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DÙLE�ITÉ
Kapitoly:   TECHNICKÉ VLASTNOSTI
                   INSTALACE
                   ÚDR�BA
JSOU URÈENY VÝHRADNÌ KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU. JE MIMO JINÉ NUTNÉ, ABY SE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL
ALE I SPOTØEBITEL OBEZNÁMIL S OSTATNåMI INSTRUKCEMI OBSA�ENÝMI V TÉTO PØåRUÈCE.

UJISTÌTE SE, �e tento návod na pou�ití je NEUSTÁLE pøi ruce a �e se nachází v pøíslu�enství tohoto pøístroje, aby se na nìj v pøípadì
servisu mohl spotøebitel, instalatér nebo specializovaný personál kdykoliv obrátit. Jestli�e pøístroj má být prodán nebo pøeveden do
vlastnictví jiného spotøebitele, nebo bude-li ponechán v bytì ze kterého jste se odstìhovali, je tøeba se pøesvìdèit, �e návod je neustále
k dispozici spoleènì s ohøívaèem a nový majitel nebo instalatér ho bude moci kdykoliv pou�ít.

DÙLE�ITÉ DOPORUÈENå
Pøed pøeètením této pøíruèky si Vás pøejeme upozornit na fakt, týkající se záruky pøístroje, která vstupuje v platnost dnem instalace a
INSTALACI MUSå PROVÉST JEN SPECIÁLNÌ KVALIFIKOVANå ZAMÌSTNANCI.
Dùle�ité upozornìní: tento pøístroj slou�í k ohøívání vody. Z tohoto dùvodu musí být napojen na distribuèní sí�, která odpovídá jeho
funkci a výkonu.
V pøípadì, �e tvrdost vody je nepøimìøená, doporuèuje se vlo�it zmìkèovaè, prostøednictvím kterého se bude redukovat frekvence
èi�tìní výmìníku tepla a tím se dosáhne optimální výkonnosti pøístroje.
Pøístroj nelze pou�ívat k jinému, ne� ke zde uvedenému úèelu.
Za po�kození èi nesprávné, chybné nebo nepøimìøené pou�ití pøístroje výrobce nezodpovídá.
U�ITEÈNÉ RADY
Instalace, údr�ba a zmìna plynu musí být provádìny oprávnìným personálem ve shodnì pøíslu�nými normami.
Bezpeènost poèíná od tohoto bodu.
Výrobce nezodpovídá za �kody zpùsobené zamìstnancùm, zvíøatùm nebo i vìcem chybnou instalací. Údr�ba ohøívaèe vody musí být
provádìna kavalifikovanými zamìstnanci nebo servisní slu�bou alespoò jednou za rok. Vzhledem k tomu, �e za normálních provozních
podmínek, zvý�ená teplota mù�e zpùsobit popáleniny, doporuèujeme vám nedotýkat se okénka jako� i jeho vnìj�ku, urèeného ke
kontrole pilotního plamene, co� platí i pro ochrannou støí�ku na odtah spalin.
Ohøívaè nevystavovat výparùm vycházejícím z kuchyòského vaøièe.
Ohøivaè nesmí být navlhèen nebo promoèen, nesmí být nainstalován ve vlhkých prostorách, poblí� otevøených vodních zdrojù nebo
ve sprchách a nesmí pøijít do styku s jinými tekutinami.
Na prùtokový ohøívaè nestavìjte �ádné pøedmìty.
Po odbalení v�ech chránících obalù je tøeba se ubezpeèit o celistvosti celého obsahu výrobku.
Jestli�e máte o nìèem pochybnosti, obra�te se na va�eho prodejce.

Jestli�e v místnosti, v které byl ohøívaè naistalován ucítíte zápach plynu, nesmíte zapínat elektrické spínaèe, pou�ívat telefony nebo
jakékoliv jiné pøístroje, které by mohly vytvoøit jiskry. Je tøeba otevøít okam�itì dveøe a okna, aby prùvan proèistil èerstvým vzduchem
celý prostor. Zavøete hlavní plynový ventil (u plynomìru) nebo ventil u plynové bomby a pøivolejte okam�itì servisní slu�bu. V pøípadì
del�í nepøítomnosti je nutno hlavní plynový ventil nebo ventil tlakové láhve uzavøít.
                      SAMI NIKDY DO PØÍSTROJE NEZASAHUJTE!

Prùtokové ohøívaèe musí být vybaveny jen originálními souèástkami.
Výrobce nezodpovídá za eventuální �kody, které mohou nastat v dùsledku nesprávného, chybného èi nesmyslného pou�ití a pøi pou�ívání
neoriginálních materiálù èi souèástek.
Výrobce nezodpovídá za eventuální pøeklady této pøíruèky, z nich� mohou vyplývat chybná doporuèení.

NÁVOD K POU�ITå A DÙLE�ITÁ UPOZORNENå
Tento prùtokový ohøívaè je vyroben podle pøíslu�ných technických pøedpisù.
Znaèka CE, která je nati�tìna na výrobku svìdèí o tom, �e odpovídají Evropským pøedpisùm:  90/396 � 93/68.

Therm 18 PO (I)
Je pøizpùsobený na spalování zemního plynu a propanu. Je pøipraven k pou�ití jen jednoho z vý�e uvedených paliv.
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1.  TECHNICKÉ VLASTNOSTI

1.a. TECHNICKÉ ÚDAJE

        kW       Kcal/min     Kcal/hod
Maximální výkon 18 258 15.480
Maximální pøíkon 21,2 303,8 18.000
Minimální výkon 8,8 126 7.568
Minimální pøíkon 10,5 150 9.030
Typ plynu ZEMNÍ PLYN        BUTAN    PROPAN

          G30        G31
P.c.i. (15°C 1013 mbar) MJ/m3 34,02 116,09 88
WI    (15°C 1013 mbar) MJ/m3 45,67 80,58 70,69
Vstupní tlak plynu mbar 20 30 37
Spotøeba m3/h 2,27 0,66 0,87

Kg/h 1,80 1,76
Tlak hoøáku mbar 12,5 27,6 34
ø Tryska pilotního plamene 0,35 0,25
ø Tryska hlavního hoøáku mm 1,15 0,71
ø Pøipojení plynu 1/2�
ø Prùmìr mm - 5,2
Hmotnostní tok spalin g/sek 14,00 13,65
Teplota spalin °C 149

VODA   Max. výkon                   Min. výkon
Prùtok TUV l/min Od 5 do 11 Od 2,5 do 5
Ohøev o ∆ t °C 25 50

Minimální tlak bar 0,2
Normální tlak bar 2
Maximální tlak bar 10
Pøipojení na vodu 1/2�
Prùmìr komína mm 110
ROZMERY A HMOTNOST Pøístroj Obal
Vý�ka mm 760 785
�íøka mm 350 362
Hloubka mm 250 272
Hmotnost kg 13,5 14,6
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1.b.  PROSTOROVÉ A ZÁKLADNå ROZMÌRY

Obr. 1
Rozmìry v mm
Poznámky: montá�ní li�ta s vodovodními kohoutky je dodávána jen na po�ádání.
Plynový ventil je dodávaný jen na po�ádání.

2.  INSTALACE
2.a.  NORMY
Pøipojení kotle na plyn musí být provedeno v�dy oprávnìnou firmou podle vyhlá�ky ÈUPB a ÈBU 21/1979sb. (ve znìní vyhlá�ky 554/1990
sb.) a to pracovníky s kvalifikací podle vyhlá�ky FMPE 175/11975 sb. (ve znìní vyhlá�ky FMPE 18/1986 sb.) a podle schválené dokumentace
pro plynoinstalaci. Pøed kotel se ji� neumis�uje regulátor plynu. Tento je obsa�en ve sdru�ené plynové armatuøe, která je souèástí kotle.
Pøed kotel musí být vøazen plynový ventil s klíèem na ovládání s atestem pro plyn. Uzávìr plynu musí být volnì pøístupný.
Kotel je urèen k provozu na zemní plyn o výhøevnosti od 9 do 15,5 kW/m3 a jmenovitému tlaku v rozvodné síti 18 mbar a propan, o
jmenovitém tlaku v rozvodné síti 37 mbar.

2.b.  PØIPEVNÌNå NA STÌNU
Potøebná opatøení
Tento prùtokový ohøívaè nelze instalovat v místnosti, ve
které spalovací vzduch obsahuje prach, tukové anebo
korozní výpary.
- Pøístroj musí být nainstalován na vhodné stìnì poblí� potrubí

odtahu spalin.
- Údr�ba se musí provádìt snadným zpùsobem, z tìchto

dùvodù je tøeba okolo prùtokového ohøívaèe ponechat urèitou
zde vyobrazenou vzdálenost, viz Obr.2.

Obr. 2
Rozmìry v mm
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Umístìní
- Prùtokový ohøívaè nesmí být nikdy hermeticky uzavøen do

nábytku nebo výklenku, ale naopak musí být postaven na
místo s vhodným pøívodem vzduchu (Obr.2).

- Prùtokový ohøívaè, nesmí být vystaven tukovým výparùm,
které by mohly negativnì ohrozit jeho provoz, nesmí být
umístìn nikdy nad varnou deskou nebo nad jiným
kuchyòským varným zaøízením.

- Na obr. 3 jsou ukázány kvóty pøístroje potøebné k jeho
pøipevnìní na stìnu.

 A – vstup studené vody
 B – výstup teplé vody

2.c.  ELEKTRICKÉ NAPOJENå A BATERIE
Pøístroj je napájen dlouhotrvající baterií o 1,5 V model LR20 alkalického typu, proto nemusí být pøipojen na elektrickou sí�.
ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ

Schéma INECO
0 � Èerný
1 � Hnìdý
2 � Èervený
3 � Oran�ový
4 � �lutý
5 � Zelený
6 �Modrý (bledìmodrý)
7 � Fialový (Rù�ový)
8 � �edý
9 � Bílý

Schéma BK – 175EN

INECO BK175EN
1 G Uzemnìní
2
3
4
5
6 + Plus napájení
7 W1 Kontakt pro prùtokový spínaè
8 W2 Kontakt pro prùtokový spínaè
9 - Mínus napájení

10 A Na cívku hoøáku
11 B Na cívku pilotu

Obr. 3
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Výmìna baterie
Výmìnu baterie proveïte podle tohoto obrázku.

2.d.  PØIPOJENÍ PLYNU
Pro správné pøipojení plynu je nutné splnit odst. 2.a tohoto návodu.
Prùmìr potrubí je tøeba urèit podle platných pøedpisù.
Pøed instalací pøístroje je tøeba profouknout plynovou trubku, aby se odstranily pøípadné neèistoty.
Prùtokové ohøívaèe, které spalují L.P.G. a které jsou pøipojeny prostøednictvím plynové bomby, musí mít uzavíratelný redukèní ventil a musí
být pøipojeny tak, aby byla zaruèena bezpeènost osob a okolního prostoru.

První spu�tìní pøístroje musí být vykonáno personálem s profesionální kvalifikací, který musí provést následující kontrolu:
- zkontrolovat vnitøní a vnìj�í utìsnìní pøívodního plynového systému;
- provìøit regulaci mno�ství plynu v souladu s výkonem spotøebièe;
- zajistit, aby spotøebiè byl napájen plynem pøedurèeného typu;
- provìøit tlak plynu na vstupu kotle tak, aby odpovídal hodnotám plynového napájení, které jsou uvedené na �títku;
- provìøit velikost pøívodního plynového potrubí, aby odpovídalo výkonovým po�adavkùm spotøebièe a provìøit v�echny bezpeènostní

mechanismy vy�adované podle platných norem.

V pøípadì del�í nepøítomnosti spotøebitele ohøívaèe, je nutno centrální kohoutek plynu nebo plynové tlakové láhve uzavøít.
V pøípadì del�í nepøítomnosti spotøebitele, je nutno uzavøít hlavní plynový ventil nebo ventil tlakové láhve.
Vìtrací otvory místnosti, v které je prùtokový ohøívaè nainstalován, se nesmí ucpávat, aby nevznikaly nebezpeèné situace, jako napø. tvorba
toxických a výbu�ných smìsí.
Nepou�ívejte plynové potrubí k uzemnìní elektrických pøístrojù.

ZMÌNA PLYNU
Operace týkající se zmìny spotøebièe z jednoho typu plynu na druhý mù�e být snadno provedena ji� v nainstalovaném ohøívaèi. Instrukce
ke zmìnì a regulaci rùzných typù plynù jsou popsány v pøíruèce.
Upozoròujeme, �e operace týkající se zmìny musí být provedeny jen kvalifikovaným a oprávnìným personálem!

Pøipojení kotle na plyn musí být provedeno v�dy oprávnìnou  firmou podle vyhlá�ky ÈUBP a ÈBU 21/1979 sb.(ve znìní vyhlá�ky 554/1990
sb.)a to s pracovníky s kvalifikací podle vyhlá�ky FMPE 175/1975 sb.(ve znìní vyhlá�ky FMPE 18/1986 sb.) a podle schválené dokumentace
pro plynoinstalaci.
Pøed kotel musí být osazen plynový kohout K 800 s klíèem na ovládání, nebo kulový ventil s atestem pro plyn. Uzávìr plynu musí být volnì
pøístupný.
Kotel je urèen k provozu na zemní plyn o výhøevnosti od 9 do 10,5 kWh/m3 a jmenovitém tlaku v rozvodné síti 18 mbaru a propan o jmenovitém
tlaku v rozvodné síti 37 mbaru.

2.e.  PØIPOJENÍ K VODOVODNÍMU ØÁDU
Ohøívaè je tøeba pøipojit na vodní sí� a vlo�it na urèené místo i vodovodní ventil.  Èelem k pøístroji, vstup studené vody se nachází napravo,
výstup teplé vody se nachází nalevo. Pøesvìdète se, �e potrubí není pou�íváno jako uzemnìní va�eho elektrického nebo telefonického
zaøízení.
Otopná soustava musí být vybavena vhodným filtrem a musí být provedena v souladu s:
       ÈSN 06 0310 - Projektování a montá� ústøedního vytápìní
       ÈSN 06 0830 - Zabezpeèovací zaøízení pro ústøední vytápìní a ohøívání u�itkové vody
   Kvalita vody v okruhu TUV má podstatný vliv na mo�nost zanesení vnitøního systému výmìníku, zvlá�tì vápenatými usazeninami.
Musí proto splòovat parametry jakosti ÈSN  83 0616 (teplá u�itková voda) popø. ÈSN 75 7111 (pitná voda) hlavnì v ukazatelích tvrdosti
(souèet látkových koncentrací vápníku a hoøèíku < 2.5 mmol/l).

Obr. 4
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2.g.  VÌTRÁNå MåSTNOSTå
Nainstalování prùtokového ohøívaèe musí být podøízeno v�em pøedpisùm, obsa�eným v pøíslu�ných normách.
Pozor: tento pøístroj mù�e být nainstalován a mù�e fungovat jen v trvale vìtraných místnostech.
Provìtrání místnosti
Je potøeba, aby do místností, ve kterých jsou nainstalovány plynové pøístroje (typu B) proudilo dostateèné mno�ství vzduchu, jaké si
vy�aduje správné hoøením plynu a vìtrání místnosti.
- vzhledem k existujícímu nebezpeèí, zakazuje se souèasný provoz odsávaèù, krbù a podobných ve stejné místnosti s prùtokovým ohøívaèem,
- v místnosti, v které je prùtokový ohøívaè nainstalován, musí existovat regulérní pøívod vzduchu urèený k ventilaci místnosti.
Pøívod vzduchu
Pøirozený pøívod vzduchu musí být uskuteènìn pøímým zpùsobem a prostøednictvím:
- permanentních otvorù, které byly provedeny ve stìnì místnosti urèené k vìtrání, která smìøuje ven;
- ventilaèního potrubí, samostatného nebo hromadného.
Odbìr vzduchu musí pocházet z vnìj�ího prostoru, je� musí být od zneèi�tìných zdrojù øádnì vzdálen.
Je dovolena i nepøímá ventilace, t.j. s odbìrem vzduchu z vedlej�ích místností, za pøedpokladu, �e budou dodr�ena následující upozornìní
a omezení:
- vedlej�í místnost musí mít pøímou ventilaci;
- je tøeba, aby v místnosti urèené k ventilaci byly instalovány aparatury s pøípoji na odpadové potrubí;
- vedlej�í místnost nesmí být pou�ívána jako lo�nice a nesmí být spoleènou èástí bytové jednotky;
- vedlej�í místnost nesmí být prostøedím, v kterém existuje nebezpeèí po�áru, napø. dílny, gará�e, sklady hoølavých materiálù, atd;
- vedlej�í místnost nesmí být vùèi místnosti urèené k ventilaci v podtlaku kvùli efektu týkajícího se protismìru tahu (opaèný tah mù�e být

pøièinìn existencí jiného fungujícího pøístroje na jakékoliv palivo, a� se jedná o krb, nebo o jiný odsávací mechanismus pro který nebyl
pøedurèen pøívod vzduchu);

- pøísun vzduchu z vedlej�í místnosti smìøující do místnosti urèené k ventilaci musí být uskuteèòován volným zpùsobem a prostøednictvím
permanentních otvorù.

2.f.  ODTAH SPALIN
Odtah spalin musí odpovídat po�adavkùm norem ÈSN 73 4201, ÈSN 734210 a jejích následujících úprav.
Pøipojení pøístrojù na komín nebo na kouøové potrubí je provedeno prostøednictvím kouøovodù. Kouøovody musí být napojeny na komín
nebo na kouøové potrubí v místnosti v ní� je nainstalován prùtokový ohøívaè, nebo jen ve vyjímeèném pøípadì je dovoleno nainstalovat i ve
vedlej�í místnosti. Musí být vzduchotìsné a z vhodných, trvanlivých materiálù, které vydr�í nejen normální mechanickou namáhu materiálu,
ale i teplotní pùsobení hoølavých materiálù a jejich eventuálních kondenzací. Na kterémkoliv místì kouøovodu a za jakkoliv výjimeèných
podmínek musí teplota spalin pøesahovat teplotu rosného bodu.

POJISTKA ZPÌTNÉHO TOKU SPALIN
Pøístroj je vybaven pojistkou zpìtného toku spalin. Kontrolní mechanismus je slo�en z �Termostatu�
napojeného na elektronickou aparaturu, jeho� zásah pøeru�uje prùtok plynu, jak do hlavního hoøáku
tak i na pilotní plamen. Zásah pojistného mechanismu mù�e být aktivován celkovým nebo èásteèným
ucpáním komína.
Ucpání mohlo být zapøíèinìno spí�e vnìj�ími ne� vnitøními okolnostmi, napøíklad:
- nevhodnou konfigurací odkouøení a komína
- zmen�ením prùmìru komína,
- pøíli�nými zmìnami smìru (køivky/ záhyby),
- protisklony.
Uvedené okolnosti provokují znaèné ztráty tahu komína, který neumo�òuje prùtok spalin ven. Zásah pojistného mechanismu zablokuje
provoz pøístroje a nedovolí, aby spaliny pronikly do místnosti, v které je pøístroj nainstalován. Aby se mohl pøístroj opìt spustit, je
tøeba poèkat 10 minut a poté stisknout tlaèítko termostatu (viz obrázek).
V pøípadì po�kození termostatu a jeho elektrického spojení, není mo�né pøístroj spustit, nebo� je tøeba dodr�ovat bezpeènostní podmínky.
V pøípadì opakované aktivace pojistky zpìtného toku spalin je nutné zavolat kvalifikovaný servis, nebo� by mohlo dojít k ohro�ení �ivota.
Výslovnì je zakazáno zasahovat do pojistky se zámìrem zmìnit jeho stav a tímto vylouèit jeho èinnost. Va�e bezpeènost a
bezpeènost osob, které s vámi �ijí by byla velmi ohro�ena. Do pojistky odtoku spalin mù�e zasahovat jen oprávnìný a kvalifikovaný
technik, který je zamìstnán v na�em podnikovém servisu a který mù�e provìøit její správný provoz nebo, v pøípadì poruchy, provést její
výmìnu.
Jestli�e bude zapotøebí vymìnit pojistku zpìtného toku spalin, doporuèujeme aby byly zvoleny jen �originální souèástky�, které
dodává výrobce.
Základní po�adavky na vyústìní odtahù spalin od spotøebièù s hoøákem s nuceným pøívodem spalovacího vzduchu a s nuceným odtahem
spalin se øídí technickými pravidly TPG - G800 01
Kotel se pøipojuje na zvlá�tní komínový prùduch, který musí mít prùmìr odpovídající výkonu kotle a musí být vyvlo�kován v návaznosti na
ÈSN. Pøed pøipojením kotle doporuèujeme konzultaci s místním kominíkem popø. zaji�tìní pøedbì�né revize. Kotel je vybaven vestavìným
pøeru�ovaèem tahu. Doporuèený komínový tah nad pøeru�ovaèem je v rozmezí  3 � 5 Pa. Èást kouøovodu nad pøeru�ovaèem musí být
svislá  do vzdálenosti 500 mm. Doporuèujeme volit dal�í spalinovou cestu co nejkrat�í.
   Komín musí být proveden v souladu s ÈSN 73 4201 a ÈSN 73 4210 a splòovat následující po�adavky:
 1/ Komínová vlo�ka musí být z nepropustného materiálu a odolná vùèi spalinám a kondenzátu.
 2/ Komín musí vykazovat dostateènou pevnost a malý prostup tepla. Musí být dostateènì tìsný, aby se zabránilo ochlazování.
 3/ Aby vítr nemohl kolem komínu tvoøit tlakové zóny, které jsou silnìj�í ne� tah spalin, musí mít komín ústí nad �ikmou støechou min. 0,65
m nad høebenem, nad plochou støechou min. 1m nad úrovní støechy popø. prùbì�né atiky dle ÈSN 73 4201 odst. 84 � 86.
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3.  UVEDENå DO PROVOZU

A -    okénko ke kontrole plamene
B -    pøepínaè provozu vypnuto/min./max.
C -    teplota vody

MAX

C

B

A

MIN MAXOFF

MINOFF

Idrabagno AE

°C

Obr. 5

3.a.  PROVOZ
Prùtokové ohøívaèe jsou plynové pøístroje urèené k prùtokovému ohøevu teplé vody. Odbìr teplé vody mù�e být proveden prostøednictvím
jednoho nebo i více odbìrových kohoutù. Pøi otevøení teplé vody se zapne hlavní hoøák a prùtokový ohøívaè ohøeje vodu. Tyto pøístroje s
modulací plamene jsou obzvlá�� vhodné k pou�ití moderních vodovodních ventilù, jako napø. mísící mechanické kohouty a termoventily.
Na rozdíl od tradièních ohøívaèù s nízkým plamenem, tento prùtokový ohøívaè je vybaven modulaèním ventilem, který optimalizuje výkon
prùtokového ohøívaèe.
Prùtokové ohøívaèe jsou pøístroje s automatickou modulací výkonu �PROPORÈNåHO� typu, co� znamená, �e jsou schopny
pøizpùsobit spotøebu plynu (modulování plamene) okam�itému odbìru vody.
Tento pøístroj je vybaven elektronickým zaøízením napájeným baterií o 1,5 V, prostøednictvím kterého se automaticky zapálí pilotní plamen
a poté hoøák, co� se uskuteèòuje po ka�dém otevøení teplé vody.
Kontrola uskuteènìného zapnutí a existence plamene je provádìna prostøednictvím ionizace plamene.
Pøi odbìru vody od 2,5 do 7 l/min. je teplota dodané vody prakticky stejná t.j kolem 60°C, pøesahuje-li 7l/min. a� 14 l/min., teplota vody se
pohybuje od 60°C do 40°C.

ODBÌR
Pøepnutím pøepínaèe do polohy �C� (obr. 5) je mo�né pøedvolit teplotu TUV (T= ∆T + t v síti).
Oblasti mezi køivkami danými prùtokem TUV udávají hodnotu teploty TUV.
Pøíklad ètení diagramu:
- po�adovaná teplota v provozu 50°C (T= ∆T 35°C + t 15°C sí�)
- od bodu ∆T nastaveno na = 35°C, narýsovat vertikálu a� k protnutí dvou køivek pracovního pole
- pøeèíst body �A� a �B�
- vyhledat na z ose relativní minimální mno�ství �A1� a maximální �B1� (1/litr).
- V oblasti vymìøeného pole bude TUV stejná.

lt/1�

14

B1

7

50

2,5

A1

0 45 40 35 30 25
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b
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3.b. PRVNÍ SPU�TÌNÍ (Obr. 5)
Je tøeba se ubezpeèit, �e plynový ventil a ostatní kohouty na vodu jsou zavøeny.
- otevøete plynový ventil
- otáèejte knoflíkem B na pozici (MAX ) maximálního výkonu
- pus�te TUV a sledujte zapálení pilotního hoøáku a následnì i hlavního hoøáku
- jakmile je ukonèený odbìr vody (zavøením kohoutu), hlavní hoøák zhasne a pøístroj se pøipraví na následující po�adavky.
V pøípadì, �e bìhem 10 vteøin nedojde k zapálení, hlídaè plamene pøeru�í pøítok plynu a pøístroj zablokuje.
Aby se obnovila funkce pøístroje je tøeba uzavøít kohout na odbìr vody a opìt ho otevøít, aby se tak automatickým zpùsobem opìt zapnula
zapalovací sekvence.
V pøípadì nahodilého vypnutí hlavního hoøáku, automaticky zaène zapalovat hlavní hoøák. Jestli�e se pøístroj bìhem 10 vteøin neuvede do
provozu, spotøebiè znovu pøejde do poruchového stavu.
- V pøípadì poruchy na zapalovací elektrodì se pøeru�í pøívod plynu a spotøebiè pøejde do poruchového stavu.
- Pøístroje jsou vyrobeny pro provoz s normálním vodovodním tlakem do 10 barù.

Pøi otoèení knoflíku pro nastavování teploty TUV nalevo bude nastaveno maximum a otoèením napravo dosáhnete nastavení na
minimum.
Pøepínaè re�imù (obr.5)
Pøístroj je vybaven pøepínaèem re�imù, pomocí kterého je mo�né navolit teplotu ohøívané vody na normálnì pou�ívanou teplotu a u�etøit
tak mno�ství plynu.
Otoèením pøepínaèe (B) do polohy (  MIN) se ohøívaè uvede do provozu.
Zaøazení dovoluje limitovat maximální výkon, obzvlá�� v tìch pøípadech, kdy by spotøeba mìla být omezena (nízký teplotní spád nebo nízké
mno�ství odbìru, napøíklad v letním období).

4.   ÚDR�BA
Pro správné pou�ívání je tøeba nechat pøístroj jednou za rok zkontrolovat kvalifikovaným personálem. Pøed provedením jakékoliv operace,
údr�bou, otevøením nebo demontá�í panelu ohøívaèe, je tøeba uzavøít plynový ventil a vypnout pøístroj. Obzvlá�� je tøeba zkontrolovat hlavní
hoøák a pilotní plamen, zapalovací elektrodu, pojistný ventil i tìsnìní plynového potrubí. Zkontrolovat prùchodnost spalinové cesty. Vnìj�í
panely spotøebièe oèi�tìte houbou a saponátem, nepou�ívejte øedidla, prá�ky a abrazivní houbièky.
K èi�tìní spotøebièe nesmí být pou�ity snadno hoølavé prostøedky (napø., benzín,
alkohol, nafta, atd.).

NEBEZPEÈå NÁMRAZY
Jestli�e by teplota prostøedí, ve kterém je ohøívaè nainstalován, mohla klesnout pod
nulu, je z nìho tøeba vypustit v�echnu vodu. Za tímto úèelem je tøeba zavøít kohout
na vstupu studené vody a stlaèením vypou�tìcího ventilu pøístroj podle obr. 6 zcela
vyprázdnit.

Uzávìr odpadové
vody pøístroje

Obr. 6

4.a. ODMONTOVÁNÍ OCHRANNÉHO KRYTU
Odmontování ochranného krytu se provádí následujícím
zpùsobem:
a odmontjte knoflík pøepínaèe (b)
b odmontujte knoflík (a)
c  pohnìte kryt dopøedu
d posuòte nahoru chranný kryt, aby se vyvlékl z vrchních

hákù
e pøi zpìtném nasazování krytu postupujte opaènì.

Obr. 7
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4.b.  PORUCHY: PØåÈINY A OPATØENå
Aby prùtokový ohøívaè správnì fungoval a aby se prodlou�ila jeho �ivotnost pøi optimálních bezpeènostních podmínkách, je tøeba alespoò
jednou za rok provést kontrolu kvalifikovaným personálem. Obvykle se jedná o následující úkony:
- odstranìní eventuálních oxidací z hoøáku
- odstranìní eventuálních usazenin z elektrody svíèky
- proèi�tìní spalovací komory
- zkontrolovat zapnutí, vypnutí a provoz pøístroje
- zkontrolovat tìsnìní obvodù a trubek vodních a plynových pøípojù.

Pozor: následující údaje jsou urèeny jen kvalifikovaným a technickým pracovníkùm, kteøí jsou oprávnìni opravovat pøístroj.

Poruchy

Jiskra nezapaluje

Pilotní hoøák se pøi jiskøení nezapálí

Pøí zavøení vody se hoøák  nevypíná

�ebroví výmìníku se v krátkém èase u�piní

Zápach plynu

Zápach spálených plynù

Pøíèina

- vyèerpaná baterie
- elektrický kabel piezo je odpojen
- elektronická karta je po�kozena
- nedostatek vodního tlaku
- po�kozená membrána
- pøíli� vta�ený �roub pro nastavení pomalého

nábìhu
- po�kozená elektroda

- kontrolní mechanismus je po�kozen
- není pøivádìn plyn
- v plynovém potrubí je pøítomen vzduch

- na místì koule ventilu je �pína
- píst ventilu na vodu je zablokován v otevøení
- mikro páka je zablokována v otevøení
- ve verzi pro butan zkontrolovat tlak napájení

plynem

- �patný tah a prostøedí je velmi pra�né
- �luté plameny
- pøíli�ná spotøeba plynu

- dùvodem mù�e být únik plynu z trubek
plynového rozvodu

- dùvodem mù�e být ucpání komínu

- pøíli�ná spotøeba plynu

Opatøení

- vymìnit
- vlo�it
- provìøit, vymìnit
- zvý�it tlak vody
- vymìnit
- provìøit, od�roubovat a vyèistit

- vymìnit

- vymìnit
- otevøít plyn
- odvzdu�nit plyn

- provìøit, vyèistit
- demontovat, vyèistit, eventuálnì vymìnit
-   provìøit
- zregulovat, pøípadnì vymìnit regulátor tlaku

plynové bomby

- zkontrolovat výkonnost kouøového kanálku
- zkontrolovat typ plynu a hoøák vyèistit
- zkontrolovat, regulovat

- nezapínat elektrické spínaèe nebo jakékoliv
pøedmìty, které mohou zpùsobit jiskøení a
místnost vyvìtrat

- zkontrolovat výkonnost kouøového kanálku a
kouøového potrubí

- zkontrolovat, vyregulovat

Výrobce neustále usiluje o vylep�ení svých výrobkù, z tìchto dùvodù si vyhrazuje mo�nost kdykoliv a bez upozornìní zmìnit údaje uvedené
v této dokumentaci .
Tato dokumentace je informativním podkladem a není mo�no ji pova�ovat za smlouvu vùèi tøetím osobám.

Dodatky k instalaci kotle podle platných norem
Montá� kotlù smí provádìt kvalifikovaná odborná firma, pøièem� je nutné dbát na v�echny rady a upozornìní v této pøíruèce. Montá� musí
být provedena v souladu s platnými normami a pøedpisy - viz ÈSN 38 6441, ÈSN 33 2000 - 7 - 701, ÈSN 06 1008 a ÈSN 38 6460.
Povinností montá�ní firmy je provést pøed instalací kontrolu správné volby typu kotle vzhledem k funkèním vlastnostem  a po�adovaným
parametrùm, vèetnì druhu paliva, a kontrolu oznaèení na obalu, zda odpovídá objednanému typu kotle. Po rozbalení je nutné provést
kontrolu správnosti a úplnosti dodávky. V pøípadì pochybností informujte pøed montá�í kotle výrobce, nebo dodavatele. Po montá�i je
pracovník, který provedl montá� povinen seznámit u�ivatele s provozem kotle pøedat mu návod k obsluze.
Kotle mohou být umístìny pouze v souladu s ÈSN 332000-7-701, V pøípadì, �e je kotel umístìn v koupelnì, musí být provedeno ochranné
pospojování v�ech vodivých èástí dle ÈSN 33 2000-4.
K obrysu kotle se nesmí pøibli�ovat pøedmìty ve smyslu ÈSN 06 10 08 (klasifikované dle ÈSN 73 08 23) na men�í vzdálenost jak:
100 mm z materiálù nesnadno hoølavých, tì�ce hoølavých, nebo støednì hoølavých
200 mm z lehce hoølavých hmot ( napø. døevovláknité desky, celulózové hmoty,    polyuretan, polystyrén, polyetylén, PVC a pod.)

 Upozornìní:
Na tepelné zaøízení a do vzdálenosti men�í, ne� je jeho bezpeèná vzdálenost, nesmìjí být kladeny pøedmìty z hoølavých hmot (nejmen�í
vzdálenost spotøebièe od hoølavých hmot ve smìru hlavního sálání je 50 mm a v ostatních smìrech 10 mm).
   Pøed zapoèetím prací, které mohou mít za následek zmìnu prostøedí v prostoru instalovaného kotle (napø. práce s nátìrovými hmotami,
lepidly atd.), je nutné vypnout kotel pøepínaèem re�imù (poloha ukazatelem nahoru).

Pøed instalací kotle je nutné se pøesvìdèit, �e zvolené místo odpovídá po�adavkùm na umístìní odvodu spalin a �e jsou splnìné minimální
vý�e uvedené vzdálenosti
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