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VAROVÁNÍ 
Toto zařízení není určeno k používání lidmi (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami, které
nemají zkušenosti nebo nechápou tento návod, pokud nebyly dříve poučeny,
nebo nejsou pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost
při používání tohoto zařízení.
Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
Toto zařízení smí být používáno dětmi od 8 let a osobami s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami, které
nemají potřebné zkušenosti nebo znalosti, pokud jsou pod řádným dozorem,
nebo pokud jsou poučeny v bezpečném používání zařízení a informovány o
souvisejících rizicích. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti nesmí toto zařízení
bez dozoru čistit ani provádět jeho údržbu.

INSTALACE
VAROVÁNÍ: Výrobek je těžký, manipulujte s ním s opatrností:
1/Zařízení nainstalujte v místnosti, která není vystavena teplotám pod bodem
mrazu. Záruka se nevztahuje na zničení zařízení způsobené nadměrným
tlakem vyvolaným zablokováním bezpečnostního ventilu.
2/Zajistěte, aby stěna, na které je zařízení nainstalováno, měla dostatečnou
nosnost pro hmotnost zařízení naplněného vodou.
3/Jestliže zařízení musí být nainstalováno v místnosti nebo na místě, kde je
teplota prostředí neustále vyšší než 35°C, musí tento prostor být vybaven
větráním.
4/Zařízení umístěte na přístupné místo.
5/Viz schémata instalace.
Velikost prostoru potřebného pro
správnou instalaci zařízení
je uvedena v kapitole popisující instalaci.
Je povinné, aby ohřívač vody
byl upevněn k podlaze pomocí
montážního přípravku který je součástí dodávky

Uživatel by si měl tento návod uschovat
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VAROVÁNÍ 

PŘÍPOJKA VODY
Na vstupu do ohřívače vody musí být v prostředí, které není vystaveno mrazu,
nainstalována nová bezpečnostní jednotka o rozměru 3/4" a tlaku 7 bar - 0,7
MPa, která bude v souladu s místními platnými předpisy.
Když tlak bude přesahovat hodnotu 5 bar (0,5 MPa), je vyžadován redukční
tlakový ventil (není součástí dodávky), který bude umístěn na hlavním
přívodním vedení.
Připojte bezpečnostní jednotku k výstupní trubce udržované v otevřeném
prostoru, v prostředí nevystaveném mrazu, s trvalým spádem směrem dolů,
aby bylo možné odstraňovat jakoukoliv expanzní vodu z procesu ohřevu nebo
vodu vypouštěnou z ohřívače vody.
Provozní tlak okruhu výměníku tepla nesmí překračovat hodnotu 3 bar - 0,3
MPa, a jeho teplota nesmí být vyšší než 85 °C.

ELEKTRICKÉ KABELY
Před demontáží krytu vždy zkontrolujte, zda je vypnuté napájení, abyste
zabránili v jakémkoliv zranění nebo zásahu elektrickým proudem.
Před zařízením musí v elektrickém systému být nainstalován omnipolární
vypínač napájení (jistič nebo pojistka), který splňuje místní platné předpisy
(diferenciální jistič 30 mA). Systém musí být uzemněn. Pro tento účel slouží
svorka označená .
Francouzské zákony přísně zakazují připojení výrobku vybaveného kabelem a
zástrčkou.

ÚDRŽBA - OPRAVY
Vypouštění: Odpojte elektrické napájení a přívod studené vody, otevřete ventily
teplé vody a potom otevřete vypouštěcí ventil bezpečnostní jednotky.
Vypouštěcí zařízení má systém pro omezování tlaku, který je třeba pravidelně
aktivovat, aby se odstranily jakékoliv nánosy kotelního kamene, a kontrolovat, zda
není zablokován.
Jestliže napájecí kabel je poškozený, z bezpečnostních důvodů musí být provedena
jeho výměna výrobcem, poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovanými
osobami.
Tento návod je k dispozici také u servisního oddělení pro zákazníky (kontaktní2
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Popis
1. Důležitá doporučení
1.1. Bezpečnostní směrnice
Práce spojené s instalací a uvedením do provozu na termodynamických ohřívačích vody mohou vzhledem k
vysokému tlaku a elektrickým částem pod napětím představovat nebezpečí.
Termodynamické ohřívače vody musí být instalovány, uváděny pro provozu a udržovány výhradně zaškolenými
a kvalifikovanými pracovníky.

1.2. Doprava a skladování
Výrobkem lze na jedné straně otáčet o 90°. Tato dovolená strana je jasně
uvedena na informačním štítku umístěném na obalu výrobku. Výrobek se
nesmí otáčet na ostatní strany. Pro kontrolu toho, zda výrobek je dopravován a
je s ním nakládáno v souladu s našimi doporučeními, se používá ukazatel
sklonu. Doporučujeme vám, abyste tyto pokyny pečlivě dodržovali. Jestliže
ukazatel sklonu bude červený, naše obchodní záruka bude neplatná.
Nepřijmeme žádnou odpovědnost za žádnou závadu výrobku, která bude
způsobena dopravou nebo manipulací s výrobkem takovým způsobem, který
není v souladu s našimi doporučeními.

2. Obsah balení

Ohřívač vody

1 trubka na kondenzát (2 m)

1 Návod

1 sáček s izolačním návlekem s 2 těsněními pro instalaci na 
výstup teplé vody
Pouze model se spirálou: je dodán další doplňkový izolační 
návlek pro instalaci na spojku recirkulace.

1 kovový pásek a šroub pro upevnění zařízení k zemi

1 bezpečnostní ventil pro instalaci na potrubí studené vody
(není určen k používání ve Francii)

1 přípojka pro odvod kondenzátu
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

3. Doprava
Výrobek je vybaven několika rukojetěmi,
které usnadňují manipulaci při
přemisťování na místo instalace.

Jestliže chcete dopravovat kotel na místo
instalace, vždy použijte spodní úchyty a
horní madla podle obrázku.

4. Pracovní principy
Ohřívač vody tepelného čerpadla využívá nezahřátý vzduch
pro ohřev teplé užitkové vody.
Chladicí kapalina v tepelném čerpadle nastavuje
termodynamický cyklus, který umožňuje přenášení energie
z nezahřátého okolního vzduchu nebo vnějšího vzduchu do
vody ve válci.
Vzduch prochází zařízením působením ventilátoru, který
zajišťuje větrání různých částí včetně výparníku.
Při průchodu výparníkem se chladivo odpařuje a odvádí
kalorie do přívodního vzduchu.
Kompresor stlačuje chladivo a vyvolává tak zvyšování jeho
teploty.
Toto teplo je přenášeno kondenzátorem do užitkové vody
uložené ve válci.
Chladivo v termostatickém expanzním ventilu expanduje a
ochlazuje se. Potom je znovu připraveno na příjem tepla ve
výparníku.
Čím je vzduch studenější, tím je čerpání kalorií z něho
obtížnější. Podobně, čím vyšší je nastavení teplé vody, tím je
vracení odčerpaných kalorií pro tepelné čerpadlo obtížnější.

Dodržujte doporučení a pokyny pro manipulaci na obalu ohřívače vody.

 Dovolené polohy  Zakázané polohy

Vstup proudu 
vzduchu

Výstup 
proudu 
vzduchu

Přípojka teplé vody

Přípojka studené 
vody
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

5. Technické údaje
Model 200 litrů 270 litrů

Rozměry (výška x šířka x hloubka) mm 1609 x 620 x 665 1949 x 620 x 665

Hmotnost v prázdném stavu (model bez spirály) kg 85 93

Hmotnost v prázdném stavu (model se spirálou) kg 100 108

Nominální kapacita l 200 270

Přípojka teplé a studené vody
¾ ʺ M

Přípojka spirály 1ʺ M

Topný povrch spirály m² 1,2

Výkon spirály při TPrimární 60°C a průtoku 1,5 m3/hod
kW 16

Systém ochrany proti korozi ACI Hybrid

Jmenovitý tlak vody Bary 8

Elektrická přípojka (napětí/frekvence) - 230 V, jednofázová, 50 Hz

Maximální celkový příkon zařízení W 2465

Maximální příkon tepelného čerpadla W 665

Příkon pomocné elektrické jednotky W 1800

Rozsah nastavení teploty vody tepelného čerpadla °C 50 až 62

Rozsah nastavení teploty uživatele tepelného čerpadla (teplota vzduchu) °C -5 až +43

Průměr vedení mm 160

Průtok vzduchu (bez vedení) při nízké rychlosti m3/h
od

300

Průtok vzduchu (bez vedení) při vysoké rychlosti m3/h
od

390

Přípustné ztráty zatížením na větracím okruhu bez ovlivnění výkonu Pa 25

Hladina zvukového výkonu dB(A) 50,3

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m dB(A) 33,5

Kapacita chladiva R134a kg 1,25 1,35

Množství teplé vody při teplotě 40°: V40td za 8 hod (mimo špičku) l 312 347

Množství teplé vody při teplotě 40°: V40td za 14 hod (mimo špičku + 6 
hod)

l 579 607

Výkon při teplotě vzduchu 7°C (EN 16147)

Koeficient výkonnosti (COP) - 2,8 2,9

Cyklus odpouštění - L XL

Pohotovostní příkon (Pes) W 27 30

Doba zahřívání (th) h.min 7h54 10h41

Referenční teplota teplé vody (Tref) °C 54 52,9

Rychlost průtoku (vzduch) m3/h
od

305,7 287,6
Toto zařízení splňuje směrnici 2004/108/CEE o elektromagnetické kompatibilitě a směrnici 2006/95/CEE o nízkém napětí.
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

6. Rozměry

Ind MODEL 200
STD

200
ECH

270
STD

270
ECH

A Výstup kondenzátu 1221 1221 1562 1562

B Celková výška 1609 1609 1949 1949

C Vstup studené vody 304 462 304 462

D Výstup teplé vody 961 961 1300 1300

E Celková šířka 620 620 620 620

F Celková hloubka 665 665 665 665

G
Vzdálenost mezi 

vstupem a 
výstupem vzduchu

418 418 418 418

H Vstup spirály - 581 - 581

B

A
D

C

E

F

60°

Rozměry v mm

H

104
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

7. Seznam částí
1

2

3

5

4

6

7
8

9 10

1112

13 14

15
1633

18

1

19

18 20

21

22

23

24

1 Nastavitelný vstup a výstup

2 Zadní kryt

3 Spoiler

4 Filtr

5 Kondenzátor 15 µF

6 Ventil TX

7 Plášť spirály ventilátoru

8 Sestava ventilu horkého 
plynu

9 Tlakový spínač

10 Ventilátor

11 Držák desky ventilátoru

23 Přední sloupek

24 Zástrčka spodního sloupku

25 Kabel ACI

26 PCB řídicí jednotky regulace

27 Kabel kompresoru

28 Kabel snímače vody

29 Elektrický záložní kabel

30 Kabel snímačů tepelného 
čerpadla

31 Kabel ventilátoru

32 Kabel řídicí jednotky

33 Kryt pláště kompresoru

12 Kondenzátor 1,5 µF

13 Kondenzátor 4 µF

14 Svorkovnice

15 Přední kryt

16 Kompresor

17 Plášť kompresoru

18 Nosné vedení

19 Hybridní objímka ohřevu

20 Elektrický topný článek

21 Panel řídicí jednotky

22 Řídicí jednotka

17

2625
28

30

32

29
27

31
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Zařízení musí být nainstalováno na rovné a vodorovné podlaze a 
nemělo by být v kontaktu se stěnou.

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Instalace

Bez ohledu na to, jaká konfigurace je zvolena, místo instalace musí splňovat požadavky na úroveň ochrany IP
X1B a být v souladu s předpisy NFC 15-100 (nebo jejich místním ekvivalentem).
Podlaha musí mít dostatečnou nosnost pro zatížení minimálně 400 kg (povrch pod ohřívačem vody).

Nedodržení pokynů pro instalaci může mít za následek nedostatečný výkon systému.

1. Instalace výrobku

Zařízení musí být upevněno (podle článku 20 normy EN 60335-1) k zemi pomocí speciálního
kovového pásku, který je součástí dodávky.

Pokud je ohřívač vody nainstalován nad obytným prostorem, je povinné nainstalovat pod něj
záchytnou vanu.

Štítek s povolením
umístěný na potrubí
teplé vody musí být
dobře viditelný.

Před naplněním vodou je
třeba ohřívač vody
vyrovnat. Zajistěte ohřívač

vody kovovým
páskem, který je
součástí dodávky.

Minimální výška od země do stropu pro 
sklápění zařízení:

200 l: 1681 mm
270 l: 2007 mm
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2. Instalace bez pláště (okolní vzduch).

670 mm
mini

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

 Nevytápěná místnost s teplotou prostředí > 5 °C a izolované vytápěné
místnosti.

 Parametr « Vzduchová potrubí » je třeba nastavit na « Vnitřní/vnitřní »
 Doporučená místnost = podzemní nebo částečně podzemní místnost, kde

průměrná roční teplota je > 10 °C.

Zachovávejte volný prostor 500 mm před elektrickou částí a 300 mm kolem hydraulických přípojek,
aby se umožnil snadný přístup pro provádění údržby.

Příklady: 
• Garáž: získávání volných kalorií ze spalovacího motoru nebo z domovních

zařízení.
• Umývárna: snižování vlhkosti místnosti a získávání ztracených kalorií z

pračky a sušičky.

Je povinné uvedené vzdálenosti dodržovat, aby se zabránilo v cirkulaci vzduchu.

Vnitřní/Vnitřní

Mini
200 mm

Mini
100 mm

Mini
200 mm

Mini
400 mm
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

3. Instalace s pláštěm (2 vedení).
 Místnost minimálně nevystavená mrazu (T > 1 °C).
 Parametr « Vzduchová potrubí » je třeba nastavit na « Vnější/vnější »
 Doporučená místnost: obytný prostor (tepelná ztráta ohřívače vody zůstává

ve vytápěném prostoru), blízko vnějších stěn. Vyvarujte se instalace
ohřívače vody a/nebo vedení v blízkosti ložnic.

Příklady: 
• prádelna,
• skladovací místnost,
• skříň ve vstupním prostoru.

670 mm
mini

Zachovávejte volný prostor 500 mm před elektrickou částí a 300 mm kolem hydraulických přípojek,
aby se umožnil snadný přístup pro provádění údržby.

100 mm
mini

Dodržujte maximální délku vedení. Používejte izolovaná tuhá vedení.
Naplánujte instalaci mříží na vstupu a výstupu vzduchu, abyste zabránili v pronikání předmětů nebo 
drobných zvířat.
Pozor, mříže na vstupu nebo výstupu s manuálním zavíracím zařízením jsou zakázané.

Vnější/Vnější
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

4. Instalace s částečným pláštěm (1 vedení pro výstup vzduchu).
 Nevytápěná místnost s teplotou prostředí > 5 °C a izolovaná od

vytápěných místnosti obytné části.
 Parametr « Vzduchová potrubí » je třeba nastavit na « Vnitřní/vnější »
 Doporučená místnost = podzemní nebo částečně podzemní místnost, kde

průměrná roční teplota je > 10 °C.

Snížení tlaku v místnosti způsobené odsáváním vzduchu vyvolává vstup čerstvého vzduchu
prostřednictvím dveří a oken. Naplánujte vstup vzduchu (Ø 160 mm) zvenčí tak, abyste zabránili v
nasávání vzduchu z vytápěného obytného prostoru.
V zimním období může nově dodávaný vzduch ochlazovat místnost.

Zachovávejte volný prostor 500 mm před elektrickou částí a 300 mm kolem hydraulických přípojek,
aby se umožnil snadný přístup pro provádění údržby.

670 mm
mini

Příklady: 
• Garáž: získávání volných kalorií ze spalovacího motoru nebo z domovních

zařízení
• Umývárna: snižování vlhkosti místnosti a získávání ztracených kalorií z

pračky a sušičky.

Vnitřní/Vnější
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5. Zakázané konfigurace

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

• Ohřívač vody nasávající vzduch z vytápěné místnosti.
• Připojení k větrací jednotce s regenerací tepla.
• Připojení vedení k podkrovnímu prostoru.
• Vedení na vnějším vzduchu a výstup vzduchu uvnitř.
• Připojení k podzemnímu vedení vzduchu.
• Ohřívač vody nainstalovaný v místnosti společně s kotlem připojeným ke komínu s přirozeným tahem a 1 
vedením do vnějšího prostoru.
• Přímé připojení vzduchu k sušičce prádla. 
• Instalace v prašných místnostech.
• Nasávání vzduchu s rozpouštědly nebo výbušnými materiály.
• Přímé připojení vzduchu ke kuchyňským digestořím se znečištěným a mastným vzduchem.
• Instalace v místnosti, kde se mohou vyskytovat teploty pod bodem mrazu.
• Předměty naskládané na vrchu zařízení.
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6. Připojení hydraulického systému

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Vstup studené vody je označen modrým kroužkem, zatímco výstup teplé vody má červený kroužek. Oba mají
závit pro vedení plynu o průměru 20/27 (3/4").
V oblastech s vysokým výskytem kotelního kamene (Th>20°f) doporučujeme provádět úpravu vody. Tvrdost za
změkčovacím zařízením musí být vyšší než 15°f. Používání změkčovacího zařízení nemá žádný vliv na záruku,
pokud toto změkčovací zařízení je schváleno pro zemi instalace a je nastaveno podle příslušných pravidel a
provádějí se pravidelné kontroly a údržba.
Je třeba dodržovat místní kritéria pro kvalitu pitné vody.

Je třeba vyhnout se použití cirkulačního okruhu. Takový způsob instalace může narušovat vytváření
vrstev uvnitř nádrže. Tím se spouští více pracovních cyklů tepelného čerpadla a případné používání
elektrického záložního ohřívače.

6.1. Přípojka studené vody
Před připojením zkontrolujte, zda potrubí je čisté bez jakýchkoliv zbytků po instalaci.
Instalace musí zahrnovat nový bezpečnostní ventil nastavený na 7 bar (0,7 MPa) v souladu s normou EN 1487
a připojený přímo ke vstupu studené vody.

Mezi bezpečnostním ventilem a vstupem studené vody ohřívače vody není dovolena přítomnost
žádného hydraulického zařízení (uzavíracího ventilu, redukce tlaku, ohebného vedení...).

Když voda bude moci proudit z bezpečnostního
ventilu, je třeba udržovat výstup na otevřeném
vzduchu. U jakéhokoliv typu instalace musí být před
bezpečnostním ventilem nainstalován uzavírací ventil
studené vody.
Přetok bezpečnostního ventilu musí být připojen
prostřednictvím sifonu k odvodu použité vody.
Instalace musí být provedena v prostředí, které není
vystaveno mrazu. Bezpečnostní ventil je třeba
pravidelně aktivovat, aby byla zajištěna kontrola jeho
provozního stavu (1 - 2 krát za měsíc).
Jestliže tlak přívodu vody z vodovodu je vyšší než 5
bar (0,5 MPa), systém musí být vybaven zařízením pro
redukci tlaku. Toto zařízení pro redukci tlaku musí být
nainstalováno na začátku rozvodné sítě (před
bezpečnostním ventilem). Doporučujeme tlak na
přívodu 3 - 4 bar (0,3 to 0,4 MPa).

 OK  OK

 KO

Redukce tlaku

Přívod vody

Bezpečnostní 
ventil

Vstup 
studené 

vody

Sifon
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6.2. Přípojka teplé vody

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Jestliže je instalace provedena pomocí plastových trubek (například: PER, vícevrstvé trubky…),
nainstalujte na přípojky potrubí ohřívače vody povinně termostatický regulační ventil. Nastavení je
třeba provést podle specifikace nainstalovaného potrubí.

Nepřipojujte měděné trubky přímo k přípojce nádrže. Musíte nainstalovat dodanou izolační spojku
(je zahrnuta v dodávce).
V případě, že přípojka nádrže bude poškozená korozí, bez této ochrany bude záruka neplatná.

Používání sifonu pro připojení k odpadní vodě je povinné (sifon se nesmí zhotovovat pomocí trubky, 
která je součástí dodávky).

6.5. Odvod kondenzátu

V závislosti na stupni vlhkosti ve vzduchu může docházet k
vytváření až 0,25 l kondenzátu za hodinu. Odvod kondenzátu
by neměl být veden přímo do odpadní vody kvůli možné
přítomnosti korozivních plynů vyvolávajících poškození žeber
výměníku a částí ohřívače vody.

Pokles teploty vzduchu procházejícího výměníkem způsobuje kondenzaci vlhkosti ve vzduchu.
Zkondenzovaná voda se vypouští na zadní straně nádrže pomocí plastové trubky, která je součástí
dodávky.

6.3. Připojení cirkulačního okruhu
Nepřipojujte měděné trubky přímo k přípojce nádrže. Musíte nainstalovat dodanou izolační spojku
(je zahrnuta v dodávce).
V případě, že přípojka nádrže bude poškozená korozí, bez této ochrany bude záruka neplatná.

Jestliže cirkulační přípojka nebude použita, nainstalujte na tuto přípojku zátku a těsnění (součást
dodávky).

6.4. Připojení primárního okruhu (pro ohřívač vody se spirálou)
Zajistěte ochranu okruhu proti přetlaku vyvolanému expanzí vody během ohřevu pomocí
bezpečnostního ventilu 3 bar – 0,3 MPa, nebo pomocí expanzní nádoby otevřeného typu
(atmosférický tlak) nebo uzavřené expanzní nádoby. Jmenovitý tlak v okruhu by neměl přesahovat
hodnotu 3 bar – 0,3 MPa, teplota by neměla být vyšší než 85 °C. Jestliže spirála je připojena k
solárním panelům, používejte pro ochranu proti mrazu a korozi upravenou směs vody a glykolu:
například « TYFOCOR L ». Jestliže okruh je vybaven uzavíracími ventily nainstalovanými na vstupu a
výstupu spirály, nikdy neuzavírejte oba ventily současně, abyste vyloučili nebezpečí přetlaku ve
spirále.
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7. Připojení vzduchu

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Jestliže objem místnosti pro instalaci není dostatečný, lze ohřívač vody připojit k vedením o průměru 160 mm.
Jestliže tato vedení nejsou izolována, může to během provozu způsobovat kondenzaci ve vedeních. Používání
izolovaných vedení je povinné.

Jestliže je ohřívač vody připojen k vedením, je třeba přizpůsobit nastavení parametrů.
Celkový pokles tlaku vedení a příslušenství pro nasávání a výstup vzduchu musí být nižší než 150 Pa.
Je třeba dodržovat doporučenou délku vedení.

Poloha vstupu a výstupu vzduchu.

❶ Odšroubujte šrouby
pro upevnění přípojky
vzduchu, potom ji
natočte do
požadovaného směru.

❸ Při polohování do
protějších stran
proveďte další
pootočení o 120°.

❷ Pootočte o 120°,
poloha směrem dozadu.

Chybná instalace vedení (stlačené vedení, délka nebo počet ohybů příliš vysoký…) může snižovat výkon. Proto 
se používání ohebných vedení nedoporučuje.

Vedení mohou být
nainstalována přímo na
vstupy/výstupy vzduchu s
možností nastavování
polohy.

VÝSTUP

Poznámka: Přípojky vzduchu s možností nastavování polohy, aby se omezila nebo vyloučila potřeba ohybů. 
Pokud se týká dalších informací o přípojkách vzduchu s možností nastavování polohy, viz § « Polohování 
ohřívače vody ».

❹ Nenastavujte polohu
přípojky vzduchu
částečně proti sobě.
Tato poloha není
dovolena, protože
studený vzduch může
být recyklován!

  

Počet ohybů pod úhlem 
90°

Celková délka vedení s nasáváním a výstupem vzduchu (katalog ATL)
HLINÍK, ČÁSTEČNĚ TUHÉ                                       PEHD;;;;;;;;;;;;;;

0 8 m 19 m

1 7 m 16 m

2 5 m 12 m
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

8. Připojení elektrického napájení
Viz schéma elektrických přípojek níže a na straně 34.

Nikdy nepřipojujte zdroj napájení přímo k topnému článku.

Ohřívač vody se nesmí zapínat před tím, než bude provedeno jeho naplnění vodou.
Ohřívač vody musí být trvale připojen k elektrickému napájení.

Ohřívač vody musí být připojen k jednofázovému zdroji elektrického proudu 230 V. Ohřívač vody spojte
pomocí kabelu s tuhými vodiči o průřezu 1,5 mm². Systém instalace se skládá z:
• omnipolárního jističe 16 A s otevíráním kontaktů minimálně 3 mm,
• diferenciálního jističe 30 mA.
Jestliže napájecí kabel je poškozený, z bezpečnostních důvodů musí být provedena jeho výměna
výrobcem, poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovanými osobami.

Bezpečnostní termostat nainstalovaný na pomocném elektrickém topném článku se smí opravovat výhradně v
naší továrně. Nedodržení tohoto článku bude mít za následek zrušení platnosti záruky.
Zařízení se musí nainstalovat v souladu se státními předpisy pro instalaci elektrických zařízení.

3x 1,5 mm²

16 A

Uzemnění je povinné.

Schéma elektrického zapojení
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

9. Připojování volitelného zařízení

Ohřívače vody se spirálou lze připojit k plynovému kotli/kotli na
topný olej. V této konfiguraci ohřívač vody ovládá vytváření tepla
do kotle.

Připojení kotle musí být provedeno na kontaktech C1 a C2
svorkovnice.

Před jakoukoliv činností je třeba vypnout napájení.

9.1. Připojení ke kotli

Pro připojení je k dispozici vyhrazený kanál pro kabel. Prosíme, využívejte jej.

Před přístupem k panelu pro zapojení si přečtěte pokyny pro demontáž předního krytu.

V případě spojení s fotovoltaickým systémem můžete
přebytečnou energii vytvářenou v ohřívači vody jako teplou vodu
ukládat. Jakmile fotovoltaické panely vytvoří dostatek energie,
invertor vyšle signál do ohřívače vody, který se přepne do
zvláštního režimu (PV), ve kterém dojde k aktivaci tepelného
čerpadla. Když se signál invertoru přeruší, ohřívač vody se
automaticky přepne zpět do předcházejícího provozního režimu.
V tomto režimu PV se nastavená teplota přepne na 62 °C (není
možná žádná změna) a na displeji se zobrazí «PV».

Ohřívače vody připojené k fotovoltaickým systémem musí být
připojeny k modulu invertoru.

Připojení k invertoru se provádí pomocí kontaktů B1 a B2
svorkovnice.

9.2. Připojení fotovoltaické stanice
Schéma přívodu napětí 230 V  

Schéma suchého kontaktu

Elektrické napájení  

Připojení kotle, 
suchý kontakt

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Napájení  

Kontakt fotovoltaické 
přípojky 230 V~

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Napájení

Fotovoltaická 
přípojka,

suchý kontakt

A1
A2
B1
B2
C1
C2

A1
A2
B1
B2
C1
C2
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Fotovoltaická přípojka: kontakt 230 V

Fotovoltaická přípojka: suchý kontakt

Dodavatel elektřiny
Signál 230 V~ - 50 Hz

Práh výkonu (mini) = 700 W

Invertor Panely PV

Signál 230 V~ - 50 Hz
Výkon k dispozici

Připojit
k 

B1   B2

Spojovací
skříň

Dodavatel elektřiny
Signál 230 V~ - 50 Hz

Práh výkonu (mini) = 700 W

Invertor

Panely PV

Suchý kontakt
Výkon k dispozici

Připojit
k 

B1   B2

Spojovací
skříň

19



V případě provozu s tepelným solárním systémem (modely se
«solárním» výměníkem) musí být ohřívač vody připojen k solární
stanici. V této konfiguraci ohřívač vody přijímá signál pro provoz
elektrického zálohování ze solární stanice. Žádné další funkce
nejsou aktivní. Toto zapojení by se nemělo používat pro
automatický provoz s několika energetickými systémy.

Připojení k solární stanici musí být provedeno na kontaktech B1 a
B2 svorkovnice.

9.3. Připojení k solární stanici.

Elektrické napájení  

Solární kontakt 230 V~

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

9.4. Instalace solárního snímače
Sundejte plastové víčko a vyjměte
pěnovou zátku umístěnou v
blízkosti přípojek výměníku.

Stlačte snímač prostřednictvím
plastového víčka (víčko má pro
tento účel speciální perforaci).

Vložte snímač do jeho drážky a
zkontrolujte, zda je ve správné
poloze až na dně drážky.

Nasaďte pěnovou zátku a
plastové víčko.

❶

❷

❸

❹

❺
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

10. Uvádění do provozu
10.1. Plnění nádrže

Otevřete jeden z několika kohoutů teplé vody.
Otevřete kohout studené vody na bezpečnostní skupině (zkontrolujte, zda vypouštěcí ventil je uzavřen).
Když z kohoutů teplé vody začne vytékat voda, zavřete je. Nádrž je plná.
Zkontrolujte přípojky, zda nedochází k úniku.
Zkontrolujte správnou funkci ventilů a bezpečnostní skupiny jejich otevřením několikrát, aby se odstranily
případné částice.

❶
❷
❸
❹
❺

10.2. První uvedení do provozu

Zapněte napájení.

Zkontrolujte, zda na obrazovce není zobrazeno žádné chybové hlášení.

Při prvním zapnutí se na displeji zobrazí pokyny pro nastavování. Při nastavování parametrů (datum a čas,
vedení vzduchu, instalace, cirkulační okruh, fotovoltaický systém, provozní rozsah, systém ochrany proti
bakterii Legionella) důsledně dodržujte pokyny na displeji.

Když budou parametry nastaveny, zkontrolujte funkce ohřívače vody (viz § « Kontrola provozu »).

❶

❷

❸

❹

Jestliže ohřívač vody byl v nakloněné poloze, před uvedením do provozu vyčkejte minimálně 1
hodinu.

Jestliže se později chcete k nastavením vrátit, postupujte podle odstavců « Nastavení systému » nebo
« Parametry systému ».

Zkontrolujte informace
Dodržujte pokyny

Přístup k nastavením
Blokování nastavení

Navigace - +
Snižování/zvyšování hodnot

Návrat na předchozí obrazovku

Potvrzení

MENU

21



Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

10.3. Nastavení systému.

• Datum a čas
Nastavte den a potvrďte. Pokračujte stejným způsobem při nastavování měsíce, roku, hodiny a minut.

• Doba provozu
Tento parametr definuje dovolený počet provozních hodin pro provoz tepelného čerpadla, elektrického
zálohování a hydraulické zálohy, pokud je k dispozici, podle potřeby teplé užitkové vody:

spuštění zařízení kdykoliv během dne,
spuštění zařízení pouze během naprogramovaného období.

• Jazyk
Mezi možná nastavení patří francouzština, angličtina, vlámština, španělština, portugalština, němčina, italština
a polština.

• Doplňková elektrická záloha
Umožňuje aktivaci nebo deaktivaci používání elektrické zálohy. Jestliže není aktivována, ohřívač vody nebude
elektrickou zálohu nikdy využívat; v případě nízké teploty vzduchu je možný nedostatek teplé vody.

Znovu otevřete různá nastavení systému:             +      

Trvale 24 hod/24 hod
Programování

Nastavení

10.4. Parametry, které je třeba nastavit na systému.
(Pokud nebyly nastaveny během prvního uvedení do provozu)

Tyto parametry lze používat v režimu MODE INSTALLER (režim instalátoru).
Stiskněte tlačítko MENU a přidržte jej a pootočte kolečkem o půl otáčky
vpravo.
Jestliže chcete režim instalátoru ukončit, postupujte stejným způsobem nebo
vyčkejte po dobu 3 minut.

Přístup k parametrům   Nastavení

❷
pootočte o
1/2 otáčky

do
pravé strany

❶ stiskněte a přidržte

• Vzduchová potrubí (provoz pneumatického systému):
Tento parametr definuje typ připojení pneumatického systému:

Vstup a výstup vzduchu není připojen k vedením vzduchu (okolní vzduch)
Vstup a výstup vzduchu je připojen k vedením vzduchu (vzduch dodáván plně vedením)
Výstup vzduchu je připojen k vedení vzduchu (částečné připojení k vedení)

• Instalace (pro modely se spirálou):
Interní spirála se nepoužívá
Interní spirála je připojena ke kotli řízenému ohřívačem vody
Interní spirála je připojena k solárnímu systému

V režimu « Připojeno ke kotli » musíte definovat stupeň priority při provozu kotle a tepelného čerpadla
pomocí 4 úrovní:

Záloha se uvádí do provozu na konci ohřevu v případě nízké teploty vzduchu (<7 °C) 
Záloha se spouští na konci ohřevu a ± zpočátku závisí na teplotě vzduchu v °C
Tepelné čerpadlo se spouští na začátku ohřevu a zastavuje se ± zpočátku závisí na teplotě 
vzduchu v °C

Tepelné čerpadlo se spouští na začátku ohřevu a při teplotě vzduchu > 10 °C.

Pouze termodynamika
Připojeno ke kotli 

Připojeno k solárnímu systému

Vnitřní/vnitřní
Vnější/vnější
Vnitřní/vnější

Režim HP má 
prioritu

Režim HP 
optimalizován

Kotel optimalizován

Kotel má prioritu
22



Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

• Systém PV (fotovoltaický)/chytrá síť:
Tento parametr aktivuje párování ohřívače vody s fotovoltaickým systémem. Tento provozní režim umožňuje
nucené spuštění tepelného čerpadla, když fotovoltaický invertor vyšle signál do ohřívače vody. 30 minut po
ztrátě fotovoltaického signálu se regulace automaticky přepne do předchozího provozního režimu.
Během příjmu signálu se nastavená teplota automaticky zvýší na 62 °C (tuto hodnotu nelze změnit).

• Odsávání vzduchu:
Umožňuje aktivaci funkce odsávání vzduchu (2 rychlosti: 300 nebo 390 m3/hod). Když ohřívač vody neohřívá
nádrž, ventilátor se přepne na odsávání okolního vzduchu do vnějšího prostředí (aktivace je možná pouze
tehdy, když přípojka pneumatického systému je nastavena na Indoor/Outdoor (vnitřní/venkovní prostředí)).

• Funkce ochrany proti bakterii Legionella:
Umožňuje aktivovat funkci dezinfekci vody několikrát za měsíc.
Teplota vody dosáhne v závislosti na nastavení jednou až čtyřikrát za měsíc hodnoty 62 °C.

• Nouzový režim (EMERGENCY):
Když je ohřívač vody aktivován, pracuje pouze s elektrickým zálohovacím ohřívačem.

• Cirkulační cyklus:
Když je nainstalován cirkulační okruh, je tento režim povinný.
Nastavená teplota se přepne na 65 °C a provoz tepelného čerpadla se přizpůsobí tomuto způsobu používání.
Tepelné čerpadlo může pracovat trvale (programování není k dispozici).

10.5. Kontrola funkce

Kontrola funkce je k dispozici v režimu MODE INSTALLER
Stiskněte tlačítko MENU a přidržte jej a pootočte kolečkem o půl otáčky
vpravo.
Jestliže chcete režim instalátoru ukončit, postupujte stejným způsobem
nebo vyčkejte po dobu 10 minut.

Přístup k parametrům   Test

❷
Pootočte o
1/2 otáčky

do 
pravé strany

❶ Stiskněte a přidržte

Aktuátor

Kompresor Spustí ventilátor a potom kompresor

Pomalý provoz Provoz ventilátoru nízkou rychlostí

Rychlý provoz Provoz ventilátoru vysokou rychlostí

Odmrazovací ventil Otevření
Zkontrolujte, zda je slyšet zvuk kliknutí 

motoru

Kompresor+odmrazování.
Spusťte ventilátor, potom kompresor a zvuk 

kliknutí ventilu horkého plynu
Doplňková elektrická 

záloha
Spusťte elektrický zálohovací ohřívač

Doplňkový kotel Sepněte suchý kontakt ovládající kotel

Snímač teploty
Zobrazte teploty: vstupující vzduch, vrchní 

výparník, spodní výparník, výstupní 
kompresor, teplá voda

Ventilátor

Menu TEST umožňuje provozovat všechny části výrobku.
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Režim MANUAL :
Tento režim umožňuje stanovit požadované množství teplé vody volbou nastavené teploty. Nastavená teplota
se zobrazuje také jako ekvivalent sprch : přibližně 50 l teplé vody).

Když není aktivován režim ECO, ohřívač vody upřednostňuje provoz tepelného čerpadla. Avšak jestliže teplota
vzduchu je nízká nebo spotřeba vody je vysoká, aby se dosáhlo nastavené teploty, na konci cyklu ohřevu může
být použita elektrická záloha (nebo záloha prostřednictvím kotle).

Když je aktivován režim ECO, ohřívač vody pracuje výhradně s tepelným čerpadlem v rozsahu teploty vzduchu
-5 až +43 °C. Elektrický záložní ohřívač se nepoužívá. Tato funkce maximalizuje úspory energie, ale může
způsobit nedostatek teplé vody.

Bez ohledu na nastavení režimu ECO, elektrický záložní ohřívač se použije automaticky, kdykoliv teplota
vzduchu bude mimo pracovní rozsah, aby se zajistil dostatečný objem teplé vody.

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

10.6. Volba provozního režimu

Stiskněte tlačítko pro získání přístupu do menu               Režim

Režim AUTO (k dispozici pouze u systémů «pouze tepelné čerpadlo»):
Tento provozní režim řídí volbu energie automaticky, což umožňuje maximalizaci úspor při současném
dodávání dostatečně teplé vody na komfortní úrovni.
Ohřívač vody analyzuje spotřebu vody během předcházejících dnů, aby bylo možné přizpůsobit přípravu teplé
vody podle požadavků. Reaguje na neplánované události spouštěním pracovních cyklů během dne, aby se
zajistil dostatek teplé vody. Nastavená teplota se automaticky mění mezi 50 a 62 °C podle profilu spotřeby.
Ohřívač vody volí přednostně tepelné čerpadlo. Elektrická záloha může být doplněna automaticky, aby se
zajistil správný objem teplé vody.

10.7. Blokování rozhraní

Jestliže chcete zablokovat/odblokovat rozhraní, stiskněte na několik sekund tlačítko            .              

Režim MANUAL u systému « Solární záloha »
Tento režim umožňuje práci tepelného čerpadla v kombinaci se solární zálohou. Avšak současný
provoz tepelného čerpadla a solární zálohy může výrobek poškodit. Tepelné čerpadlo se musí
používat v obdobích, kdy solární energie není k dispozici (pro tento účel použijte programovací režim
ohřívače vody).

Tento režim není k dispozici u systémů « záloha prostřednictvím kotle » a « solární záloha »

Nastavení režimu ECO aktivován/neaktivován nelze přepínat u systémů « Záloha prostřednictvím
kotle »

Režim BOOST (zvýšení výkonu): tento režim aktivuje tepelné čerpadlo a všechny další zdroje energie, které jsou k
dispozici (záloha prostřednictvím kotle, pokud je k dispozici, elektrická záloha), současně, aby se dosáhlo maximální
nastavené hodnoty 62 °C.

Režim ABSENCE (nepřítomnost): tento režim udržuje teplotu teplé vody pomocí tepelného čerpadla nad hodnotou 15
°C. Jestliže tepelné čerpadlo není k dispozici, lze používat zálohu prostřednictvím kotle a elektrickou zálohu.

Režim LOOP (okruh): tento režim umožňuje, aby tepelné čerpadlo pracovalo nepřetržitě, aby se dosáhlo nastavené
hodnoty 62 °C. Zálohy (kotel, pokud je nastaven, a elektrická záloha) mohou být použity po 7 hodinách provozu
tepelného čerpadla.
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Ovládání
1. Rozhraní.

Zobrazení informací
Dodržujte pokyny

Přístup k nastavením
Blokování nastavení

Navigace - +
Snižování/zvyšování hodnot

Návrat na předchozí obrazovku

Potvrzení

2. Popis piktogramů.

Rychlý ohřev potvrzen

Zaregistrována nepřítomnost/v 
provozu

Aktuální teplota teplé vody

Čekání

Varování

Elektrická záloha v provozu

Tepelné čerpadlo v provozu

Záloha prostřednictvím kotle v 
provozu

Příjem signálu na kontaktu 
solárního systému 

Příjem signálu na fotovoltaickém 
kontaktu/kontaktu chytré sítě

MENU
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

3. Hlavní menu.

Přístup k 
nastavením

Dodržujte pokyny 
zobrazené na obrazovce

Navigace v MENU

Snižování
hodnot 

OK
Potvrzení

Zvyšování
hodnot

Zvýšení přípravy teplé vody během určitého období:
Nastavte počet dnů, po které by režim BOOST měl fungovat (od 1 do 7).
Na konci nastaveného období ohřívač vody obnoví původní provozní režim.
Režim BOOST lze zastavit kdykoliv: Zastavení režimu 

BOOST 
Zvolte provozní režim:
Zvolte AUTO nebo MANUAL (viz § « Provozní režimy »

Období nepřítomnosti programu:
Umožňuje signalizovat ohřívači vody
• trvalou nepřítomnost počínaje současným dnem.
• naprogramovanou nepřítomnost (nastaveno počáteční datum a datum návratu). Den 
před návratem se spustí cyklus ohřevu pro ochranu proti bakterii Legionella.
Během období nepřítomnosti zůstává teplota vody nad hodnotou 15 °C.
Tuto funkci lze kdykoliv přerušit: Zastavení 

nepřítomnosti 
Zobrazení úspor energie:
Umožňuje zobrazovat provozní úroveň tepelného čerpadla a elektrické zálohy během 
posledních 7 dnů, posledních 12 měsíců od uvedení do provozu.

Zobrazení spotřeby elektřiny:
Umožňuje zobrazovat spotřebu energie v kW/hod během posledních dnů, posledních 
měsíců, posledních let.

Zobrazení parametrů:
Umožňuje zobrazovat zaregistrovaná nastavení.

Nastavení data a času:
Nastavte den a potvrďte. Nastavte měsíc, rok, hodinu a minuty.

Nastavení období provozu:
Umožňuje definovat období, kdy ohřívač vody může být spuštěn.

Konektivita:
Ohřívač vody lze párovat se zařízeními pomocí tlačítka                 a ovládat jej dálkově.

Nastavení jazyka:
Francouzština, angličtina, vlámština, španělština, portugalština, němčina, italština a 
polština.

Doplňkový elektrický záložní ohřívač:
Umožňuje deaktivovat používání elektrického záložního ohřívače. 26



Funkce chytré energie SMART Energy:
Tepelné čerpadlo využívá energii ze vzduchu, která je k
dispozici, a převádí tuto energii prostřednictvím
výměníku kolem nádrže do vody. Výkon tepelného
čerpadla je vyšší, když jsou parametry výměny
příznivější; to znamená, že teplota vzduchu je vyšší,
nebo teplota nádrže je nižší. Naše regulace
vyhodnocuje trvale teplotu vzduchu a vody, a který ze
zdrojů energie je hospodárnější. Funkce SMART
Energy dokáže rozhodovat o spuštění ohřevu pomocí
tepelného čerpadla a o ukončení ohřevu pomocí
zálohy prostřednictvím kotle.
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62

Teplota 
vody

Teplota 
vzduch

u

Priorita pro 
HP

Optimalizace 
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kotle

Priorita pro 
kotel

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

4. Provozní režimy.

AUTO: Nastavená teplota se automaticky mění mezi 50 a 62 °C podle profilu spotřeby.
Ohřívač vody volí přednostně tepelné čerpadlo. Elektrická záloha může být doplněna automaticky, aby se
zajistil správný objem teplé vody.
MANUAL – režim ECO není aktivován: Nastavená teplota je stanovena pevně uživatelem v rozsahu mezi 50 a
62 °C. Ohřívač vody volí přednostně tepelné čerpadlo. Elektrická záloha může být doplněna automaticky, aby
se zajistil správný objem teplé vody.
MANUAL – režim ECO aktivován: Nastavená teplota je stanovena pevně uživatelem v rozsahu mezi 50 a 62
°C. Ohřívač vody volí přednostně tepelné čerpadlo tak, aby se maximalizovaly úspory energie. Elektrická
záloha může pracovat, když je teplota vzduchu mimo provozní rozsah.

4.1 Režim systému « Heat pump only (pouze tepelné čerpadlo) »:

MANUAL: Nastavená teplota je stanovena pevně uživatelem v rozsahu mezi 50 a 62 °C. Ohřívač vody volí
přednostně tepelné čerpadlo. Záloha prostřednictvím kotle může být aktivována automaticky, aby se zajistil
správný objem teplé vody. Jestliže záloha prostřednictvím kotle není k dispozici (například když je kotel
vypnutý), bude aktivována elektrická záloha.

4.2 Režim systému « Boiler backup (záloha prostřednictvím kotle) »:

Ohřívač vody pracuje pouze během období, kdy solární systém nedodává energii (když je signál solárního
systému vypnutý). Během období výroby solární energie je příprava teplé vody zajišťována vnitřní spirálou,
tepelné čerpadlo a elektrická záloha nepracuje.
MANUAL – režim ECO není aktivován: Nastavená teplota je stanovena pevně uživatelem v rozsahu mezi 50 a
62 °C. Ohřívač vody volí přednostně tepelné čerpadlo. Elektrická záloha může být doplněna automaticky, aby
se zajistil správný objem teplé vody.
MANUAL – režim ECO aktivován: Nastavená teplota je stanovena pevně uživatelem v rozsahu mezi 50 a 62

°C. Ohřívač vody volí přednostně tepelné čerpadlo tak, aby se maximalizovaly úspory energie. Elektrická
záloha může pracovat, když je teplota vzduchu mimo provozní rozsah.

4.3 Režim systému « Solar backup (solární záloha) »:

Jestliže bude parametr « Electric backup (elektrická záloha) » deaktivován, elektrická záloha nebude
nikdy fungovat.

Funkci Smart Energy lze nastavit na 4 různé úrovně řízení:
Záloha se uvádí do provozu na konci ohřevu v případě nízké teploty vzduchu (<7 °C) 
Záloha se spouští na konci ohřevu a ± zpočátku závisí na teplotě vzduchu v °C
Tepelné čerpadlo se spouští na začátku ohřevu a zastavuje se ± zpočátku závisí na teplotě 

vzduchu v °C
Tepelné čerpadlo se spouští na začátku ohřevu a při teplotě vzduchu > 10 °C.
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Přehled Instalace Ovládání

Servis, údržba a opravy

Jestliže nelze používat režim nepřítomnosti, možná bude nezbytné vypustit vodu z ohřívače při vypnutém
zařízení. Postupujte následovně:

1. Doporučení pro uživatele.

Zařízení musí být před otevřením krytu odpojeno od sítě.

Údržba Záruka

Vypněte napájení.

Otevřete kohout teplé vody.

Zavřete přívod studené vody.

Otevřete vypouštěcí ventil na
bezpečnostní skupině.

❶

❸

❷

❹

Abyste zachovali výkonnost vašeho ohřívače vody, doporučujeme provádět jeho pravidelný servis.

2. Servis.

Servis prováděný UŽIVATELEM:
Co Kdy Jak

Bezpečnostní skupina 1 až 2 krát za měsíc Aktivujte bezpečnostní ventil.
Zkontrolujte, zda vypouštění vody je v pořádku.

Obecně 1 krát za měsíc Zkontrolujte externí stav vašeho zařízení: není zobrazen 

žádný chybový kód, nedochází k žádnému úniku ze 
spojů...

Servis prováděný technikem zajišťujícím INSTALACI:
Co Kdy Jak

Vedení 1 krát ročně Zkontrolujte, zda zařízení je připojeno k vedení.
Zkontrolujte, zda vedení jsou správně umístěna a nejsou
deformovaná.

Odvod kondenzátu 1 krát ročně Zkontrolujte čistotu trubky pro odvod kondenzátu.

Připojení elektrického 
napájení

1 krát ročně Zkontrolujte, zda žádné interní a externí přípojky kabelů
nejsou uvolněné, a zda všechny konektory jsou
připojeny.

Elektrická záloha 1 krát ročně Zkontrolujte správnou funkci elektrické zálohy
změřením výkonu.

Kotelní kámen Vždy po 2 letech Když je přiváděná voda tvrdá, odstraňte usazený vodní
kámen.

28



Jestliže chcete získat přístup k
oddělení tepelného čerpadla:

demontujte 4 šrouby na přední straně,
sklopte kryt směrem dopředu.

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Přístup k seřizovacímu šroubu expanzního ventilu je dovolen pouze technikovi chladicích zařízení. 
Jestliže dojde k nastavování expanzního ventilu bez svolení výrobce, může dojít ke zrušení platnosti 
záruky na výrobek.
Dokud nebudou vyčerpána všechna další možná řešení oprav, nedoporučuje se dotýkat se nastavení 
expanzního ventilu.

Co Kdy Jak

Tepelná výměna 
tepelného čerpadla

Vždy po 2 letech* Zkontrolujte správný provoz tepelného čerpadla.

Části tepelného čerpadla Vždy po 2 letech* Zkontrolujte funkci ventilátoru při jeho obou
rychlostech a ventilu horkého plynu.

Výparník Vždy po 2 letech* Očistěte výparník pomocí nylonového kartáče a
přípravků, které nezpůsobují poškrábání ani korozi.

Chladivo Vždy po 5 letech* Zkontrolujte množství chladiva.

Servis prováděný technikem CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ:

3. Otevírání ohřívače vody za účelem údržby.

❶
❷

❶ ❷

* V případě prašného prostředí intervaly údržby zkraťte.

Jestliže chcete získat přístup k regulaci:
demontujte upnutou spodní zátku předního sloupku,
odšroubujte 2 šrouby na obou stranách sloupku,
vysuňte sloupek dolů o 10 centimetrů, abyste uvolnili držák rozhraní,
stiskněte střed sloupku, aby jej bylo možné otevřít a vyjmout z vedení.

❶
❷
❸
❹

❶ ❸❷ ❹
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Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Pokud dojde k jakémukoliv problému, nedostatečnému ohřevu nebo úniku výparů z výstupu vody, vypněte
napájení a informujte technika, který provedl instalaci vašeho systému.

4. Odstraňování závad

Zobrazený kód Důvod Výsledek Servisní zásah

Chyba 03

Závada sondy pro 
měření teploty vody 

nebo je hodnota 
mimo rozsah měření

Odečtení hodnoty 
teploty vody není 

možné: nedochází k 
ohřevu.

Zkontrolujte přípojku (A1) sondy (ponorná
objímka).
V případě potřeby sondu vyměňte.

Chyba 07
V nádrži není žádná 
voda nebo přípojka 

ACI je rozpojená
Nedochází k ohřevu

Naplňte nádrž vodou.
Zkontrolujte připojení (AC) kabelů, vodivost
vody.

Chyba 09 Teplota vody je příliš 
vysoká (T>80 °C)

Riziko spuštění 
mechanického 

bezpečnostního 
termostatu: žádný 

ohřev

Zkontrolujte skutečnou teplotu na kohoutu
(T>80 °C).
Zkontrolujte přípojku (A1) a polohu sondy
teploty (ponorná objímka).
Zkontrolujte, zda elektrická záloha nepracuje
trvale. V případě potřeby resetujte
mechanické bezpečnostní zařízení.

Voda je příliš 
studená

Teplota studené 
vody je příliš nízká 

(T<5 °C)

Došlo k zastavení HP.
Ohřev pomocí 

elektrické zálohy.

Automatické resetování při teplotě T>10 °C.
Zkontrolujte stav v místnosti instalace
(nevystavena mrazu).

Chyba 21

Závada sondy pro 
měření teploty 
vstupu vzduchu 
nebo je hodnota 

mimo rozsah měření

Došlo k zastavení HP.
Ohřev pomocí 

elektrické zálohy.

Zkontrolujte připojení (A4) a polohu sondy pro
měření teploty vstupu vzduchu. V případě
potřeby vyměňte kabel sondy.

Chyba 22

Závada sondy 
horního výparníku 
nebo hodnota je 

mimo rozsah měření 
(-20 až 110)

Došlo k zastavení HP.
Ohřev pomocí 

elektrické zálohy.

Zkontrolujte připojení (A4) a správný kontakt
sondy s trubkou.
Zkontrolujte funkci ventilátoru a zda se
snadno otáčí bez jakéhokoliv zastavování.

Chyba 23

Závada sondy 
spodního výparníku 

nebo hodnota je 
mimo rozsah měření 

(-20 až 110)

Došlo k zastavení HP.
Ohřev pomocí 

elektrické zálohy.

Zkontrolujte připojení (A4) a správný kontakt
sondy s trubkou.
Zkontrolujte funkci ventilátoru a zda se
snadno otáčí bez jakéhokoliv zastavování.

Chyba 25 Tlakový spínač je 
rozepnutý nebo

Došlo k zastavení HP 
tepelného 

zabezpečení 
kompresoru.

Ohřev pomocí 
l kt i ké ál h

Zkontrolujte připojení kompresoru (R1),
tlakový spínač, spouštěcí kondenzátor (15 mF)
a ventil horkého plynu (T2). Zkontrolujte
odpor vinutí kompresoru.

Opravy musí být prováděny výhradně kvalifikovaným technikem.

4.1. Chybové kódy.
Výstrahu lze zastavit nebo resetovat stisknutím tlačítka OK.
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Zobrazený kód Důvod Výsledek Servisní zásah

Chyba 27
Závada sondy 

kompresoru nebo 
zkrat

došlo k zastavení 
HP tepelného 
zabezpečení 
kompresoru.

Ohřev pomocí 
elektrické zálohy.

Zkontrolujte připojení (A4) a polohu sondy
kompresoru. V případě potřeby vyměňte kabel
sondy.

Chyba 28 Porucha 
odmrazování

Došlo k zastavení 
HP.

Ohřev pomocí 
elektrické zálohy.

Zkontrolujte čistotu výparníku.
Zkontrolujte náplň chladiva R134a (rozmrazeno).
Zkontrolujte funkci ventilátoru.
Zkontrolujte správný odvod kondenzátu.
Zkontrolujte přípojky ventilu horkého plynu (T2) a
jeho funkci (menu TEST).

Chyba 29

Teplota při 
průtoku 

kompresorem je 
příliš vysoká

Došlo k zastavení 
HP.

Ohřev pomocí 
elektrické zálohy.

Zkontrolujte odpor vinutí kompresoru.
Zkontrolujte čistotu výparníku.
Zkontrolujte náplň chladiva R134a.
Zkontrolujte, zda vzduch cirkuluje bez jakýchkoliv
překážek.

Chyba 30

HP pracuje bez 
zastavení déle než 

24 hodin nebo 
ztrácí výkon.

Došlo k zastavení 
HP.

Ohřev pomocí 
elektrické zálohy.

Zkontrolujte čistotu výparníku.
Vysoká spotřeba nebo cirkulační okruh nebo únik z
okruhu teplé vody.
Zkontrolujte připojení (A4) a správný kontakt sond s
trubkami.
Zkontrolujte náplň, hodnotu přehřívání (minimálně
5), funkci odmrazování…
Zkontrolujte odpor vinutí kompresoru.

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Porucha Možná příčina Diagnostika a servisní zásah

Voda není dostatečně teplá. Napájení není trvalé.

Nastavená teplota je příliš nízká.

Je navolen režim ECO a teplota 
vzduchu je mimo rozsah.

Závada elektrické zálohy nebo 
napájecích kabelů (částečně).

Zkontrolujte, zda je do zařízení
trvale dodáván elektrický proud.
Zkontrolujte, zda do okruhu teplé
vody nepřitéká žádná studená voda
(závada směšovacího kohoutu).

Zvolte vyšší nastavenou teplotu.

Zvolte režim AUTO. Zkontrolujte
naprogramovaná období.

Zkontrolujte odpor topného článku
na zástrčce a dobrý stav kabelů.
Zkontrolujte bezpečnostní
termostat.

4.2. Další poruchy bez zobrazení chybového kódu.
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Porucha Možná příčina Diagnostika a servisní zásah

Nefunguje ohřev
Není teplá voda.

Není napájení ohřívače vody: 
pojistka, kabel...

Zkontrolujte napětí na napájecím
kabelu.

Zkontrolujte parametry systému
(viz doby provozu).

Objem teplé vody není dostatečný. Uspořádání ohřívače vody je příliš 
malé.

Provoz v režimu ECO.

Zkontrolujte naprogramovaná 
období a příjem signálu nočního 
proudu/nízkého tarifu.

Zvolte režim AUTO.

Nízký tlak na štítku. Filtr bezpečnostní skupiny je 
zanesený.

V nádrži je kotelní kámen.

Vyčistěte filtr (viz § Údržba).

Odstraňte kotelní kámen z nádrže.

Z bezpečnostní skupiny kape voda, 
když ohřívač vody neohřívá.

Bezpečnostní skupina je poškozená 
nebo zanesená.

Příliš vysoký tlak na přívodu.

Vyměňte bezpečnostní skupinu.

Zkontrolujte, zda tlak na přívodu za 
měřením vody nepřesahuje 5 bar 
(0,5 MPa), pokud tomu tak je, 
nainstalujte na začátek sítě pro 
dodávku vody ventil pro omezování 
tlaku nastavený na 3 bar (0,3 MPa).

Elektrický záložní ohřívač 
nefunguje.

Došlo k aktivaci mechanického 
bezpečnostního termostatu.

Závada termostatu.

Závada záložního ohřívače.

Resetujte bezpečnostní termostat 
na topném článku.

Vyměňte termostat.

Vyměňte článek.

Přetok kondenzátu. Odvod kondenzátu je zanesený. Vyčistěte odvod.

Zápach. Na bezpečnostní skupině nebo na 
odvodu kondenzátu není 
nainstalován sifon.

V sifonu bezpečnostní skupiny není 
žádná voda.

Nainstalujte sifon.

Naplňte sifon.

Pára z kohoutu teplé vody. Elektrická záloha je trvale v 
provozu.

Vypněte elektrické napájení a 
přivolejte technika, který provedl 
instalaci.

Rozhraní nefunguje nebo problémy 
se zobrazováním

Není napájení

Závada rozhraní

Zkontrolujte napájení.

Vyměňte rozhraní.

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Po údržbě nebo opravě zkontrolujte správnou funkci ohřívače vody. 32



Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Záruka

Z této záruky jsou vyloučeny následující závady: :

• Abnormální podmínky prostředí:
• Různá poškození způsobená nárazem nebo pádem během manipulace po odeslání z továrny.
• Umístění zařízení na místo vystavené mrazu nebo nepříznivým povětrnostním vlivům (vlhkost,

agresivní nebo špatně větrané prostředí).
• Používejte vodu s kritérii agresivity podle definice DTU pro instalační systémy 60 - 1 přísada 4 teplá

voda (obsah chloru, síranů, vápníku, hodnota odporu a celková úroveň alkalických látek).
• Voda o Th < 15° f.
• Tlak vody vyšší než 5 bar (0,5 MPa).
• Elektrické napájení se značnými špičkami napětí (síť, blesk atd.).
• Poškození způsobené nezjistitelnými problémy vyvolanými volbou místa (obtížně přístupné místo) a

problémy, kterým bylo možné zabránit, kdyby zařízení bylo ihned opraveno.

• Systém nesplňuje požadavky předpisů, norem, odborných pravidel, obzvláště:
• Bezpečnostní jednotka je vzdálená nebo vyřazena z provozu (ventil pro redukci tlaku, pojistný nebo

jiný ventil, ..., umístěný před bezpečnostní skupinu).
• Chybějící nebo nesprávně nainstalovaná nová bezpečnostní jednotka NF-D 36-401 nebo její

ekvivalent, změna kalibrace atd. …
• Chybějící dielektrické spojení (litina, ocel nebo izolace) na spojovacích potrubích teplé vody, což

vede k jejich korozi.
• Chybné elektrické připojení (NF C 15-100 nebo jeho ekvivalent): nesprávné uzemnění, nedostatečný

průřez kabelu, připojení ohebných kabelů bez kovových koncovek, nedodržování schémat zapojení
stanovených výrobcem.

• Zapnutí zařízení bez jeho předchozího naplnění (ohřev nasucho).
• Umístění zařízení bez přihlédnutí k pokynům v návodu.
• Externí koroze způsobená špatným těsněním potrubí.
• Instalace cirkulačního okruhu.
• Chybné nastavení parametrů u systému s vedením.
• Konfigurace vedení není v souladu s našimi pokyny.

• Nesprávná údržba: :
• Abnormální nános kotelního kamene na topných článcích nebo bezpečnostních jednotkách.
• Neprovádění údržby bezpečnostní jednotky, což vede k nadměrnému tlaku.
• Nečištění výparníku nebo odvodu kondenzátu.
• Úprava originálního zařízení bez informování výrobce nebo používání náhradních dílů

nedoporučených výrobcem.

1. Rozsah záručních podmínek.

Zařízení, které mělo údajně způsobit poškození, musí zůstat na místě své instalace, aby mohlo být
prohlédnuto odborníkem; osoba, která uplatňuje škodu, musí informovat svou pojišťovnu.
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2. Záruční podmínky.

Přehled Instalace Ovládání Údržba Záruka

Ohřívač vody musí být nainstalován osobou kvalifikovanou podle odborných norem, v souladu s platnými 
normami a podmínkami našeho technického oddělení. 

Musí se používat normálním způsobem a je třeba nechat provádět pravidelně jeho údržbu odborníkem.

Za těchto podmínek bude naše záruka realizována výměnou zdarma nebo dodávkou našemu distributorovi
nebo subjektu provádějícímu instalaci těch částí, u kterých bude našimi odděleními potvrzeno, že jsou vadné,
nebo v případě potřeby celého zařízení, přičemž náklady za práci, dopravní poplatky a jakákoliv náhrada za
prodloužení záruky bude vyloučena.

Naše záruka platí od data nákupu (podle faktury) a tam, kde nebude k dispozici žádný písemný důkaz, bude
použitým datem datum výroby uvedené na informačním štítku ohřívače vody plus šest měsíců.

Záruka na náhradní díl nebo ohřívač vody (v záruce) končí ve stejném okamžiku, jako záruka na vyměněný
díl nebo ohřívač vody.

Poznámka: Za náklady nebo škody způsobené chybnou instalací (například zamrznutí, bezpečnostní jednotka
nepřipojená k výstupu odpadní vody, žádná záchytná nádrž) nebo problémy s přístupem v žádném případě
výrobce nepřijme žádnou odpovědnost.

Ustanovení této záruky nevylučují využití zákonné záruky proti vadám a skrytým závadám, která platí ve všech
případech za podmínek článků 1641 ff francouzského občanského zákoníku, kupujícím.

Dodávka náhradních dílů nezbytných pro používání našich výrobků bude zajištěna po dobu 7 let po vyrobení
posledního kusu zařízení.

KONEC ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ:

• Před demontáží vypněte napájení a vypusťte nádrž.
• Při spalování některých dílů může docházet k uvolňování toxických plynů, pro zařízení nespalujte.
• Na konci životnosti je třeba zařízení předat do sběrného centra pro sběr elektrických a

elektronických zařízení pro regeneraci chladiva. Jestliže chcete zjistit umístění stávajících
recyklačních center, obraťte se na místní organizace pro recyklaci.

• Uzavřené chladivo se nesmí uvolňovat do atmosféry. Jakékoliv vypouštění plynů je legislativně
zakázáno.

GWP (potenciál ke globálnímu ohřevu) chladiva R134a je 1430. 

Porucha určitého dílu nebude v žádném případě opravňovat k výměně celého zařízení. Bude
provedena výměna vadného dílu.

ZÁRUKA:
Ohřívač vody: 5 let (těsnost nádrže, elektronická PCB, elektrická záloha a sondy).
Tepelné čerpadlo: 2 roky (kromě sond: 5 let).
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1
2

3

4
5

6

7

8

910

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

FR

NL

SP

1

Sonde de refoulement compresseur

Temperatuursonde bij uitgang van compressor

Sonda descarga del compresor

Sonda vnější trubky kompresoru

2

Sonde air entrant

Sonde bij luchtinlaat

Sonda entrada aire
Sonda dodávky vzduchu

3

Sonde évaporateur haut

Sonde verdamper top

Sonda evaporador alto

Sonda horního výparníku

4

Sonde évaporateur bas

Sonde verdamper laag

Sonda evaporador bajo

Sonda spodního výparníku

5

Evaporateur
Verdamper
Evaporador
Výparník

Ventilateur

17
Controleur
Afstandsbediening
Unidad de control
Řídicí jednotka

18

Carte de régulation
Regelkaart
Regulacion
PCB regulace

19

Bornier de connexion client

Geheel klemmenbord

Regleta de conexión cliente

Svorkovnice zákazníka

20

Câble d’alimentation permanente

Permanente voedingskabel

Cable de alimentación permanente

Kabel trvalého napájení

Non fournis :

Niet geleverd :

No suministrada :
Není zahrnuto do dodávky:
Câble de connexion PV / Smart Grid / Solaire

9

Connexions compresseur

Verbindingen compressor

Conexión compresor

Přípojky kompresoru

10

Protection thermique compresseur

Compressor thermische beveiliging

Protección térmico del compresor

Ochrana kompresoru proti přehřívání

11

Pressostat
Pressostaat

Presostato alta presión

Presostat

12

Condensateur démarrage compresseur

Condensator bij gebruik van compressor

Condensador de funcionamiento del compresor
Kondenzátor spouštění kompresoru

13

Bobine vanne gaz chauds

Geheel klep hete gassen

Bobina valvula gas caliente

SCHEMA ELECTRIQUE – ELEKTRISCH SCHEMA – ESQUEMA ELECTRICO – ELEKTRICKÉ SCHÉMA

EN
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