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UŽIVATEL MUSÍ USCHOVAT TENTO NÁVOD 

DOKUMENTACE PRO INSTALACI A POUŽITÍ 

CS OHŘÍVAČ VODY S TEPELNÝM ČERPADLEM – VERTIKÁLNÍ POSTAVENÍ 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS 
Elektrické připojení bez kontaktu na noční proud (doporučeno) 
Elektrické připojení s kontaktem na noční proud 
Do elektrického panelu 
Do termostatu 
Do elektrického panelu 
Napájecí svorka 
Viz kapitoly „Elektrické zapojení“ a „Uvedení do provozu“ v tomto 

návodu. 
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Tento návod musí zůstat uchován i po instalaci zařízení. 

VAROVÁNÍ 

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s fyzickou, 
smyslovou nebo mentální nezpůsobilostí nebo osobami postrádajícími 
zkušenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod přiměřeným dozorem 
nebo neabsolvovaly předběžné školení o tom, jak zařízení používat, 
od osoby odpovídající za jejich bezpečnost. 
Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením 
nebudou hrát. Děti ve věku od 8 let a osoby s fyzickou, smyslovou 
nebo mentální nezpůsobilostí, popř. osoby postrádající zkušenosti a 
znalosti smí toto zařízení používat, pokud jsou pod náležitým dozorem 
nebo byly seznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a 
pokud je brán zřetel na související rizika. Děti si nesmí se zařízením 
hrát. Čištění a údržbové práce prováděné uživatelem nesmí provádět 
děti bez dozoru. 

INSTALACE 

VAROVÁNÍ: Jednotka je těžká, manipulujte s ní opatrně: 
I. Zařízení nainstalujte v místnosti, která není vystavena teplotám 

pod bodem mrazu. Pokud se zařízení poškodí v důsledku 
zablokování pojistné jednotky, neplatí záruka. 

II. Zajistěte, aby stěna, na které je zařízení namontováno, měla 
dostatečnou nosnost pro hmotnost zařízení naplněného vodou. 

III. Pokud nainstalujete zařízení v místnosti nebo na místě, kde je 
okolní teplota trvale vyšší 35 °C, zajistěte dostatečnou ventilaci. 

IV. Při instalaci v koupelně 
neumísťujte zařízení v zónách 
V0, V1 nebo V2 (jak je 
znázorněno na obrázku 
vpravo). 

V. Jednotku nainstalujte na 
snadno přístupné místo. 

VI. Postupujte podle obrázků v 
kapitole «Instalace». 

VII. Toto zařízení není určeno k 
instalaci v nadmořské výšce 
přes 2000 m.
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Nikdy neuzavírejte, nezakrývejte ani neomezujte vstupy a výstupy 
vzduchu jednotky. 

Při instalaci ve sníženém podhledu, na půdě nebo nad obydlenými 
prostorami musí být pod ohřívačem vody bezpodmínečně umístěna 
odkapávací miska. Je zapotřebí připojení výpusti k odvodu odpadní 
vody. 

Ohřívač vody musí být připevněn k podlaze s použitím montážní 
konzoly dodané k tomuto účelu (v souladu s článkem 20 normy EN 
60335-1). 

PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU 

Na vstupu ohřívače vody musí být nainstalována nová pojistná 
jednotka 3/4" (20/27) a 0,7 MPa (7 bar) (nebo jiné pojistné přetlakové 
zařízení) chráněná proti mrazu podle požadavků místních norem. 
Pokud je přívodní tlak vody vyšší než 0,5 MPa (5 bar), je zapotřebí 
tlakové redukční zařízení (není součástí obsahu dodávky), umístěné 
na hlavním přívodu vody. 
Připojte pojistnou jednotku k vypouštěcí trubce vyvedené do 
otevřeného ovzduší, v prostředí bez mrazu, se stálým spádem pro 
vypouštění vody rozpínající se teplem nebo pro vypouštění ohřívače 
vody. Mezi pojistnou jednotkou a vstupem studené vody do ohřívače 
vody nesmí být nainstalováno žádné příslušenství (vodní uzavírací 
ventil, tlakové redukční zařízení, hadice atd.). 
Nepřipojujte přípojku teplé vody přímo k měděným trubkám. Zařízení 
musí být vybaveno dielektrickou přípojkou (dodanou se zařízením). V 
případě koroze závitů přípojky teplé vody nevybavených touto 
ochranou neplatí naše záruka.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

Uzemňovací vodič kabelu musí být bezpodmínečně připojen k 

uzemnění. K tomuto účelu je k dispozici speciální svorka s 

patřičným označením. Před odstraněním krytu se ujistěte, že je 

vypnuto napájení, aby nedošlo k žádnému zranění nebo zasažení 

elektrickým proudem. 

Před zařízením musí mít elektroinstalace odpojovací zařízení s 

odpojením všech pólů (jistič, pojistka) v souladu s platnými místními 

předpisy pro elektroinstalace (ochranný jistič 30 mA). Nikdy 

nepoužívejte přímé elektrické napájení topných součástí. 

ÚDRŽBA – SERVIS – ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Vypouštění: Vypněte elektrické napájení a přívod studené vody, 
otevřete kohouty teplé vody a pak otevřete vypouštěcí ventil pojistné 
jednotky. Pravidelně (alespoň jednotu za měsíc) je nutné aktivovat 
vypouštěcí systém tlakového redukčního zařízení. Tím se zabrání 
usazování vodního kamene a ucpání potrubí. 
Jestliže se poškodí napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho 
zákaznickým servisem nebo odborným pracovníkem s náležitou 
kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. Viz schémata 
zapojení v kapitole „Elektrické zapojení“ – „Instalace“. 
Pracovní pokyny pro toto zařízení si lze vyžádat od zákaznického 
servisu (kontaktní údaje najdete na konci návodu).
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Vysvětlení použitých piktogramů 

Značka upozornění: 
Označuje postupy, které mohou být nebezpečné (během instalace, zacházení nebo změn). 

Poznámka:  
Označuje všeobecné komentáře.
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Prezentace výrobku 

1. Důležitá doporučení 

1.1. Bezpečnostní pokyny 

Montážní a servisní práce na termodynamických ohřívačích vody mohou představovat nebezpečí kvůli vysokým tlakům a 

součástem pod napětím. 

Termodynamické ohřívače vody musí být instalovány, uváděny pro provozu a udržovány výhradně zaškolenými a kvalifikovanými 

pracovníky. 

1.2. Přeprava a skladování 
Dodržujte doporučení pro přepravu a manipulaci na obalu ohřívače vody. 
Nemůžeme nést odpovědnost za žádnou závadu výrobku, která bude způsobena přepravou nebo manipulací s 
výrobkem v rozporu s našimi doporučeními. 
Tento výrobek je přísně zakázáno stohovat. 



 
Prezentace 

výrobku Instalace Nastavení / provoz 
Údržba, servis a 

odstraňování závad Záruka 
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2. Obsah balení 

 

1 návod k obsluze 

Ohřívač vody 

1 sáček obsahující dielektrickou přípojku s 2 
těsněními pro instalaci v přívodu teplé vody 

1 vypouštěcí trubka kondenzátu (2 m) 

1 upevňovací otvor vypouštěcí trubky 

1 podlahová konzola se šrouby 

Popruh 

Ventil 8 bar 



Prezentace 
výrobku Instalace Nastavení / provoz 

Údržba, servis a 
odstraňování závad Záruka 
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1. Popis ohřívače vody 

Nikdy neuzavírejte, nezakrývejte ani neomezujte vstupy a výstupy 

vzduchu na zařízení. 

1.1. Přehled 

Značka Popis 

1 Horní kryt 

2 Vstupy vzduchu 

3 Přední kryt 

4 Ovládací panel 

5 Místo pro podlahovou konzolu 

6 Vstup studené vody 

7 Výstup teplé vody 

8 Výstup kondenzátu 

9 Jednotka tepelného čerpadla 

10 Výstupy vzduchu 



 
Prezentace 

výrobku Instalace Nastavení / provoz 
Údržba, servis a 

odstraňování závad Záruka 
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1.2. Detailní vyobrazení 

Značka Popis 

1 Zvukově izolační pěna 

2 Ventilátory 

3 Vzduchové trubky 

4 Čidlo na vstupu vzduchu 

5 Čidlo ve výparnících 

6 Výparníky 

7 Elektronické řízení 

8 Čidlo regulace teploty TV 

9 Tepelná pojistka 

10 Topná součást 

11 Napájecí svorka 

12 Kabelová příchytka 

13 Izolační vrstva kompresoru 

14 Kompresor 



Prezentace 
výrobku Instalace Nastavení / provoz 

Údržba, servis a 
odstraňování závad Záruka 
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2. Princip fungování 

Termodynamický ohřívač vody využívá venkovní vzduch pro 
přípravu teplé užitkové vody. 

Chladicí kapalina obsažená v tepelném čerpadle prochází 
termodynamickým cyklem, který umožňuje přenášet energii z 
venkovního vzduchu do vody v nádrži. 

Ventilátor umožňuje proudění vzduchu do výparníku. Během 
průchodu výparníkem se chladicí kapalina odpařuje. 

Kompresor stlačuje páry kapaliny, přičemž roste jejich teplota. 
Toto teplo se přenáší přes kondenzátor ovinutý kolem nádrže 
a zahřívá vodu v nádrži. 

Tekutina pak protéká termostatickým expanzním ventilem, 
kde se ochlazuje a získává opět svou kapalnou formu. Potom 
je znovu připravena na příjem tepla ve výparníku.

Vstup vzduchu 
 Vycházející vzduch 

Výstup teplé vody 

Vstup studené vody 



 
Prezentace 

výrobku Instalace Nastavení / provoz 
Údržba, servis a 

odstraňování závad Záruka 
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3. Technické specifikace 

Model 200 litrů 270 litrů 

Rozměry (výška x šířka x hloubka) mm 1519 x 615 x 646 1859 x 615 x 646 

Hmotnost prázdná kg 84 
 

91 

Objem nádrže L 200 
 

270 

Přípojka teplé vody / studené vody " M 
 

% 
 

Antikorozní ochrana 
  

ACI Hybrid 
 

Jmenovitý tlak vody MPa 
 

0,6 (6 bar) 
 

Elektrické připojení (napětí / frekvence) - 230 V, jednofázové, 50 Hz 

Maximální celkový elektrický příkon zařízení W 2380 
 

2980 

Maximální příkon tepelného čerpadla W 
 

570 
 

Příkon elektrického pomocného čerpadla W 1800 
 

2400 

Rozsah nastavení požadované teploty vody °C 
 

50 až 62 
 

Rozsah provozních teplot tepelného čerpadla °C 
 

+5 až +35 
 

Výstup vzduchu v prázdném stavu m3/h 
 

340 
 

Akustický výkon* dB(A) 57 
 

57 

Třída energetické účinnosti při ohřevu vody 
  

A 
 

Chladicí kapalina R134a kg 0,7 
 

0,9 

Objem chladicí kapaliny R134a Teq CO2 1,001 
 

1,287 

Zátěž kapaliny ve vztahu k objemu vody kg/L 0,0035 
 

0,0033 

Množství teplé vody při teplotě 40°: V40td za 8 hodin (noční proud) L 310 
 

353 

Množství teplé vody při teplotě 40°: V40td za 14 hodin (noční proud + 6 hodin) L 584 
 

618 

Certifikovaný elektrický výkon NF 
 

*** 
 

*** 

Certifikovaný výkon při teplotě vzduchu 15 °C (CDC LCIE 103-15/B) a bez povlaku** 

Topný faktor (COP) - 2,95 
 

3,39 

Elektrický příkon při stálém provozu (Pes) W 28 
 

32 

Doba vytápění (th) h.min 7h38 
 

10h33 

Referenční teplota (Tref) °C 53,7 
 

53,1 

* Zkoušeno v semianechoické komoře podle ISO 3744. 

** Výkon měřený pro ohřev vody z 10 °C na 54 °C podle protokolu specifikace elektrického výkonu NF N° LCIE 103-15B, pro nezávislé termodynamické akumulační ohřívače 
vody (na základě normy EN 16147 se zatěžovacím profilem L ve 200 L a zatěžovacím profilem X ve 270 L). 
Tyto jednotky odpovídají směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2011/65/EU (ROHS) a směrnici 2013/814/EU. 

Regulace doplňující směrnici 2009/125/ES (Ecodesign). 

  



Prezentace 
výrobku Instalace Nastavení / provoz 

Údržba, servis a 
odstraňování závad Záruka 
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4. Rozměry a konstrukce 

Ref. MODEL 200 L 270 L 

A Vypouštění kondenzátu 1214 1548 

B Celková výška 1526 1859 

C Výška vstupu studené vody 302 302 

D Výška výstupu teplé vody 960 1300 

E Celková šířka 621 621 

F Celková hloubka 647 647 

Rozměry v mm 



 
Prezentace 

výrobku Instalace Nastavení / provoz 
Údržba, servis a 

odstraňování závad Záruka 
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Instalace 

1. Blokové schéma instalace 

2. Vybalení 

Dodržujte doporučení pro vybalení uvedené na obalu ohřívače vody. 
Neneseme odpovědnost za žádnou závadu výrobku, která bude způsobena vybalení výrobku v rozporu s našimi 
doporučeními. 

3. Manipulace 

Dodržujte doporučení pro přepravu a manipulaci uvedená na obalu ohřívače vody. 

Pro manipulaci s ohřívačem vody používejte popruh dodaný k tomuto účelu, umožňující správným způsobem 

přenášet zařízení, jak je znázorněno na následujícím obrázku.  

Instalace 

ohřívače vody 

Vybalení 

Manipulace 

Postavení 

Připojení hydraulického 
systému 

Plnění 

Elektrické zapojení 
 

Zapnutí napájení 

Nastavení 

Nainstalované 

zařízení 



Prezentace 
výrobku Instalace Nastavení / provoz 

Údržba, servis a 
odstraňování závad Záruka 
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4. Postavení zařízení 

4.1. Zakázané polohy 

• Ohřívač vody nasávající vzduch z vytápěné místnosti. 
• Instalace v prašných místnostech. 
• Nasávání vzduchu obsahujícího rozpouštědla nebo výbušné látky. 
• Instalace v místnosti, kde mrzne. 
• Předměty umístěné na ohřívači vody. 

4.2. Doporučení 

Při instalaci jednotky nad obydlenými prostorami musí být pod ohřívačem vody umístěna odkapávací 

miska. 

Zajistěte ohřívač vody jednou z přiložených konzol.

Identifikační štítek umístěný 
nad výstupem teplé vody 
musí být za všech okolností 
přístupný. 

Minimální výška požadovaná od 
podlahy ke stropu, aby bylo možné 
zvedat jednotku: 

Před naplněním je nutné v 
případě potřeby vyvážit 
ohřívač vody pomocí klínů. 

Ohřívač vody musí být nainstalovaný na hladké 
rovné podlaze a nesmí se dotýkat stěny. 



 
Prezentace 

výrobku Instalace Nastavení / provoz 
Údržba, servis a 

odstraňování závad Záruka 
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Ohřívač vody musí být připevněný k podlaze s použitím montážní konzoly dodané k tomuto účelu (v 

souladu s článkem 20 normy 20 EN 60335-1). 

4.3. Instalace 

✓ Nevytápěná místnost s teplotou vyšší než 5 °C a izolovaná od vytápěných místností budovy. 
✓ Doporučené umístění = sklep nebo instalační patro, místnost, kde je teplota po celý rok vyšší než 10 °C. 

Příklady nevytápěných místností: 

✓ Garáž: Využití volného tepla uvolňovaného ze zařízení, která jsou v provozu. 

✓ Prádelna: Odvlhčování místnosti a využití volného tepla z praček a sušiček. 

✓ Instalační patro: Využití volného tepla uvolňovaného podlahou a zdmi sklepa. 

✓ Specifikace instalace 



Prezentace 
výrobku Instalace Nastavení / provoz 

Údržba, servis a 
odstraňování závad Záruka 
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Vyobrazení ohřívače vody ve výše uvedeném obrázku není smluvně závazné. 

Dodržujte minimální vůli předepsanou k tomu, aby se zabránilo recirkulaci vzduchu. 

Zařízení se nesmí dotýkat zdí, aby nedošlo k přenosu vibrací. 

Aby se předešlo poškození zařízení a poklesu jeho výkonu, nesmí být vstupy a výstupy vzduchu ucpané, 
zakryté nebo omezené. 

Příklad 

instalace bez 

obložení 

Pokojová teplota mezi 5 a 
35 °C, bez provozu ohřívače 

vody. 

Bez objemu rozměrných 
položek 

Minimální celková 
výška od podlahy 

ke stropu 



 
Prezentace 

výrobku Instalace Nastavení / provoz 
Údržba, servis a 

odstraňování závad Záruka 
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5. Připojení hydraulického systému 

Je zakázáno instalovat systém recirkulace teplé užitkové 
vody. V případě závady zařízení se systémem recirkulace 
teplé užitkové vody neplatí záruka. 

Je doporučeno přečíst si varování na začátku dokumentu. 

Vstup studené vody je označený modrým rámečkem a výstup teplé vody má rámeček červený. Mají 
trubky s průměrem závitu 20/27 (3/4"). 

V oblastech, kde má voda vysoký obsah minerálů (tvrdost vody Th >20 °f), je doporučena úprava vody. Při 
použití přístroje na změkčování vody musí tvrdost vody zůstávat vyšší než 15 °f. Přístroj na změkčování 
vody neruší platnost naší záruky za předpokladu, že je schválený pro Francii a že je nainstalován v souladu 
s osvědčenými inženýrskými postupy a pravidelně kontrolován a udržován. 
Kritéria tvrdosti vody musí odpovídat specifikacím předpisu DTU 60.1. 

5.1. Přípojka studené vody 

Než provedete připojení vody, ujistěte se, že jsou hlavní vodní trubky čisté. 
Jako součást instalace se musí používat nová pojistná jednotka dimenzovaná na 0,7 MPa (7 bar) (není 
součástí obsahu dodávky), označená štítkem NF (norma NF EN 1487), která se připojuje přímo ke vstupu 
studené vody na ohřívači vody. 

Protože může z vypouštěcí trubky tlakového 
redukčního zařízení vytékat určité množství vody, 
je nutné vyvést vypouštěcí trubku do otevřeného 
ovzduší. Instalace jakéhokoli typu musí zahrnovat 
v přívodu studené vody před pojistnou jednotkou 
uzavírací ventil. 

Pojistná jednotka musí být přímo a bez překážek 
vypouštěna přes sifon do systému odpadní vody. 
Musí být nainstalována v prostředí, kde nemrzne. 
Pojistná jednotka musí být pravidelně aktivována 
(jednou nebo dvakrát za měsíc). 

Pokud je přívodní tlak vody vyšší než 0,5 MPa (5 
bar), musí mít instalace tlakové redukční zařízení. 
Tlakové redukční zařízení musí být nainstalováno 
na začátku hlavního přívodu vody (před pojistnou 
jednotkou). Doporučuje se tlak 0,3 až 0,4 MPa (3 až 
4 bar). 

ANO 

Pojistná 
jednotka 

 

Vstup 
studené vody 

 

Sifon 

 

ANO 

Tlakové redukční 
zařízení 

Hlavní vstup 
přívodu vody 

 

NE 
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5.2. Přípojka teplé vody 

Francouzské předpisy vyžadují maximální teplotu teplé užitkové vody v místě odběru v koupelnách 
50 °C. V ostatních místnostech je teplota TV v místě odběru omezená na 60 °C. 
Jsou-li použity syntetické trubky (např. PER, vícevrstvé atd.), je nutné nainstalovat na výstup ohřívače 
vody termostatický regulátor. Ten musí být nastavený podle vlastností použitého materiálu. 

5.3. Instalace trubky kondenzátu 

I. Vložte vypouštěcí trubku kondenzátu (3) do 
vypouštěcího potrubí (2) na pravé straně zařízení 
vzadu. 

II. Připojte držák trubky (1) k vypouštěcí trubce a 
utáhněte ho v oblasti překrytí trubky a potrubí. 

III. Připojte druhý konec trubky přes sifon k výpusti 
odpadní vody. 

Je nezbytně nutné používat odpadní sifon. 

6. Plnění ohřívače vody 

V případě ohřívače vody typu ACI je nutné při odstavení na déle než 1 týden ohřívač vody vypustit. 

I. Otevřete kohout teplé vody (s). 
II. Otevřete kohout studené vody umístěný na pojistné jednotce (ujistěte se, že je vypouštěcí ventil jednotky v zavřené 

poloze). 
III. Po vypuštění kohouty teplé vody zavřete. Ohřívač vody je naplněný vodou. 
IV. Zkontrolujte vodotěsnost trubkových spojů a správné fungování hydraulických součástí tak, že několikrát otevřete 

vypouštěcí ventil pojistné jednotky, abyste zabránili případnému zanášení vypouštěcího ventilu usazeninami.

Výstup teplé vody 

Dielektrická přípojka 

Regulátor teploty 
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7. Elektrické zapojení 

Je doporučeno přečíst si varování na začátku dokumentu. 

7.1. Doporučení a bezpečnostní pokyny 

Viz schéma zapojení na zadní straně krytu. 

Ohřívač vody je možné vypnout, pouze když je naplněný vodou, viz „Plnění ohřívače vody“ – 
„Instalace“. Pro optimalizaci výkonu zařízení doporučujeme připojit k ohřívači vody nepřetržité 
elektrické napájení. 

Elektrické zapojení musí provést kvalifikovaný odborný pracovník při vypnutém napájení. 
Ohřívač vody musí být připojený k jednofázové střídavé síti 230 V, 50 Hz. 
Elektrické zapojení musí odpovídat instalačním normám NFC 15-100 a platným doporučením v zemi, kde je ohřívač vody 
nainstalovaný. Instalace musí zahrnovat: 
• Jistič 16 A s rozpojením na všech pólech (minimální křivka C) s otevřením kontaktů alespoň 3 mm. 
• Ochrana jističem 30 mA. 
Bezpečnostní termostat na elektrickém pomocném čerpadle se v žádném případě nesmí opravovat mimo naše závody. 
Nedodržení tohoto pokynu ruší platnost záruky. 

7.2. Provoz s kontaktem na noční proud 

Při tomto nastavení nemohou elektrické pomocné čerpadlo a tepelné čerpadlo fungovat během hodin špičky. 
Viz schéma zapojení na první straně.



Prezentace 
výrobku Instalace Nastavení / provoz 

Údržba, servis a 
odstraňování závad Záruka 

 

23 

8. Uvedení do provozu 

Pokud byl ohřívač vody nakloněný, počkejte před uvedením do provozu alespoň 1 hodinu. 

Při uvedení do provozu trvá 5 minut, než se spustí tepelné čerpadlo. 

I. Zapněte elektrické napájení ohřívače vody. 
II. Ujistěte se, že na ovládacím panelu není zobrazen žádný chybový kód. 
III. Proveďte nastavení ohřívače vody, viz kapitola „Nastavení / provoz“. 
IV. V případě elektrického připojení k signálu nočního proudu zapněte stykač (I) (nucený provoz), aby se okamžitě 

spustil ohřev.
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Nastavení / provoz 

1. Ovládací panel 

2. Popis piktogramů 

Symbol Název Popis 

 

Kompresor a ventilátor 
tepelného čerpadla 

Tato LED kontrolka signalizuje, že je tepelné čerpadlo v provozu. 

 

Elektrické pomocné čerpadlo 
Tato LED kontrolka signalizuje, že je elektrické pomocné čerpadlo v 
provozu. 

 

Kontrolka technika 
Tato LED kontrolka signalizuje výskyt závady (svítí) nebo aktivovaný 
pohotovostní režim (bliká). 

 

Tlačítko potvrzení 
poruchového hlášení 

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se potvrzuje závada. 
Dlouhé stisknutí umožňuje přepnout do pohotovostního režimu. 
To se smí provádět jen na vyžádání zákaznického servisu. 

 

Režim EKO 
Tato LED kontrolka signalizuje, že je aktivován režim EKO. 
Tento režim se používá k omezení výroby teplé vody za účelem 
maximalizace úspor energie (T° = 54 °C). 

 

 Režim nepřítomnosti 
Tato LED kontrolka signalizuje, že je aktivován režim 
NEPŘÍTOMNOST. Tento režim se používá na ochranu ohřívače vody 
proti zamrznutí (15 °C) a při delší nepřítomnosti. 

 

 Nastavení požadované 
hodnoty teploty 

Tato LED kontrolka signalizuje, že je aktivováno ruční nastavení 
požadované hodnoty teploty. S použitím voliče nastavte požadovanou 
hodnotu teploty mezi 50 °C a 62 °C. 

Napájecí pásek 

Kontrolka provozu 
tepelného čerpadla 

Nastavení požadované 
hodnoty teploty 

Přepínač volby režimu 

Režim Nepřítomnost: 

Tlačítko potvrzení 
poruchového hlášení a 
pohotovostního režimu 

Kontrolka technika 

Kontrolka provozu 
elektrického pomocného 
čerpadla 

Režim EKO 
(požadovaná hodnota 
teploty 54 °C) 



Prezentace 
výrobku Instalace Nastavení / provoz 

Údržba, servis a 
odstraňování závad Záruka 

 

25 

 

3. Popis režimů 

Výkon zařízení je optimalizovaný pro provoz s nepřetržitým elektrickým napájením. 

3.1. Provoz v ručním režimu 

Tento provozní režim umožňuje nastavovat teplotu TV od 50 °C do 62 °C. Tento režim optimalizuje výrobu teplé užitkové 
vody podle spotřeby. K tomu se může používat elektrické pomocné čerpadlo. 
V případě připojení na noční proud zvolte pro větší komfort vyšší požadovanou hodnotu. 

3.2. Provoz v režimu EKO 

V tomto režimu upřednostňuje ohřívač vody provoz s použitím tepelného čerpadla. Tento režim optimalizuje spotřebu 
energie s použitím ideální požadované hodnoty teploty (54 °C), která nabízí nejlepší účinnost. 
Tento režim se doporučuje obzvlášť v případě nepřetržitého elektrického napájení. 
V závislosti na podmínkách instalace (nepřetržité napájení nebo noční proud) a pokojové teplotě může tento režim používat 
elektrické pomocné čerpadlo. 

Režim Popis 

 

Používá se k úpravám požadované hodnoty teploty teplé užitkové vody podle potřeby. 

 

Provoz při snížené požadované hodnotě teploty (54 °C) 

 

Delší nepřítomnost: ochrana ohřívače vody proti zamrznutí (15 °C) 

Požadovaná hodnota teploty: 56 °C Minimální požadovaná hodnota teploty: 50 °C Maximální požadovaná hodnota teploty: 62 °C 
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3.3. Provoz v režimu NEPŘÍTOMNOST 

Tento režim umožňuje šetřit energii a chrání nádrž během delší nepřítomnosti: řízení udržuje vodu při teplotě nad 15 °C a 
chrání proti korozi. 
Pokud nepřítomnost trvala déle než dva dny, provede ohřívač při přepnutí z režimu nepřítomnosti do jiného režimu ohřev, 
aby zabránil kontaminaci legionellou. 

Zařízení standardně provádí automatický ohřev na ochranu proti legionelle (zahřátí na maximální 
požadovanou hodnotu teploty) každých 30 dnů, nebo když je zaznamenáno nebezpečí růstu 
mikroorganismů. 
Pokud zařízení detekuje jakoukoli závadu nebo teplotu vzduchu mimo provozní rozsah tepelného 
čerpadla (5 °C až 35 °C), použije elektrické pomocné čerpadlo k zajištění minimálního množství teplé 
užitkové vody. 
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Údržba, servis a odstraňování závad 

1. Doporučení pro uživatele 
Jestliže nelze použít režim nepřítomnosti nebo je zařízení vypnuté, je nutné vypustit ohřívač vody. Postupujte takto:  

2.  Údržba 
Aby zůstal zachován výkon ohřívače vody, doporučujeme provádět jeho pravidelnou údržbu.  

Provádí UŽIVATEL: 

Před otevřením předního a horního krytu je nutné vypnout zařízení. 

  

Co Kdy Jak 

Pojistná jednotka 
Jednou nebo dvakrát za 
měsíc 

Aktivujte tlakový pojistný ventil. 

Zkontrolujte správný průtok vody. 

Celkový stav Měsíčně 
Zkontrolujte celkový stav zařízení: 
žádný chybový kód, žádná 
netěsnost na úrovni přípojek 
vody... 

Provádí ODBORNÝ PRACOVNÍK: 

Co Kdy Jak 

Vypuštění kondenzátu Ročně Zkontrolujte, jestli je kondenzát čistý. 

Elektrické zapojení Ročně 
Zkontrolujte kabely vnitřního a vnějšího zapojení a ujistěte se, 
že nejsou volné a že jsou všechny konektory na svých místech. 

Elektrické pomocné 
čerpadlo 

Ročně 
Zkontrolujte správné fungování elektrického pomocného 
čerpadla měřením výkonu. 

Kotelní kámen Vždy po 2 letech 
Pokud voda přiváděná do ohřívače vody obsahuje vodní kámen, 
je nutné ji odvápnit. 

I. Vypněte elektrické napájení. 

III. Otevřete kohout teplé vody. 

II. Zavřete přívod studené vody. 

IV. Otevřete vypouštěcí ventil 
pojistné jednotky. 
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Přístup jiných osob než odborníků na chlazení k nastavovacímu šroubu regulátoru je zakázaný. Jakékoli 
nastavení regulátoru bez schválení výrobce může mít za následek zrušení platnosti záruky. Regulátor není 

doporučeno přestavovat, dokud nejsou vyčerpána všechna ostatní možná řešení opravy. 
 
Provádí ODBORNÍK NA CHLAZENÍ: 

3. Otevření zařízení pro údržbu 

3.1. Přístup do prostoru regulátoru 

I. Odstraňte šroub (1) připevňující horní kryt (2). 
II. Odstraňte horní kryt a odložte ho na místo, kde nebude překážet pracím na ohřívači vody. 
III. Vymontujte 2 šrouby (3) připevňující přední kryt ohřívače vody. 
IV. Zvedněte přední kryt a umístěte ho na levou polovinu pouzdra na zářezy (4) určené k tomuto účelu. 

Při manipulaci s předním krytem dávejte pozor na kabel.  

Co Kdy Jak 

Výměna tepla v tepelném 
čerpadle Každé 2 roky * Zkontrolujte správnou výměnu tepla v tepelném čerpadle. 

Části tepelného čerpadla Každé 2 roky * 
Zkontrolujte správné fungování 2 úrovní rychlosti ventilátoru a 
ventilu teplého plynu. 

Výparník Každé 2 roky * 
Očistěte výparník pomocí nylonového kartáče a přípravků, 
které nezpůsobují poškrábání ani korozi. 

Chladicí kapalina Každých 5 let * Zkontrolujte zátěž kapaliny. 

* V prašných prostředích zkraťte intervaly údržby. 
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3.2. Přístup do prostoru tepelného čerpadla 

I. Odstraňte horní a přední kryt, viz kapitola 3.1. 

Při manipulaci s předním krytem dávejte pozor na kabel. 

II. Odstraňte plastový díl držící 2 poloviny pouzdra. 

  
III. Otáčením uvolněte poloviny pouzdra. 
IV. Zvedněte a odstraňte 2 poloviny pouzdra a odložte je na místo, kde nebudou překážet pracím na ohřívači vody. 
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4. Odstraňování závad 

V případě jakékoli závady, nefunkčnosti ohřevu nebo uvolňování páry při odběru vypněte elektrické napájení a informujte 
technika, který provedl instalaci vašeho systému. 

Opravárenské práce smí provádět pouze odborník. 

4.1. Řešení problémů / hlášení závad 

Při každé závadě svítí nepřerušovaně LED kontrolka. 

4.1.1. Problém / řešení hlášení závady nádrže 

4.1.2. Problém / řešení hlášení závady tepelného čerpadla 

Chybové kódy Hlášení 

Err 25 Závada elektrického napájení kompresoru 
LED kontrolka 2x blikne. 

Err 28 Neúčinnost odmrazování 
LED kontrolka 3x blikne. 

Err 301 Neprobíhá ohřev tepelného čerpadla (PAC) 
LED kontrolka 4x blikne. 

Err 302 Unikání kapaliny 
LED kontrolka 5x blikne. 

Err 303 Problém odvádění 
LED kontrolka 7x blikne. 

Err 304 Odchod z MAP (Sortie de MAP) 

LED kontrolka 9x blikne. 

 

Chybový kód Indikace 

Err 03 Elektrická závada čidla vody LED kontrolka 2x blikne. 

Err 07 Závada ACI LED kontrolka 3x blikne. 

Err 09 Voda je příliš teplá LED kontrolka 4x blikne. 

Err 21 Elektrická závada čidla vzduchu LED kontrolka 7x blikne. 

Err 22 Elektrická závada čidla páry LED kontrolka 9x blikne. 

Err 305 Nekonzistence čidel LED kontrolka 11x blikne. 
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4.2. Chybové kódy 
Alarm je možné pozastavit nebo resetovat (krátkým) stisknutím tlačítka potvrzení (viz kapitola „Ovládací panel“). 

4.2.1. Chybové kódy „Tank“ (nádrž) 

Chybové kódy Příčiny Následky Odstraňování závad 

Err 03 Elektrická 

závada čidla vody 

Závada teploty vody 

nebo je teplota mimo 

rozsah. 

Nelze přečíst teplotu vody: 

neprobíhá ohřev. 

Zkontrolujte připojení (značka A1) čidla teploty 
vody (ponorná objímka). 

Zkontrolujte nepřítomnost vlhkosti v ponorné 
objímce, kde je umístěno čidlo. 
V případě potřeby vyměňte čidlo. 

Err 07 Závada ACI 

V nádrži není voda 

nebo je přípojka ACI 

rozpojená. 

Neprobíhá ohřev. 
Naplňte nádrž vodou. 
Zkontrolujte obvod ACI (připojení, kabely, vodivost 
vody atd.) 

Err 09 Voda je příliš 

teplá 

Teplota vody je příliš 

vysoká (T >80 °C). 

Nebezpečí aktivace 

mechanického 

bezpečnostního zařízení: 

neprobíhá ohřev. 

Zkontrolujte, jestli je skutečná teplota vody v místě 
odběru vysoká (T >80 °C). 

Zkontrolujte připojení (značka A1) a polohu čidla 
teploty vody (ponorná objímka). 

Zkontrolujte, jestli nepřetržitě funguje elektrické 
pomocné čerpadlo. V případě potřeby resetujte 
mechanické bezpečnostní zařízení. 

Err 21 Elektrická 

závada čidla vzduchu 

Závada čidla na 
vstupu vzduchu nebo 

je teplota mimo 
rozsah. 

Tepelné čerpadlo se 
zastaví. Ohřev s ELEC. 

Zkontrolujte připojení (značka A4) a polohu čidla 
na vstupu vzduchu. V případě potřeby vyměňte 
kabelový svazek čidla. 

Err 22 Elektrická 

závada čidla 

vypařování 

Závada čidla 
výparníku nebo je 

teplota mimo rozsah 
(-20 až 110 °C). 

Tepelné čerpadlo se 
zastaví. Ohřev s ELEC. 

Zkontrolujte připojení (značka A4) a správnou 
polohu čidla na jeho trubce. 

Zkontrolujte fungování ventilátoru a zjistěte, jestli 
se volně a bez zastavování otáčí. 

Err 305 Nekonzistence 

čidel 
Vlhkost se vrací na 

čidlo výparníku. 
Ohřev s ELEC. 

Zkontrolujte, jestli je okraj řídicí karty suchý a jestli 
je bezpečně připojen konektor. 

Když čidla uschnou, může závada zmizet. 

Pokud závada trvá: vyměňte kabelový svazek 
čidla. 
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4.2.2. Chybové kódy „Heat pump“ (tepelné čerpadlo) 

Chybové kódy Příčiny Následky Odstraňování závad 

Err 25 

Závada elektrického 

napájení kompresoru 

Tepelná pojistka 
kompresoru 

Tepelné čerpadlo se 

zastaví. Ohřev s ELEC. 

Zkontrolujte připojení kompresoru (značka R1), 
tlakového spínače a spouštěcího kondenzátoru 
(15 mF). Zkontrolujte odpory na cívkách 
kompresoru. 

Err 28 Neúčinné 

odmrazování 
Závada odmrazovacího 

systému 

Tepelné čerpadlo se 

zastaví. Ohřev s ELEC. 

Zkontrolujte, jestli je výparník čistý. 
Zkontrolujte zátěž kapaliny R134a (odmražené 
zařízení). 
Zkontrolujte fungování ventilátorů. 
Zkontrolujte, jestli je kondenzát správně 
vypouštěn. 

Err 301 

Neprobíhá ohřev 
tepelného čerpadla 

Po 4 hodinách ohřevu 
tepelného čerpadla 
nedošlo k žádnému 

zvýšení teploty. 

Ohřev s ELEC. 
Zkontrolujte zátěž kapaliny R134a. 
Zkontrolujte, jestli kapalina R134a neuniká. 

Err 302 
Unikání kapaliny 

Neprobíhá výměna 
tepla ve výparníku. Ohřev s ELEC. 

Zkontrolujte, jestli jsou vstupy vzduchu čisté. 
Zkontrolujte, jestli jsou na vstupech vzduchu 
překážky nebo cizí materiály. 

Err 303 Problém 

odvádění 

Nedostatek kapaliny 
nebo ucpání nebo 
neběží ventilace. 

Ohřev s ELEC. 
Zkontrolujte správné fungování ventilátorů. 
Zkontrolujte, jestli jsou výparníky čisté. 
Zkontrolujte zátěž kapaliny R134a. 

Err 304 
Odchod z MAP 

Přehřátí nebo přetížení 
kapaliny R134a Ohřev s ELEC. 

Zkontrolujte odpory na cívkách kompresoru. 
Zkontrolujte zátěž kapaliny R134a. 
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4.3. Jiné závady bez zobrazení chybových kódů 

Závada Možná příčina Diagnostika a odstranění závady 

Přestal probíhat ohřev 
Není teplá voda 

Neprobíhá elektrické napájení ohřívače 
vody: pojistka, kabely atd. 

Zkontrolujte přítomnost elektrického 
napětí v napájecích kabelech. 
Zkontrolujte parametry instalace (viz 
kapitoly o provozu). 

Voda není dostatečně teplá. Síťové napájení ohřívače vody není 
nepřetržité. 

Požadovaná hodnoty teploty je příliš 
nízká. 

Je zvolen režim EKO a teploty vzduchu 
jsou mimo rozsah. 

Závada topné součásti nebo je zapojení 
částečně závadné. 

Zkontrolujte, jestli je elektrické napájení 
jednotky nepřetržité. 
Zkontrolujte, jestli v okruhu teplé vody 
není žádná vratka studené vody 
(směšovací ventil může být závadný). 

Zvyšte požadovanou hodnotu teploty. 

Zvolte režim AUTO. Zkontrolujte délky 
rozsahů programování. 

Zkontrolujte odpor zapalovací svíčky 
na konektoru kabelového svazku 
zapalovací svíčky a stav kabelového 
svazku. 
Zkontrolujte bezpečnostní termostat. 

Nedostatečné množství teplé vody. Ohřívač vody je příliš malý. 

Provoz v režimu EKO 

Zkontrolujte, jestli je signalizován noční 
proud. 

Otočením přepínače aktivujte normální 
provoz. 

Nízký výdej na kohoutu teplé vody. Filtr pojistné jednotky je ucpaný. 

Zanesení ohřívače vody vodním 
kamenem. 

Vyčistěte filtr (viz kapitola Údržba). 

Odstraňte z ohřívače vody vodní 
kámen. 

Průběžné unikání vody z pojistné 

jednotky mimo doby ohřevu. 

Poškozený nebo znečištěný pojistný 
ventil. 

Tlak hlavního přívodu vody je příliš 
vysoký. 

Vyměňte pojistnou jednotku. 

Zkontrolujte, jestli tlak na výstupu 
vodoměru nepřekračuje 0,5 MPa (5 
bar); pokud ano, nainstalujte na 
začátek hlavního vodního systému 
tlakové redukční zařízení nastavené na 
0,3 MPa (3 bar). 

Elektrické pomocné čerpadlo nefunguje . Pojistka mechanické termostatu. 

Závadný elektrický termostat. 

Závadný odpor. 

Resetujte pojistku termostatu na úrovni 
odporu. 

Vyměňte termostat. 

Vyměňte odpor. 

Přetok kondenzátu. Vypouštění kondenzátu ucpané Vyčistěte. 

Zkontrolujte zápach. Na pojistné jednotce nebo na úrovni 
vypouštění kondenzátu není žádný 
sifon. 

V sifonu pojistné jednotky není žádná 
voda. 

Nainstalujte sifon. 

Naplňte sifon. 

Uvolňování páry při odběru. Elektrické pomocné čerpadlo je 
nepřetržitě napájené. 

Vypněte elektrické napájení a 
informujte technika, který provedl 
instalaci. 

Závada ovládacího panelu nebo problém 
s displejem 

Žádný výkon Zkontrolujte elektrické napájení. 

 Závada panelu. Vyměňte panel. 

Po každé údržbové nebo opravárenské práci zkontrolujte správné fungování ohřívače vody. 
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4.4. Ohmické hodnoty čidel podle teploty 

5. Zákaznický servis 

Používejte jen originální náhradní díly od výrobce. Každou práci na elektrických součástech musí 
provádět specialista. 

Při objednávání od značkového distributora uvádějte přesný typ ohřívače vody a jeho výrobní číslo uvedené na typovém 
štítku umístěném nad výstupem teplé vody. Adresa zákaznického servisu je uvedena na zadním krytu.

-----Čidlo s ponornou objímkou, čidla výparníku, čidlo sání vzduchu 
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Před otevřením horního a předního krytu je nutné vypnout elektrické napájení zařízení (pokyny pro 
otevření krytů najdete v kapitole „Otevření zařízení pro údržbu“). 

Odborní pracovníci mohou objednávat náhradní díly přímo v servisním portálu přístupném na webové stránce značky. 

Značk
a 

Popis 

1 Horní kryt 

2 
Izolační vrstva kompresoru 

3 Kompresorová jednotka 

4 Výparníková jednotka 

5 Pouzdro 

6 Čidlo na vstupu vzduchu 

7 Čidlo na vstupu výparníku 

8 Přední kryt 

9 Řídicí/regulační jednotka 

10 
Jednotka ovládacího 
panelu 

11 Jednotka pomocného 
čerpadla 

Značka 

Komerční kód 

 

Výrobní číslo 

Číslo výrobce 
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Záruka 

1. Rozsah záruky 
Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé z následujících příčin: 

• Abnormální podmínky okolního prostředí: 

• Různá poškození způsobená nárazem nebo pádem během manipulace po odeslání z továrny. 

• Instalace zařízení na místě vystaveném teplotám pod bodem mrazu nebo nepříznivým povětrnostním vlivům 
(vlhkost, drsné okolní prostředí nebo špatná ventilace). 

• Použití vody s kritérii tvrdosti, jak je stanoveno v DTU Plumbing 60-1 příloha 4 Teplá voda (DTU Plomberie 60-
1 additif eau chaude) – chloridy, sírany, vápník, elektrický odpor a TAC (kompletní alkalimetrická titrace). 

• Voda s celkovou tvrdostí (Th) <15 °f. 
• Tlak vody vyšší než 0,5 MPa (5 bar). 
• Elektrické napájení s výraznými rázy (síťové napájení, blesk apod.). 
• Poškození vyplývající z problémů, které nemohly být zjištěny kvůli výběru místa instalace (obtížný přístup) a 

kterým bylo možné předejít okamžitou opravou zařízení. 

• Instalace, která není ve shodě s předpisy, normami a osvědčenými postupy, včetně těchto případů: 
• Pojistná jednotka byla odstraněna nebo nefunguje (tlakové redukční zařízení, zpětný ventil nebo ventil 

umístěný před pojistnou jednotkou). 
• Žádná pojistná jednotka nebo nesprávná instalace nové pojistné jednotky podle normy NF EN 1487, změna 

její kalibrace apod. 
• Žádné objímky (litina, ocel nebo izolace) na spojovacích trubkách teplé vody, což může vést ke korozi. 
• Závadné elektrické zapojení: ne v souladu s NFC 15-100, nesprávné uzemnění, nedostatečná délka kabelu, 

propojení ohebnými kabely bez kovových koncovek, nedodržení schémat zapojení doporučených výrobcem. 
• Zapnutí napájení zařízení před jeho naplněním (ohřev na sucho). 
• Umístění zařízení v rozporu s pokyny v návodu k obsluze. 
• Vnější koroze v důsledku špatné vodotěsnosti potrubí. 
• Instalace systému recirkulace teplé užitkové vody. 
• Nesprávné nastavení pro instalaci s obložením. 
• Obložení neodpovídající našim doporučením. 

• Nesprávná údržba: 
• Abnormální usazování vodního kamene na topných součástech nebo pojistných jednotkách. 
• Zanedbaná údržba pojistné jednotky s následným přetlakem. 
• Nečištění výparníku a výpusti kondenzátu. 
• Změna originálního zařízení bez projednání s výrobcem nebo použití náhradních dílů nedoporučených 

výrobcem. 

Zařízení s podezřením na poškození musí zůstat na místě přístupném odbornému pracovníkovi, majitel 
musí informovat svou pojišťovnu.
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2. Podmínky záruky 
Ohřívač vody musí být nainstalován kvalifikovanou osobou v souladu s osvědčenými inženýrskými postupy, platnými 
normami a doporučeními našeho technického servisu. 
Musí se používat v normálních podmínkách a musí na něm být prováděna pravidelná údržba specializovaným 
pracovníkem. 
Za těchto podmínek můžeme realizovat naši záruku tak, že vyměníme nebo bezplatně poskytneme našemu distributorovi 
nebo montážní firmě díly posouzené naším servisem jako závadné, nebo podle okolností, celé zařízení, avšak s 
vyloučením nákladů na práci a přepravu a také bez jakéhokoli prodloužení záruky. 
Naše záruka platí od data instalace (na základě faktury za instalaci); při neexistenci dokladu se bere v úvahu datum výroby 
uvedené na typovém štítku ohřívače vody s prodloužením o šest měsíců. 
Záruka na náhradní díl nebo ohřívač vody (v záruce) končí ve stejném okamžiku jako záruka na díl nebo ohřívač vody, 
který byl vyměněn. 

Výrobce nemůže hradit žádné náklady nebo škody v důsledku závady instalace (např. zamrznutí, 
nepřipojení pojistné jednotky k výpusti odpadní vody, nepoužití odkapávací misky) nebo obtížného 
přístupu. 

Znění těchto podmínek záruky nebrání kupujícímu využívat výhod zákonného ručení za skryté chyby a vady, které platí v 
každém případě podle článků 1641 et seq. Občanského zákoníku. 
Závada součásti nepředstavuje důvod k výměně celé jednotky. 
Bude nahrazena závadná součást. 
Dodávky náhradních dílů nezbytných pro používání našich výrobků jsou zaručeny po dobu 7 let od data výroby takových 
dílů. 
V oblastech s velmi tvrdou vodou nemá použití přístroje na změkčování vody za následek zrušení platnosti naší záruky za 
předpokladu, že je přístroj na změkčování vody nainstalován v souladu s osvědčenými inženýrskými postupy a pravidelně 
kontrolován a udržován (tvrdost vody musí zůstávat vyšší než 15 °f). 

ZÁRUKA: 

Ohřívač vody: 5 let (vodotěsnost nádrže, elektronické karty, elektrické pomocné čerpadlo a čidla) 
Tepelné čerpadlo: 2 roky (kromě čidel: 5 let) 

KONEC ŽIVOTNOSTI: 

• Před demontáží vypněte elektrické napájení zařízení a vypusťte zařízení. 
• Při spalování některých součástí se mohou uvolňovat toxické plyny; nespalujte jednotku. 
• Na konci životnosti je nutné dopravit jednotku do recyklačního centra pro elektrická a elektronická 
zařízení. 

vybaveného pro recyklaci tekutin. Další informace o existujících střediscích sběru odpadu můžete 
získat od své místní sběrné služby. 

• Chladivo v zařízení nesmí uniknout do životního prostředí. Jakékoliv vypouštění plynů je přísně 
zakázáno. 

• Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu, místo toho ho odevzdejte na určeném (sběrném) 
místě, aby mohlo být recyklováno. 

Certifikace shody: 
Toto zařízení odpovídá následujícím směrnicím: 

• 2014/35/EU o nízkém napětí 
• 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě 
• 2013/814/EU doplňková směrnice 2009/125/ES Eco Design 
• 2011/65/EU RoHS 

GWP (potenciál globálního oteplování) chladiva R134a je 1430 g.
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

  

1 Čidlo na vstupu vzduchu  6 Přípojky kompresoru  11 Bezpečnostní termostat 

2 Čidlo výparníku  7 
Bezpečnostní spínač kompresoru 

 
 12 Rozhraní ovladače 

3 Výparník  8 
Kondenzátor kompresoru 

 
 13 Ovládací panel 

4 Ventilátor  9 
Topný plášť 
 

 14 
Elektrický napájecí kabel 
 

5 Ventilátor  10 Čidlo vody    
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