpětí od 40°C do 62°C. 
(pozor, dosažení teplot vyšších než 55°C s tepelným čerpadlem může způsobit větší opotřebení kompresoru). 
Maximální teplota, kterou je možné dosáhnout pomocí elektrického rezistoru je 65°C v továrním nastavení a 
75°C při změně nastavení v instalačním menu. 

7.4 Způsob provozu 

V podmínkách normálního fungování je pomocí tlačítka 
“mode” možné měnit režim fungování, kterým ohřívač 

vody dosáhne nastavenou teplotu. Zvolená funkce bude 
zobrazena na lince pod teplotou.Pokud je tepelné 

čerpadlo aktivní, zobrazí se symbol: 

 

Pokud je aktivní elektrický rezistor, zobrazí se symbol:  
 

 

• Funkce AUTO: ohřívač vody zachytí, jak dosáhnout požadovanou teplotu v omezeném počtu hodin 
s účelným využitím tepelného čerpadla a (pouze pokud je to nutné) rezistoru. Maximální počet 
investovaných hodin závisí na parametru P9 - TIME_W (viz odstavec 7.6), který je standardně nastaven 
na 8 hodin. 

• Funkce BOOST: aktivací této funkce ohřívač vody využívá současně tepelné čerpadlo a rezistor pro 
dosažení požadované teploty v co nejkratším čase. Po dosažení teploty se činnost vrátí do režimu AUTO. 

• Funkce GREEN (lze aktivovat prostřednictvím instalačního menu): ohřívač vody vyřadí z činnosti 
rezistor, využívá pouze tepelné čerpadlo a zajistí tak maximální energetickou úsporu! Maximální 
dosažitelná teplota závisí na hodnotě parametru P3 (40-62°C) viz odstavec 7.6. 
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• Funkce VOYAGE (lze aktivovat prostřednictvím instalačního menu): Vytvořená pro stavy 
nepřítomnosti, kdy není potřeba, aby byl ohřívač vody v chodu. Nastaví se dny nepřítomnosti, po které 
ohřívač vody zůstane vypnutý. Aktivuje se pouze proto, aby byla k dispozici teplá voda v den příjezdu. 
Ochrana proti korozi zůstává aktivní a přístroj automaticky zajistí, aby teplota vody v zásobníku neklesla 
pod 5°C. Tiskněte tlačítko “mode”, až aktivujete funkci VOYAGE, otočte knoflíkem pro nastavení počtu 
dní (“days”), stiskněte knoflík pro potvrzení.  Na displeji zůstane uveden počet dní, které zbývají do 
opětovné aktivace přístroje. 

7.5 Seznam informací 

Pomocí seznamu informací získáte zobrazení monitorovacích údajů zařízení. Pro vstup do 
seznamu tiskněte knoflík po dobu 5 sekund. 

 

Otočte knoflíkem pro volbu parametrů L1, L2, L3…L14 

Ve spodním řádku se nachází popis parametru. 
 

Po stanovení požadovaného parametru stiskněte knoflík pro zobrazení hodnoty.  Pro návrat 
k výběru parametrů znovu stiskněte knoflík nebo tlačítko “MODE”. 

 

Pro odchod z informačního seznamu stiskněte tlačítko “mode”. (přístroj automaticky zajistí odchod ze 
seznamu po 10 minutách nečinnosti). 

 

Parametr  Název  Popis parametru 
L1 HCHP Stav aktivace/deaktivace provozu s dvojím tarifem  
L2 TIME_W Maximální přípustný počet provozních hodin 
L3 ANTI_B Stav aktivace/deaktivace funkce proti legionellám (on/off) 
L4 T HP Maximální nastavená teplota jednotky čerpadla 
L5 T W1 Teplota zjištěná sondou 1 jednotka rezistoru 
L6 T W2 Teplota zjištěná sondou 2 jednotka rezistoru 
L7 TW3 Teplota zjištěná čidlem v oblasti potrubí teplé vody 
L8 T AIR Teplota zjištěná sondou v oblasti vstupního vzduchu 
L9 T EVAP Teplota zjištěná sondou výparníku 
L10 DEFROS Stav aktivace/deaktivace funkce odmražení (on/off) 
L11 HP h Měřič vnitřní parametr 1 
L12 HE h Měřič vnitřní parametr 2 
L13 SW MB Verze software Řídící elektronická deska “Mainboard” 
L14 SW HMI Verze software Řídící elektronická deska 
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7.6 Instalační menu 

 
POZOR: OVLÁDÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PARAMETRŮ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO KVALIFIKOVANÝM 

PERSONÁLEM. 

Prostřednictvím instalačního menu se mohou měnit některá nastavení přístroje. Vlevo se 
zobrazí symbol údržby. 

 Pro vstup do menu tiskněte knoflík po dobu 5 sekund, prohlédněte parametry menu “L - 
INFO” dokud se nezobrazí nápis “P0 - CODE”. 

 
Po vložení kódu (zobrazeného v následující tabulce) otočte knoflíkem pro volbu parametrů P1, 
P2, P3 …P10. 

Po stanovení parametru, který má být změněn, stiskněte knoflík pro zobrazení hodnoty 
parametru, následně jím otočte pro získání požadované hodnoty. 

Pro návrat k výběru parametrů stiskněte knoflík, pokud chcete uložit zvolený parametr, 
stiskněte “mode” (nebo vyčkejte 10 sekund), pokud chcete odejít z nastavování bez uložení 
vložené hodnoty. 

 

 

Pro odchod z instalačního menu stiskněte tlačítko “mode”. (přístroj 

automaticky zajistí odchod ze seznamu po 10 minutách nečinnosti). 

 
Parametr Název Popis parametru 

P0 CODE 
Vložení kódu pro přístup do instalačního menu. Na displeji se objeví číslo 222, otočte knoflík až 
na číslo 234, stiskněte knoflík. Nyní je možný přístup do instalačního menu. 

P1 T Max 
Nastavení maximální dosažitelné teploty od 65°C do 75°C). 
Vyšší hodnota teploty umožní využití většího množství teplé vody.  

P2 T Min 

Nastavení minimální dosažitelné teploty (od 50°C do 40°C). 
Nižší nastavená hodnota teploty umožní ekonomičtější provoz, pokud bude spotřeba teplé vody 
umírněná. 
 

P3 T HP 
Nastavení maximální dosažitelné teploty s jednotkou tepelného čerpadla (od 50°C do 62°C). 
Pozor, dosažení teplot vyšších než 55°C s tepelným čerpadlem může způsobit větší opotřebení 
kompresoru. 

P4 GREEN 
Aktivace/deaktivace funkce Green (on/off) 
Viz odstavec 7.4 

P5 ANTI_B 
Aktivace/deaktivace funkce Anti-legionella (on/off). 
Viz odstavec 7.7 

P6 
VOYAG

E 
Aktivace/deaktivace funkce Voyage (on/off). 
Viz odstavec 7.4 

P7 
DEFRO

S 
Aktivace/deaktivace funkce odmražení (on/off). 
Pokud je aktivována, umožní tepelnému čerpadlu činnost s teplotou vstupního vzduchu do -5°C. 

P8 HC-HP 
Aktivace/deaktivace provozu s dvojím tarifem. 
Viz odstavec 7.9 

P9 TIME_W Maximální počet denních hodin ohřevu (od 5 do 24 hodin).  
P10 RESET Vynulování všech parametrů továrního nastavení. 

 

 



21 

7.7 Ochrana proti legionellám (funkce aktivovatelná prostřednictvím instalačního menu) 

Pokud je aktivována, ohřívač vody zajistí zcela automaticky funkci ochrany proti legionellám. Měsíčně teplota vody 
dosáhne hodnoty 65°C na dobu maximálně 15 minut, vhodnou k tomu, aby se zabránilo vzniku zárodků v zásobníku 
a v potrubí (pokud v této době voda nebude přivedena k T>57°C na alespoň 15 minut). První ohřívací cyklus se 
uskuteční po třech dnech od aktivace funkce. Tyto teploty mohou způsobit popáleniny, doporučuje se používat 
termostatický směšovač. 

7.8 Tovární nastavení 

Přístroj je připravený z továrny v podobě, v níž jsou některé podmínky, funkce a hodnoty již nastaveny, tak jak je 
uvedeno v následující tabulce. 

 
Parametr Stav továrního nastavení 

FUNKCE AUTO AKTIVOVÁNA 
FUNKCE BOOST AKTIVOVÁNA 
FUNKCE GREEN DEAKTIVOVÁNA 

FUNKCE VOYAGE DEAKTIVOVÁNA 
NASTAVENÁ TEPLOTA 55°C 

MINIMÁLNÍ NASTAVITELNÁ TEPLOTA 50°C 
MAX. NASTAVITELNÁ TEPLOTA VODY S TEPELNÝM 

ČERPADLEM 
55°C 

MAX. NASTAVITELNÁ TEPLOTA VODY S REZISTOREM 65°C 
ANTI-LEGIONELLA'. DEAKTIVOVÁNA 

HC-HP (provoz s dvojím tarifem) DEAKTIVOVÁNA 

DEFROST (umožnění aktivního rozmrazování) 

AKTIVOVÁNA (modely 200 EXT, 250 EXT, 250 SOL 
EXT) 

DEAKTIVOVÁNA (modely 200, 250) 
TIME_W (přípustný počet provozních hodin) 8h 

7.9 Provoz s dvojí sazbou 

Pro umožnění fungování i při instalaci s dvojím tarifem kontrolní funkce vypočítá průměrný denní počet hodin, ve 
kterých je elektrické napájení k dispozici s ekonomickým tarifem (HC). 
Automatická funkce přizpůsobení způsobí, že přístroj dosáhne teploty nastavené v limitu hodin, které jsou k dispozici 
v ekonomickém tarifu. Maximální limit hodin je dán parametrem P9 TIME_W. Při prvním spuštění (a po vypnutí 
hardwaru) je hodnota nastavena na 8 hodin. 

7.10 Funkce proti zamrznutí 

Pokud je přístroj napájen, vždy když teplota vody v zásobníku klesne pod 5°C, automaticky se aktivuje rezistor 
(1000W) a ohřeje vodu až na 16°C.  Pokud je nastavena funkce GREEN, přístroj provede tuto operaci pomocí 
tepelného čerpadla. 

7.11 Závady 
V okamžiku, kdy se projeví chyba, přístroj vstoupí do stavu chyba, na displeji se zobrazí blikající signál a ukáže se 
kód chyby. Ohřívač vody pokračuje v dodávce teplé vody, pokud chyba zasahuje pouze jednu z ohřívacích jednotek, 
ponechá v chodu tepelné čerpadlo nebo rezistor. 
Pokud se chyba vztahuje k tepelnému čerpadlu, na obrazovce se objeví blikající symbol “HP”, pokud se chyba týká 
rezistoru, bude blikat symbol rezistoru. Pokud se vztahuje k oběma, budou blikat oba symboly. 
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Kód 
chyby Důvod  Činnost 

rezistoru 

Činnost 
tepelného 
čerpadla 

Jak postupovat 

E1 
Ohřev bez vody v 

zásobníku 
OFF OFF 

Zkontrolovat důvod nepřítomnosti 
vody (unikání, vodovodní připojení 

atd) 

E2 
Nadměrná teplota vody v 

zásobníku 
OFF ON 

Vypnout a znovu zapnout přístroj, 
pokud chyba přetrvává, volat servis 

E4 
Chyba čidla v oblasti 

rezistoru 
OFF ON 

Zkontrolovat nebo případně vyměnit 
čidla rezistoru 

E5 
Zjištění zvětšeného 

rozdílu teplot mezi čidly 
rezistoru 

OFF ON 
Zkontrolovat nebo případně vyměnit 

čidla  

H1 
Nadměrný tlak 

v chladícím okruhu nebo 
chyba snímání presostatu 

ON OFF 
Zkusit znovu zapnout přístroj, pokud 

chyba přetrvává, volat servis 

H2 Chyba ventilátoru ON OFF 

Zkontrolovat chod a případně 
nahradit ventil hot-gas. Zkontrolovat, 
zda není ventilátor rozbitý a výparník 

zanešený 

H3 Chyba kompresoru ON OFF 
Zkontrolovat funkci kompresoru 

a/nebo nechat ověřit, že nejsou úniky 
chladícího plynu 

H4 Zanešený výparník ON OFF 
Zkontrolovat plynulost proudu 

vzduchu uvnitř jednotky tepelného 
čerpadla 

H6 Chyba čidla vzduchu ON OFF 
Zkontrolovat správné zapojení a 
pozici a případně vyměnit čidlo 

H7 Chyba čidla výparníku ON OFF 
Zkontrolovat správné zapojení a 
pozici a případně vyměnit čidlo 

H8 
Chyba čidla v oblasti 

potrubí teplé vody 
ON OFF 

Zkontrolovat správné zapojení a 
pozici a případně vyměnit čidlo 

H9 
Chyba aktivního 

rozmrazování 
ON OFF 

Zkontrolovat chod a případně 
nahradit ventil hot-gas. Zkontrolovat, 
zda není ventilátor rozbitý a výparník 

zanešený 

F1 Chyba elektronické desky OFF OFF 
Zkusit vypnout a znovu zapnout 

řístroj, případně zkontrolovat funkci 
desek 

F2 Nadměrný počet reset ON ON Vypnout a znovu zapnout přístroj 

F3 
chybí komunikace mezi 
elektronickou deskou a 

rozhraním 
ON ON 

Zkusit vypnout a znovu zapnout 
přístroj, případně zkontrolovat funkci 

desek nebo je vyměnit 

F4 
Prázdný zásobník 
(EMPTY), okruh 

proudové anody otevřen 
ON ON 

Zkontrolovat přítomnost vody 
v zásobníku, zkontrolovat a případně 

vyměnit proudovou anodu 

F5 
Okruh proudové anody 

v krátkém spojení 
ON ON 

Zkontrolovat a případně vyměnit 
proudovou anodu 
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8. ÚDRŽBA 

8.1 Běžná údržba prováděná uživatelem 

Doporučujeme provádět omytí přístroje po každé údržbové operaci, pravidelné i mimořádné. 

Zařízení proti přetlaku musí být pravidelně spouštěno pro kontrolu, zda není zablokováno a pro odstranění případných 
usazenin vápníku. 

Zkontrolujte, zda odvodní potrubí kondenzátu není zanešeno. 

Výměna baterií musí být prováděna každé dva roky. Ujistěte se, že jsou řádně zlikvidovány a budou nahrazeny pouze 
3 nabíjecími bateriemi typu AA, 2100 mAh minimální, ověřit si, že buderespektována polarita tak, jak je popsáno 
na držáku baterií.  Držák baterií se nachází pod rámem vpravo od rozhraní - viz obrázek v odstavci 7.1. 

8.2 Likvidace ohřívače vody 

Přístroj obsahuje chladící plyn typu R134a, který nesmí být ponechán v atmosféře. Proto v případě 
definitivního vyřazení z provozu ohřívače vody veškeré operace provádí pouze odborně kvalifikovaný 
personál. 

Tento přístroj odpovídá směrnici EU 3002/96/EC. 

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na štítku přístroje označuje, že přístroj po ukončení aktivní činnosti musí být 
oddělen od domácího odpadu a odevzdán do sběrného dvora pro elektrické a elektronické zařízení nebo předán výrobci 

v okamžiku koupě nového ekvivalentního přístroje. Uživatel odpovídá za odevzdání nepoužitelného přístroje po ukončení funkce 
sběrným zařízením. Správné vytřídění pro následovné opětovné zprovoznění přístroje určeného k recyklaci, zpracování a likvidaci 
s ohledem na ekologii, přispívá k omezení případných negativních dopadů na životní prostředí a zdraví osob a umožňuje recyklaci 
materiálů, z nichž je přístroj vyroben. Pro podrobnější informace týkající se dostupných sběrných systémů se obraťte na místní servis 
zabývající se likvidací odpadu nebo na obchod, ve kterém jste uskutečnili nákup přístroje. 

Přístroj je opatřen nabíjecími bateriemi, které musí být vyjmuty před likvidací přístroje a umístěny do příslušných nádob. Baterie jsou 
umístěny v prostoru pod rámem rozhraní. 
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