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MONTÁŽ PŘÍDAVNÉ OHŘIVACÍHO TĚLESA
Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba 
odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. 
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
Přídavné topné těleso s termostatem je určeno k montáži do ohřívačů vody typu VTI 100, 150, 200, 300, 
400, 500 pro přípravu teplé užitkové vody elektrickým ohřevem.

Postup montáže
1 Ohřívač vody nesmí být naplněný vodou. Demontovat kryt boční příruby, izolaci příruby (molitan) a 

přírubu (Obr. 1).
2 Zaslepovací přírubu s těsněním nahradit boční přírubou s těsněním, namontovaným termostatem a 

topným tělesem. Elektrické součásti zapojit podle schématu elektrického zapojení (Obr. 2).
3 Pro správnou funkci a dosažení co největšího množství ohřáté vody musí být příruba namontována 

do ohřívače VTI v orientaci podle Obr. 3.
4 Příruba (poz. č. 1), musí být otočena tak, aby zemnící šroub (poz. č. 12) byla v levé horní části a 

topné těleso (poz. č. 3) směřuje dolů.
5 Před připojením k elektrické síti ověřit těsnost spoje (ohřívač napustit vodou). Izolaci příruby zpět 

nemontovat.
6 Namontovat kryt boční příruby.

 Elektické připojení svěřte odborníkům, kteří mají na to oprávnění a kteří zaručí dodrži-
avnie všech bezpečnostních požadavků souvisejících s instalací a provozem ohřívače.
Elektrická instalace musí odpovídat platným předpisům a normám. Ohřívač musí mít do 
elektrického přívodu zařazen vypínač, který musí mít vzdálenost kontaktů minimálně 3 
mm, a který zajistí v případě potřeby odpojení ohřívače od elektrické sítě ve všech pólech 
za podmínek přepěťové kategorie III.
Pokud je síťová šňůra poškozena, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

 Před připojením ohřívače k elektrické síti je nutné jeho naplnění vodou. Zapnutí ohřevu 
bez vody způsobí vypnutí tepelné pojistky a následné vyřazení ohřívače z jeho činnosti.

 Pozor!
 - dbejte na všechny vnitrostátní a regionální předpisy a ustanovení
 - instalaci, uvedení do provozu, jakož i údržbu a opravu zařízení smí provádět pouze 

odborný pracovník servisu s příslušným oprávněním
 - přídavné topné těleso je určeno pro pevné připojení a montáž tělesa musí provést 

pouze odborně způsobily servis
 - výrobce neodpovídá za případné poškození, resp. ztrátu funkčnosti způsobenou 

neodbornou montáží přídavného topného tělesa

Zoznam pribalených dielcov:
 - 1 ks boční příruba s namontovaným ohřívacím tělesem 3000W 230V a termostatem RTS 3 - 300
 - 1 ks těsnení boční příruby 182x122x5,5
 - 1 ks tlejivka SL 656 FP/1
 - 8 ks šroub M 12 x 25
 - 8 ks podložka 13 DIN 125
 - 1 ks kryt boční příruby úplny
 - 4 ks šroub 4,2x16 DIN 7981 + 4 ks podložka 4,3 DIN 9021
 - 1 ks návod k obsluze
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OBR. 1

OBR. 2 - SCHÉMA ZAPOJENÍ

A Tepelná pojistka
B Termostat
C Signálka
D Topné těleso
E Vnější plášť
G Nádrž
H Anodová tyč
R Odpor 560 Ω

   Mosazný šroub na dolní přírubě

Poznámka:
Hrubou čarou ve schématu je znázorněno spojení jednotlivých součástí přes materiál kovové nádrže.
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1 Příruba D = 180x5
2 Těsnění příruby
3 Topné těleso
4 Těsnění topného tělesa
5 Termostat
6 Kryt příruby HP 3/150
7 Doutnavka
8 Šroub M12x25
9 Podložka 13
10 Šroub 4,2x16
11 Podložka 4,3
12 Zemnící šroub příruby
13 Zemnění vnějšího pláště
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Při dodržení pokynů obsažených v této příručce a při odborné montáži, údržbě a řádném užívání 
zaručujeme, že si náš výrobek po celou záruční dobu zachová předepsané vlastnosti v závislosti na 
technických podmínkách. Pokud by přesto během záruční doby nastala porucha nezaviněná uživatelem 
či vyšší mocí (např. po přírodní katastrofě), výrobek bezplatně opravíme. Pro výměnu nebo odstoupení 
od smlouvy platí příslušná ustanovení civilního občanského zákoníku.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v důsledku neodborné instalace, obsluhy, údržby 
a neodborného připojení přístroje.

Platnost záruky
Záruční doba výrobku počíná dnem prodeje (respektive dnem prvního uvedení do provozu) konečnému 
zákazníkovi a trvá:
 - 5 let pro smaltované nádrže
 - 24 měsíců pro jiné díly a příslušenství

Záruční doba se v případě záručních oprav prodlužuje o dobu potřebnou na tyto opravy.

Podmínky pro poskytování záruky
 - Pro uznání pětileté záruky správně vyplněný záruční list s údaji o dni prodeje, s podpisem a razítkem 

prodejního místa, respektive s údajem o datu instalace, s podpisem a razítkem specializované firmy 
prokazující uvedení přístroje do provozu (příslušné náklady jsou na účet zákazníka).

 - Faktura, dodací list nebo jiný doklad o prodeji.

 Výrobce neposkytuje záruku na problémy vzniklé v důsledku tvrdé vody nebo nízké kvality 
vody.
Záruka se nevztahuje na odstraňování usazenin vodního kamene.

Postup při reklamaci
Pokud by při provozu přístroje došlo k poruše, obraťte se na jedno z uvedených zákaznických center a 
popište poruchu. Přitom uveďte také typ přístroje, sériové číslo a datum nákupu.

 V případě poruchy proto přístroj nedemontujte.
K posouzení poruchy přístroje je nezbytné, aby měl servisní technik možnost pracovat 
s přístrojem za stejných podmínek, ve kterých byl přístroj instalován a uveden do provozu. 

Servisní technik odstraní poruchu nebo učiní jiná opatření za účelem vyřízení reklamace. Po záruční opravě 
zapíše servisní technik do záručního listu datum, opatří záruční list svým podpisem a razítkem.

Zánik záruky
 - chybějící záruční list nebo doklad o nabytí věci
 - v případě poruchy jednoznačně způsobené neodbornou montáží nebo neodborným připojením 

přístroje
 - pokud nebyl přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu
 - v případě, že opravu provedla firma, která nemá k opravám našich výrobků oprávnění
 - pokud na přístroji byly provedeny neodborným způsobem změny nebo zásahy do jeho konstrukce
 - chybějící nebo poškozený typový štítek

 Na škody přístroje způsobené přirozeným opotřebením, usazeninami vodního kamene, 
chemickými nebo elektrochemickými vlivy záruku neposkytujeme.

Vyhrazujeme si právo na provádění změn na přístroji, které nemají vliv na funkci a užívání přístroje.

 Likvidace starých přístrojů
Přístroje označené tímto symbolem nepatří do směsného odpadu. Třídí se a likvidují podle 
zvláštních předpisů. Likvidace se řídí příslušnými zákony a předpisy.

ZÁRUKA
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PRODEJ ZÁRUČNÍ SERVIS

MONTÁŽ

Typ

Výrobní číslo

Výrobek byl v záruční opravě:

Datum prodeje Razítko prodejny a podpis

Datum uvedení
do provozu

Razítko montážní
firmy a podpis

Zrušení záruky z důvodu:

Datum zrušení
záruky

1. v době od - do:

Razítko servisní
firmy a podpis:

2. v době od - do:

3. v době od - do:

Razítko servisní
firmy a podpis:

Razítko servisní
firmy a podpis:

Razítko servisní
firmy a podpis

ZÁRUČNÍ LIST



Adresa

TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.

Hlavná 1

058 01 Poprad

Slovakia

Predaj Slovensko

Tel. 052 7127-151

Fax 052 7127-148 

sales@tatramat.sk

Servis

Tel. 052 7127-153

Fax 052 7127-190

servis@tatramat.sk 

www.tatramat.sk

Kontakt

Omyly a technické zmeny sú vyhradené!

Omyly a technické změny jsou vyhrazeny!
1805

Zastúpenie v Európe

Česká Republika
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-180
Fax 251116-153
info@tatramat.cz
www.tatramat.cz 

Nemecko
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33
37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0
Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Poľsko
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2
02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30
Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Rusko
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4, building 2
129343 Moscow
Tel. 0495 7753889
Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru
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