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ZÁRUKA
ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ	A	RECYKLACE

 - Přístroj smějí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzický-
mi, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostat-
kem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem, nebo po poučení 
o bezpečném použití přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, 
která z jeho použití plynou. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem 
hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí prová-
dět samotné děti bez dozoru.

 - Dodržujte při instalaci všechny národní a místní předpisy a 
ustanovení.

 - Přístroj není určený k venkovní instalaci.
 - Dodržte minimální vzdálenosti (viz kapitola „Instalace/ Příprava/ 
Umístění přístroje“).

 - Dodržte podmínky pro místo instalace (viz kapitola „Technické 
údaje / Tabulka údajů“).

 - V případě, že přístroj připojíte pevně k el. napájení, musí být pří-
stroj vybaven zařízením s odpojením minimálně na vzdálenost 
3 mm ode všech pólů sítě. K tomu můžete použít a instalovat sty-
kače, výkonové vypínače nebo pojistky.

 - Dodržte ochranná opatření proti příliš vysokému dotykovému 
napětí.
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1 OBECNÉ POKYNY
Kapitola „Obsluha“ je určena uživatelům přístroje a instalačním technikům.
Kapitola „Instalace“ je určena instalačním technikům.

 Upozornění
Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.1 Bezpečnostní pokyny

1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů

!  UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí
Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.
 » Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol Druh nebezpečí

!  

Úraz

 

Úraz elektrickým proudem 
 

 

Popálení
(popálení, opaření)

1.1.3 Uvozující slova

UVOZUJÍCÍ 

SLOVO

Význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za 
následek vážné nebo smrtelné 
úrazy.

VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít 
za následek vážné nebo smrtelné 
úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může 
mít za následek středně vážné nebo 
lehké úrazy.

1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci

 Upozornění
Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.
 » Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol

!  

Věcné škody
(poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí)

 

Likvidace přístroje

 » Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.3 Měrné jednotky

 Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

OBSLUHA

 - Dodržte potřebné jištění pro přístroj (viz kapitola „Technické 
údaje / Tabulka údajů“).

 - Elektrické přívodní vedení smí při poškození nebo při výměně 
nahradit originálním náhradním dílem pouze odborný elektrikář 
s oprávněním od výrobce (způsob připojení X).

 - Přístroj je pod tlakem. Během ohřevu z pojistného ventilu odkapá-
vá přebytečná voda.

 - Pravidelně otáčejte hlavičkou pojistného ventilu, abyste zabránili 
jeho zablokování usazeninami vodního kamene.

 - Vypusťte přístroj podle popisu v kapitole „Instalace/ Údržba a čiš-
tění/ Vypuštění zásobníku“.

 - Nainstalujte pojistný ventil schváleného konstrukčního vzoru na 
přívodní potrubí studené vody.

 - Maximální tlak v přívodním potrubí studené vody musí být mini-
málně o 20 % nižší, než je aktivační tlak pojistného ventilu. Pokud 
by byl maximální tlak v přívodním potrubí studené vody vyšší, mu-
síte nainstalovat tlakový redukční ventil.

 - Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného 
ventilu mohla voda plynule odtékat.

 - Namontujte odtok pojistného ventilu s plynulým sklonem v neza-
mrzající místnosti.

 - Vypouštěcí otvor pojistného ventilu musí zůstat směrem do atmo-
sféry otevřený.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
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1 OBECNÉ POKYNY
Kapitola „Obsluha“ je určena uživatelům přístroje a instalačním technikům.
Kapitola „Instalace“ je určena instalačním technikům.

 Upozornění
Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.1 Bezpečnostní pokyny

1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů

!  UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí
Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.
 » Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol Druh nebezpečí

!  

Úraz

 

Úraz elektrickým proudem 
 

 

Popálení
(popálení, opaření)

1.1.3 Uvozující slova

UVOZUJÍCÍ 

SLOVO

Význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za 
následek vážné nebo smrtelné 
úrazy.

VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít 
za následek vážné nebo smrtelné 
úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může 
mít za následek středně vážné nebo 
lehké úrazy.

1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci

 Upozornění
Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.
 » Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol

!  

Věcné škody
(poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí)

 

Likvidace přístroje

 » Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.3 Měrné jednotky

 Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

OBSLUHA
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1.4 Údaje o výkonu podle normy
Vysvětlivky ke zjišťování a interpretaci uvedených údajů o výkonu podle normy

Norma: EN 16147
Údaje o výkonu uvedené zejména v textu, diagramech a technickém datovém listu byly zjištěny na základě 
podmínek měření podle normy uvedené v nadpisu této kapitoly.
Tyto normované podmínky měření zpravidla zcela neodpovídají existujícím podmínkám u provozovatele 
zařízení. Odchylky mohou být značné v závislosti na zvolené metodě měření a velikosti odchylky zvolené 
metody od podmínek normy uvedené v nadpisu této kapitoly. Dalšími faktory, které ovlivňují měřené hod-
noty, jsou měřicí prostředky, konstelace zařízení, stáří zařízení a objemové průtoky.
Potvrzení uvedených údajů o výkonu je možné jen tehdy, jestliže i zde provedené měření probíhá podle 
podmínek normy uvedené v nadpisu této kapitoly.

2	 BEZPEČNOST

2.1 Správné používání
Přístroj slouží k ohřevu pitné vody v rámci mezních hodnot použití uvedených v kapitole „Technické údaje 
/ Tabulka údajů“.
Přístroj je určen k použití v domácnostech. To znamená, že jej mohou používat nezaškolené osoby. Lze 
jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech 
odpovídá určení přístroje.
Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s určením. 
K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

2.2 Použití v rozporu s určením
Není dovoleno následující použití:
 - zahřívání jiných kapalin než pitné vody
 - použití přístroje s prázdným zásobníkem pitné vody
 - použití přístroje mimo mezní hodnoty použití (viz kapitola „Technické údaje“)
 - přerušení napájení, protože přístroj není bez napájení chráněn proti korozi

2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Elektrickou instalaci a instalaci přístroje smí provádět pouze specializovaný řemeslník. Autorizovaný servis 
nese při instalaci odpovědnost za dodržení platných předpisů.
Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se všemi bezpečnostními zařízeními.

!  VÝSTRAHA úraz
Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo 
mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze pod 
dozorem, nebo poté, co byly poučeny o bezpečném používání přístroje a jsou si vědomy 
nebezpečí, která z jeho používání plynou. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. 
Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.

 VÝSTRAHA elektrický proud
Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí života. Poškození izolace nebo 
jednotlivých součástí může být životu nebezpečné.
 » Při poškození izolace vypněte napájení a zajistěte provedení opravy.

Všechny práce na elektroinstalaci musí provést odborník.

 VÝSTRAHA popálení
Voda v zásobníku pitné vody může být zahřívána na teplotu vyšší než 60 °C. Pokud je 
výstupní teplota vyšší než 43 °C hrozí nebezpečí opaření.
 » Zajistěte, aby nedošlo ke kontaktu s vytékající vodou.
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 VÝSTRAHA popálení
Dotek horkých součástí může způsobit popáleniny.
Noste při všech pracích v blízkosti horkých součástí ochranný oděv a rukavice.
Potrubí připojené k výtoku teplé vody na přístroji může dosahovat teplot vyšších než 60 °C.

 VÝSTRAHA popálení
Přístroj je z výroby naplněn chladicím médiem.
Pokud následkem netěsnosti chladicí médium unikne, zabraňte kontaktu s chladicím 
médiem a zabraňte vdechování vznikajících výparů. Vyvětrejte příslušné místnosti.

!  POZOR úraz
Nepokládejte na přístroj žádné předměty. Předměty odložené na přístroji mohou násled-
kem vibrací zvyšovat hlučnost a jejich pádem může dojít k úrazu.

!  Věcné škody
Pokud přístroj odpojíte od napájení, není již chráněn před korozí a mrazem.
 » Nepřerušujte napájení přístroje.

!  Věcné škody
Přístroj nezakrývejte. Zakrytím vstupu nebo výstupu vzduchu nebo dojde ke snížení pří-
vodu vzduchu. Při sníženém přívodu vzduchu nelze zaručit bezpečnost přístroje. 

!  Věcné škody
Přístroj používejte pouze s napuštěným zásobníkem teplé pitné vody.

!  Věcné škody
V instalační místnosti přístroje nesmí být vzduch obsahující olej nebo soli a agresivní 
nebo výbušné materiály.

2.4 Označení CE
Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní podmínky:
 - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
 - Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí

2.5 Kontrolní symbol
Viz typový štítek na přístroji.
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3 POPIS	PŘÍSTROJE
Přístroj je určený k instalaci v interiéru. Přístroj pracuje v režimu cirkulujícího vzduchu a nepotřebuje ven-
kovní vzduch. Přístroj odebírá teplo z okolního vzduchu. Toto teplo je používáno v kombinaci s přiváděním 
elektrické energie k ohřevu vody v zásobníku pitné vody. Spotřeba elektrické energie a doba ohřívání pitné 
vody závisejí na nasávaném vzduchu.
Odběrem tepla je okolní vzduch v instalační místnosti ochlazen o 1 °C až 3 °C. Přístroj odebírá ze vzduchu 
také vlhkost, která se projevuje formou kondenzátu. Kondenzát je z přístroj odváděn odvodem kondenzátu.
Po otevření místa k odběru teplé vody je teplá pitná voda vytlačována z přístroje napouštěnou studenou 
pitnou vodou.
Zásobník teplé pitné vody je z důvodu ochrany proti korozi zevnitř opatřen speciálním smaltem a navíc je 
vybaven nespotřebovávanou ochrannou anodou s externím napájením.
Elektronická regulace usnadňuje nastavení úsporného režimu. V závislosti na napájení elektrickým prou-
dem a aktuálním odběru proběhne automatický ohřev až na nastavenou teplotu.

Princip funkce tepelného čerpadla
Uzavřený okruh uvnitř přístroje obsahuje chladicí médium (viz „Technické údaje / Tabulka údajů“). Vlastností 
chladicího média je odpařování za nízkých teplot.
Ve výparníku, který odebírá teplo z nasávaného vzduchu, přechází chladicí médium z kapalného do 
plynného stavu. Kompresor nasává plynné chladicí médium a komprimuje je. Zvyšováním tlaku se zvyšuje 
teplota chladicího média.
K tomu je nutná elektrická energie. Energie (teplo motoru) není ztracena, dostává se se zhuštěným chla-
dicím médiem do následně řazeného kondenzátoru. Zde chladicí médium předá své teplo do zásobníku 
pitné vody. Následně je pomocí expanzního ventilu snižován stále ještě existující tlak a proces cirkulace 
začíná znovu.

!  Věcné škody
Pokud přístroj odpojíte od napájení, není již chráněn před korozí a mrazem.
 » Nepřerušujte napájení přístroje.

 Upozornění
Po přerušení napětí je provoz kompresoru zablokován minimálně na jednu minutu. Elek-
tronika zpozdí elektrické zapnutí o jednu minutu, během které se přístroj inicializuje.
Pokud se kompresor nespustí, může být blokovaný přídavnými bezpečnostními prvky (mo-
torový jistič Klixon a vysokotlaký spínač). Za 1 až 10 minut musí být blokování odstraněno.
Po obnově napájení pracuje přístroj s parametry, nastavenými před přerušením napájení.

3.1 Ohřívání zásobníku teplé pitné vody

2

1

D
0

0
0

0
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35

1 Senzor horní části zásobníku
2 Integrační senzor
Přístroj je vybaven dvěma teplotními čidly.
 - Senzor horní části zásobníku měří teplotu vody v horní části zásobníku.
 - Integrační senzor je teplotní čidlo umístěné nad celkovou výškou zásobníku. Integrační senzor měří 

průměrnou teplotu zásobníku.
Na displeji přístroje se zobrazuje teplota horní části zásobníku. Regulace přístroje pracuje s průměrnou 
teplotou zásobníku.
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Přístroj případně spustí ohřev, přestože teplota zobrazená na displeji dosáhla požadované teploty. V tomto 
případě je odchylka průměrné teploty zásobníku od požadované hodnoty větší než hystereze spínání.
Informace o době ohřevu naleznete v kapitole „Technické údaje“. Výpočet dostupného množství smíšené 
vody vychází z průměrné teploty zásobníku. Množství smíšené vody se počítá pouze tehdy, pokud je 
teplota vody v horní části zásobníku vyšší než 40 °C.
Ohřev pitné vody probíhá v mezích použití v normální situaci pomocí tepelného čerpadla přístroje (viz 
kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).

Elektrické nouzové/přídavné topení
Pokud dojde během provozu tepelného čerpadla k překročení nebo poklesu mimo meze využití, provoz 
tepelného čerpadla se přeruší. Elektrické nouzové/přídavné topení přebírá ohřev pitné vody prostřednic-
tvím nastavené požadované teploty. Když je přístroj opět v mezích rozsahu použití, vypne se elektrické 
nouzové/přídavné topení a v ohřevu pitné vody pokračuje tepelné čerpadlo.
V případě závady přístroje můžete, pokud je chybový kód vyšší než 256, v režimu nouzového topení 
uvést do provozu elektrické nouzové/přídavné topení. Viz kapitola „Obsluha / Tlačítko pro rychlý ohřev / 
Nouzové topení“.
Dojde-li k mimořádnému zvýšení spotřeby teplé vody, můžete tlačítkem pro rychlý ohřev aktivovat k 
tepelnému čerpadlu ještě elektrický nouzový/přídavný ohřev. Viz kapitola „Obsluha / Tlačítko pro rychlý 
ohřev / Rychlý/komfortní ohřev“.

TEC 300 TM SOL: Připojení externího generátoru tepla

!  Věcné škody
Přístroj nesmí být ani v případě připojení externího generátoru tepla odpojen od zdroje 
napájení, neboť by jinak nebyl chráněn proti mrazu a korozi. Nepájení nesmí být přeru-
šeno také v zimě, kdy se případně ohřev pitné vody provádí pouze pomocí externího 
generátoru tepla.

Přístroj je vybaven integrovaným výměníkem s hladkými trubkami, ke kterému lze připojit externí generátor 
tepla (např. solární zařízení nebo zařízení centrálního vytápění). Zásobník teplé pitné vody navíc umožňuje 
umístění jímky pro snímače v různých polohách. Sladění regulace mezi přístrojem a externím generátorem 
tepla musí provést jednorázově pracovník autorizovaného servisu při prvním uvedení do provozu.

3.2 Provoz přístroje mimo mezní hodnoty použití

3.2.1 Okolní teploty nižší než mezní hodnoty použití
Nedosažení dolní mezní hodnoty použití může vést v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě vody k ojí-
nění výparníku. Při ojínění výparníku vypne snímač teploty při ojínění kompresor tepelného čerpadla. Po 
rozmrznutí výparníku bude kompresor automaticky sepnut.
 » Z důvodu zajištění bezporuchového provozu přístroje zajistěte, aby přístroj pracoval v rozsahu mez-

ních hodnot použití (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).

 Upozornění
Rozmrazování výparníku vede k prodloužení doby ohřevu.

3.2.2 Okolní teploty vyšší než mezní hodnoty použití
Při překročení horní mezní hodnoty použití bude přístroj vypnut bezpečnostními zařízeními. Po vychladnutí, 
které trvá několik minut, se přístroj opět automaticky zapne. Pokud opět dojde ke zvýšení okolní teploty 
nad dovolenou hodnotu, bude přístroj opět vypnut.
 » Z důvodu zajištění bezporuchového provozu přístroje zajistěte, aby přístroj pracoval v rozsahu mez-

ních hodnot použití (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).

3.3 Protizámrazová ochrana
V případě poklesu teploty v zásobníku teplé pitné vody, snímané integrálním senzorem, na hodnotu nižší 
než 10 °C, aktivuje přístroj funkci ochrany proti zamrznutí. Přístroj ohřívá vodu pomocí tepelného čerpadla a 
elektrického nouzového/přídavného ohřevu. Jakmile integrální senzor snímá teplotu 18 °C, dojde k vypnutí 
tepelného čerpadla a elektrického nouzového/přídavného ohřevu.
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4	 NASTAVENÍ

4.1 Displej a ovládací prvky

 Upozornění
Přístroj se po 15 vteřinách po každém použití automaticky přepne do standardního zob-
razení (množství smíšené vody) a uloží nastavenou hodnotu.

1

3

5

12
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8
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0
0

0
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71

4

2

7

6

11

9

1 symbol požadované teploty
2 zobrazení množství smíšené vody (litry|40 °C) /
 zobrazení skutečné teploty v horní části zásobníku /
 zobrazení požadované teploty 1 /
 zobrazení požadované teploty 2 /
 Zobrazení chybového kódu
3 tlačítko Plus
4 tlačítko Minus
5 symbol Servis / chyba
6 symbol elektrického nouzového/přídavného ohřevu
7 symbol tepelného čerpadla
8 tlačítko rychlého ohřevu
9 symbol požadované teploty 2
10 tlačítko nabídky
11 symbol množství smíšené vody
12 symbol skutečné teploty
Symboly „elektrický nouzový/přídavný ohřev“ a „tepelné čerpadlo“ se zobrazí, jakmile je generován poža-
davek pro tyto systémové komponenty. Elektrický nouzový/přídavný ohřev a tepelné čerpadlo nemusejí 
být při zobrazení symbolů v provozu.
Příklad: Přístroj funguje v režimu rychlého/komfortního ohřevu. Elektrický nouzový/přídavný ohřev se 
vypne, jakmile je v horní části zásobníku dosaženo teploty 65 °C. Tepelné čerpadlo zatím nevyhřálo 
spodní část na teplotu 65 °C a funkce rychlého/komfortního ohřevu tak zatím není ukončena. Symbol 
elektrického nouzového/přídavného ohřevu zůstává zobrazen, dokud nebude ukončena funkce rychlého/
komfortního ohřevu.
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Symbol Servis / chyba

 Upozornění
Pokud se na displeji zobrazí symbol servis/chyba, informujte autorizovaný servis. V pří-
padě, že symbol svítí trvale, jedná se o závadu, která nenarušuje provoz přístroje.
V případě, že symbol servis/chyba bliká, voda není ohřívána a je nezbytně nutné, abyste 
informovali autorizovaný servis.
Zvláštní případ nastává, pokud přístroj přepnete do nouzového režimu ohřevu. V takovém 
případě ohřívá tepelné čerpadlo a elektrický nouzový/přídavný ohřev vodu i přes blikající 
symbol servis/chyba.

4.2 Nastavení
Ve standardním zobrazení zobrazuje displej množství smíšené vody. 

 Upozornění
Přístroj se po 15 vteřinách po každém použití automaticky přepne do standardního zob-
razení a uloží nastavenou hodnotu.

Tlačítkem nabídky vyvoláte postupně všechny informace a možnosti nasta-
vení. Objeví se odpovídající symbol.

4.2.1 Zobrazení množství smíšené vody (standardní zobrazení)

 

Zobrazí se aktuálně dostupné množství smíšené vody s teplotou 40 °C při 
teplotě studené vody 15 °C.

 

Je-li aktuálně k dispozici méně než 10 litrů smíšené vody, zobrazí se „< 10 l“.

Potřeba teplé vody pro Množství smíšené vody 40 °C
koupání 120 - 150 l
sprchování 30 - 50 l
mytí rukou 2 - 5 l

Dosažitelné množství smíšené vody závisí na velikosti zásobníku a nastavené požadované teplotě.

4.2.2 Zobrazení skutečné teploty

 

Do nabídky Skutečná teplota se dostanete jedním stisknutím tlačítka Nabídka 
v nabídce Smíšená voda.
Zobrazí se symbol Skutečná teplota.
Zobrazí se aktuální skutečná teplota. Skutečná teplota zobrazuje teplotu 
v horní části zásobníku pitné teplé vody a odpovídá tak maximální měrou 
teplotě na výtoku.
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4.2.3 Požadovaná teplota 1

 Upozornění
Z hygienických důvodů nenastavujte teplotu vody nižší než 50 °C.

Požadovaná teplota 1 je teplota teplé vody, na kterou je přístroj nastaven, pokud není připojený a aktivní 
žádný externí signál. Požadovaná teplota 1 je z výroby nastavena na hodnotu 55 °C.

 

Do nabídky Požadovaná teplota 1 se dostanete jedním stisknutím tlačítka 
Nabídka v nabídce Skutečná teplota.
Zobrazí se symbol Požadovaná teplota 1.

 

Tlačítky Plus a Minus nastavte požadovanou teplotu 1 v rozsahu 20 až 65 °C.

 Upozornění
Do části k nastavení požadované teploty 1 přejdete také ze standardního zobrazení (množ-
ství smíšené vody) stisknutím tlačítka Plus nebo Minus.

Protizámrazová ochrana

Jestliže nastavíte požadovanou teplotu tlačítkem Minus na méně než 20 °C, 
je aktivní pouze ochrana před mrazem.

4.2.4 Požadovaná teplota 2

 Upozornění
Z hygienických důvodů nenastavujte teplotu vody nižší než 50 °C.

Požadovaná teplota 2 je teplota teplé vody, na kterou je přístroj nastaven, pokud je připojený a aktivní 
externí signál.

 

Do nabídky Požadovaná teplota 2 se dostanete jedním stisknutím tlačítka 
Nabídka v nabídce Požadovaná teplota 1.
Zobrazí se symbol Požadovaná teplota 2. Požadovaná teplota 2 je označena 
symbolem „N“.

 
Tlačítky Plus a Minus nastavte požadovanou teplotu 2 v rozsahu 20 °C až 
65 °C.
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Provoz s externím zdrojem signálu

!  Věcné škody
Viz „Přípustný rozsah napětí externího signálu“ v kapitole „Technické údaje / Tabulka 
údajů“. 

Přístroje jsou z výroby sériově provedeny tak, aby dokázaly přiřadit připojenému externímu zdroji signálu, 
jako je např. FV zařízení nebo zdroj potvrzovacího signálu pro nízký tarif, jemu vlastní samostatnou poža-
dovanou hodnotu teploty teplé vody („požadovaná teplota 2“).
Tato požadovaná teplota 2 je aktivována, jakmile je na svorku X0/2 přivedena fáze (signál LF, viz kapitola 
„Způsoby připojení“). Požadovaná teplota 2 nahrazuje v době její aktivace standardní požadovanou hod-
notou teploty teplé vody („požadovaná teplota 1“).
Pokud byla požadovaná teplota 2 aktivována externím signálem, je tato požadovaná teplota aktivována po 
následující minimální dobu 20 minut. Pokud je po 20 minutách signál i nadále aktivní, pracuje kompresor, 
dokud není ukončen signál LF. V opačném případě je opět aktivována požadovaná teplota 1.
Jakmile je dosaženo odpovídající požadované teploty teplé vody, kompresor vypne a zůstává po minimální 
klidovou dobu 20 minut vypnutý.
Níže zobrazený přehled znázorňuje souvislosti na základě příkladu průběhu signálu z externího zdroje 
signálu.
Příklad:
 - Teplota vody = 55 °C
 - Požadovaná teplota 1 = 50 °C
 - Požadovaná teplota 2 = 65 °C

A
1

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 t [min]

B
1

1
0 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 t [min] D
0

0
0

0
03

46
13

A Signál LF
B Kompresor
1 Minimální aktivace 20 min. požadovaná teplota 2
2 Minimální klidová doba 20 min. kompresoru

 Upozornění
Signál LF musí být dostupný po dobu minimálně 60 vteřin tak, aby jej regulace vzala 
v úvahu. Tím zabráníte např. tomu, aby sluneční záření, které trvá jen několik málo vteřin, 
aktivovalo proces ohřevu, který potom nemůže být z důvodu nedostatku dalšího sluneč-
ního svitu napájen vlastním vyrobeným fotovoltaickým proudem.

4.3 Vyvolávání chybových kódů

Do nabídky Chybové kódy se dostanete jedním stisknutím tlačítka Nabídka 
v nabídce Požadovaná teplota 2. Chybový kód se zobrazí, jakmile dojde k zá-
vadě. Během závady není tato nabídka aktivována.
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Viz kapitola „Odstraňování problémů / Chybové kódy“.

4.4 tlačítko rychlého ohřevu

 

Stiskněte tlačítko rychlého ohřevu.
Zobrazí se symboly tepelného čerpadla a elektrického nouzového/přídavného 
ohřevu.

4.4.1 Rychlý/komfortní ohřev
Za běžných okolností aktivujete tlačítkem rychlého ohřevu funkci rychlý/komfortní ohřev. Pomocí této 
funkce můžete pokrýt neplánovaně vysokou spotřebu teplé vody, aniž byste měnili základní nastavení 
na přístroji.
Pokud aktivujete rychlý/komfortní ohřev ručně stisknutím tlačítka, přejde nezávisle na nastavené požado-
vané teplotě tepelné čerpadlo a elektrický nouzový/přídavný ohřev jednorázově do paralelního provozu, 
dokud nedosáhne teplota teplé vody v zásobníku 65 °C. Z důvodu úspory energie vypne elektrický nou-
zový/přídavný ohřev již dříve, při dosažení 65 °C v horní části zásobníku (rychlý ohřev).
Funkce rychlého/komfortního ohřevu zůstává aktivní, dokud nebude dosaženo 65 °C v celém zásobníku 
teplé pitné vody (komfortní ohřev). Přístroj se pak automaticky vrátí k původně nastaveným parametrům.

 Upozornění
Symboly elektrického nouzového/přídavného ohřevu a tepelného čerpadla zůstávají zob-
razeny, dokud nebude ukončena funkce rychlého/komfortního ohřevu. 
Symbol elektrického nouzového/přídavného ohřevu je zobrazen při rychlém/komfortním 
ohřevu, dokud tepelné čerpadlo nezahřeje zásobník na teplotu 65 °C a funkce bude ukon-
čena. Elektrický nouzový/přídavný ohřev ale vypne již po dosažení teploty 65 °C v horní 
části zásobníku. 

 Upozornění
Pokud byl rychlý/komfortní ohřev aktivován neúmyslně, můžete tuto funkci přerušit sní-
žením požadované teploty.
 » Stiskněte a podržte tlačítko Minus stisknuté, dokud neuslyšíte „kliknutí“ způsobené 
vypnutím tepelného čerpadla a elektrického nouzového/přídavného ohřevu. V tomto 
okamžiku navíc přepne požadovaná teplota na hodnotu, která byla nastavena před 
aktivací rychlého/komfortního ohřevu.

4.4.2 Režim nouzového ohřevu
V případě závady přístroje můžete pomocí režimu nouzového ohřevu aktivovat elektrický nouzový/přídavný 
ohřev.
Pokud po požadavku teplé vody nebude po dobu 13 hodin naměřeno žádné zvýšení teploty (52 intervalů 
po 15 minutách, ve kterých dojde ke zvýšení teploty <0,25 °C), dojde k vypnutí kompresoru. Na displeji 
bliká kód chyby a chybový kód informuje o tom, že přístroj nehřeje.
V tomto případě můžete stisknutím tlačítka Rychlý ohřev aktivovat režim nouzového ohřevu. Po stisknutí 
tlačítka Rychlý ohřev se zvýší zobrazený kód chyby o hodnotu 256, protože chybové kódy se sčítají (viz 
tabulka chybových kódů v kapitole „Odstraňování problémů“). Nadále bliká kód chyby. Je aktivován 
elektrický nouzový/přídavný ohřev.
Aktuální požadovaná teplota (požadovaná teplota 1 nebo 2) je ignorována. V nouzovém režimu pracuje 
přístroj s pevně nastavenou požadovanou teplotou 40 °C. Po jednorázové aktivaci funkce tlačítkem Rychlý 
ohřev je tato funkce aktivní po 7 dní.
Po 7 dnech režimu nouzového ohřevu bude elektrický nouzový/přídavný ohřev deaktivován. Chybový kód 
zobrazený na displeji se sníží o hodnotu 256.
Pokud do 7 dní znovu stisknete tlačítko Rychlý ohřev, začíná od tohoto okamžiku znovu běžet lhůta pro 
sedmidenní nouzový režimu ohřevu.
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Jakmile uplyne sedmidenní interval režimu nouzového ohřevu, můžete stisknutím tlačítka Rychlý ohřev 
znovu spustit nouzový režim na dobu sedmi dní.
Stisknutím tlačítka Rychlý ohřev má vliv na nouzový režim ohřevu pouze za předpokladu, že předcházelo 
zobrazení chyby pod kódem 8. V běžném režimu dojde stisknutím tlačítka Rychlý ohřev pouze k jedno-
rázovému ohřevu zásobníku teplé pitné vody.
Po přerušení napětí není nouzový režim ohřevu dále aktivní. Přístroj se znovu pokusí o ohřev pomocí 
tepelného čerpadla. Chybový kód 8 bude zobrazen až po 13 hodinách. Teprve potom může být opět 
ručně aktivován režim nouzového ohřevu pomocí tlačítka Rychlý ohřev.

4.5 Nouzové vypnutí
V nouzové situaci proveďte následující kroky:
 » Přerušte napájení odpojením zástrčky nebo vypnutím pojistek.
 » Uzavřete přívod studené vody.
 » Ihned informujte autorizovaný servis, protože přístroj není po přerušení napájení chráněn proti korozi.



16 

OBSLUHA CZ

5 ÚDRŽBA	A	PÉČE

 VÝSTRAHA elektrický proud
Čistěte přístroj pouze zvenčí.
Přístroj neotvírejte.
Nestrkejte mřížkou dovnitř přístroje žádné předměty.
Nestříkejte na přístroj vodu.
Nestříkejte do přístroje vodu.

!  VÝSTRAHA úraz
Údržbu, například kontrolu bezpečnosti elektrického systému, smí provádět pouze au-
torizovaný servis.

Komponenty přístroje Pokyny k čištění
Plášť, kryt K čištění tělesa přístroje stačí vlhká utěrka. Nepoužívejte abrazivní čisticí pro-

středky nebo prostředky obsahující rozpouštědla.
Mřížka vstupu/výstupu vzduchu 
 

Mřížku vstupu/výstupu vzduchu čistěte každého půl roku. Pavučiny nebo jiné 
nečistoty mohou mít negativní vliv na přívod vzduchu do přístroje.

Zásobník teplé pitné vody 
 
 

Zásobník teplé pitné vody je z důvodu ochrany proti korozi vybaven anodou 
na externí proud, která nevyžaduje údržbu. K tomu, aby anoda na externí 
proud mohla chránit přístroj, nesmí být přístroj odpojen od napětí, dokud je 
v něm napuštěná voda. V opačném případě hrozí koroze.

Elektrické nouzové/přídavné topení Čas od času nechejte ze systému elektrického nouzového/přídavného 
ohřevu odstranit vodní kámen. Tím dosáhnete delší životnosti elektrického 
nouzového/přídavného ohřevu.

Přístroj Pravidelně nechejte servis zkontrolovat bezpečnostní skupinu.

Odvod kondenzátu 
 

Odšroubujte koleno odvodu kondenzátu. Zkontrolujte, zda je odtok konden-
zátu volný a odstraňte nečistoty na přípojce odvodu kondenzátu v přístroji.

6	 ODSTRANĚNÍ	PROBLÉMŮ
Problém Příčina Odstranění
Teplá voda se ne-
ohřívá.

Výpadek napájení přístroje. Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno napájení.

 
 
 

Došlo k vypnutí pojistky v domovní in-
stalaci. 
 

Zkontrolujte, zda nevypadly pojistky domovní insta-
lace. Odpojte případně přístroj od napájení a znovu 
zapněte pojistky. Pokud pojistka po připojení k na-
pájení opět vypne, kontaktujte autorizovaný servis.

 
 

Došlo k ucpání vstupu nebo výstupu 
vzduchu. 

Zkontrolujte znečištění mřížky vstupu a výstupu 
vzduchu. Odstraňte nečistoty (viz kapitola „Údržba 
a ošetřování“).

 
 
 

Okolní teplota překročila horní mezní hod-
noty (viz kapitola „Technické údaje / Tabul-
ka údajů“). Bezpečnostní zařízení přístroje 
vypnulo a přístroj byl automaticky vypnut.

Počkejte, dokud přístroj nevychladne. Kontaktujte 
autorizovaný servis, pokud se přístroj automaticky 
znovu nezapne. 

 
 
 

Okolní teplota nedosáhla spodní mezní 
hodnoty (viz kapitola „Technické údaje / 
Tabulka údajů“). Probíhá rozmrazování 
výparníku.

Vyčkejte, dokud se přístroj opět samočinně ne-
spustí. 
 

Přístroj neohřívá zá-
sobník teplé pitné 
vody, ačkoliv svítí 
symbol tepelného 
čerpadla.

Zatím neuplynula doba blokování kompre-
soru. Po vypnutí kompresoru bude kom-
presor znovu zapnut po uplynutí 20 minut 
blokování. 

 
 
 
 

Pojistný ventil pří-
vodu studené vody 
kape.

Přístroje jsou vystaveny tlaku vody z vodo-
vodního potrubí. Během ohřevu z pojist-
ného ventilu odkapává přebytečná voda. 

Pokud voda kape i po ukončení ohřevu vody, infor-
mujte servis. 
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Problém Příčina Odstranění
Odvod kondenzátu 
kape. 

Povrchová teplota výparníku je nižší než 
teplota rosného bodu okolního vzduchu. 
Vzniká kondenzát.

Množství kondenzátu závisí na obsahu vlhkosti ve 
vzduchu. 

Teplota místnosti 
příliš klesá. 
 
 
 

  
 
 
 
 

Z důvodu provozu přístroje může teplota v místnosti 
poklesnout o 1 až 3 °C. Pokud teplota místnosti 
klesne o více než 5 °C, ověřte velikost místnosti (viz 
kapitola „Technické údaje / Tabulka s údaji“). Řeše-
ním je zvětšení velikosti prostoru otevřením dveří do 
další místnosti.

Trvale svítí symbol 
Servis/chyba. 

 

Viz kapitola „Chybové kódy“. 
 
 
 
 
 
 
 

Informujte autorizovaný servis. 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Servis/
chyba bliká a voda 
není teplá. 

 

Viz kapitola „Chybové kódy“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neprodleně informujte autorizovaný servis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol „tepelné 
čerpadlo“ svítí, ale 
kompresor neběží. 
Ventilátor běží. 

Přístroj se nachází v režimu rozmrazování. 
 
 

Není nutné žádné opatření.  
 
 

Bliká symbol „tepel-
né čerpadlo“. 
 

Existuje požadavek na teplo, ale kompre-
sor je zablokovaný. 
 

Není nutné žádné opatření. Kompresor se auto-
maticky zapne po uplynutí doby blokování. Doba 
blokování kompresoru trvá 20 minut po vypnutí 
kompresoru. Blikání symbolu automaticky skončí.

Bliká symbol „elek-
trické nouzové/
přídavné topení“. 
 
 

Během rychlého ohřevu vypnul regulátor 
teploty „elektrické nouzové/přídavné 
topení“. 
 
 

Není nutné žádné opatření. Přístroj pokračuje v 
rychlém ohřevu s tepelným čerpadlem. Symbol pře-
stane blikat, když regulátor opět povolí „elektrické 
nouzové/přídavné topení“. Symbol zhasne, když 
požadovaná teplota celého zásobníku na teplou 
pitnou vodu dosáhne 65 °C.
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kód poruchy
Pokud na displeji trvale svítí nebo bliká symbol Servis/chyba, můžete vyvolat chybový kód.

Opakovaně stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí za požadovanou 
teplotou 2 chybový kód.

Zobrazí se chybový kód

kód po-

ruchy

symbol 

Servis / 

chyba

Popis chyby Odstranění 

0  bez chyby  
2 
 
 

Svítí nepře-
tržitě 
 

Vadný senzor horní části zásobníku. Zobrazení 
požadované teploty přepne na integrální senzor. 
Přístroj nadále ohřívá. Zobrazené množství smíše-
né vody je vždy menší než 10 litrů.

  
 
 

4 
 
 
 

Svítí nepře-
tržitě 
 
 

Vadný integrální senzor. V případě závady inte-
grálního senzoru je tento senzor nastaven na 
hodnotu senzoru horní části zásobníku a pomocí 
této hodnoty je vypočteno množství smíšené 
vody. Přístroj nadále ohřívá.

 
 
 
 

6 bliká Senzor horní části zásobníku a integrální senzor 
jsou vadné. Přístroj již nehřeje.

  

8 
 
 

bliká 
 
 

Přístroj zjistil, že i přes požadavek nedošlo po 
dobu 13 hodin k ohřevu zásobníku teplé pitné 
vody. 

Přístroj můžete na přechodnou dobu 
dále používat aktivováním režimu nou-
zového ohřevu. Viz kapitola „Nouzový 
ohřev“.

16 
 

Svítí nepře-
tržitě 

Zkrat externě napájení anody/závada ochranné 
anody 

Ihned informujte autorizovaný servis, 
protože přístroj není při závadě externě 
napájené anody chráněn proti korozi.

32 bliká Přístroj pracuje s prázdným zásobníkem vody 
nebo přístroj nehřeje.

Napusťte přístroj. Chybový kód zmizí a 
přístroj zahájí provoz.

    Přerušení proudu anody. Přístroj netopí. Autorizovaný servis musí zkontrolovat 
externě napájenou anodu a zapojení.

128 
 

Svítí nepře-
tržitě 

Chybí komunikace mezi regulátorem a ovládacím 
prvkem. Jsou aktivní poslední nastavené požado-
vané hodnoty.

  
 

256 bliká Ručně aktivovaný režim nouzového ohřevu (aktiv-
ní pouze elektrický nouzový/přídavný ohřev)

Viz kapitola „Popis zařízení/Režim nou-
zového ohřevu“.

Pokud dochází k většímu počtu chyb, chybové kódy se sčítají.
Příklad: Na displeji se zobrazí chybový kód 6 (=2+4), pokud je vadný senzor v horní části zásobníku a 
integrální senzor.
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Příklady použití režimu nouzového ohřevu
Pokud přístroj signalizuje chybový kód 8, můžete ručně aktivovat režim nouzového ohřevu. Pokud došlo 
předtím k nějaké chybě, která nevedla přímo k vypnutí přístroje, zobrazí se na displeji pravděpodobně 
chybový kód, který je součtem několika chyb.
Následně je uveden seznam chybových kódů, u kterých můžete aktivovat režim nouzového ohřevu.

Chybový kód na displeji
8 8
10 Chybový kód 8 + chybový kód 2 
12 8+4
24 8+16
26 8+2+16
28 8+4+16
138 8+2+128
140 8+4+128
152 8+16+128
154 8+2+16+128
156 8+4+16+128

Zatímco běží režim nouzového ohřevu, zvýšil se chybový kód o hodnotu 256.

Volejte autorizovaný servis.
Pokud nelze příčinu odstranit, kontaktujte odborníka. K získání lepší a rychlejší pomoci sdělte číslo z ty-
pového štítku (000000-0000-000000). Typový štítek naleznete nad přípojkou „Výtok teplé vody“.

Příklad typového štítku

000000-0000-000000

D
0

0
0

0
03

53
52
1

1 Číslo na typovém štítku



20 

CZINSTALACE 

7 BEZPEČNOST
Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis.

7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních 
náhradních dílů určených pro tento přístroj.

7.2 Předpisy, normy a ustanovení

 Upozornění
Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení.

Dodržujte pokyny typového štítku a kapitoly „Technické údaje“.

8 POPIS	PŘÍSTROJE
V horní části přístroje je umístěn agregát tepelného čerpadla. Ve spodní části přístroje je umístěn zásobník 
teplé pitné vody.

8.1 Rozsah dodávky
Spolu s přístrojem je dodáváno:
 - Koleno odvodu kondenzátu
 - 2 potrubní hrdla s plastovou převlečnou maticí a těsněním k přípojce „Přítok studené vody“ a „Výtok 

teplé vody“.

8.2 Potřebné příslušenství
V závislosti na klidovém tlaku jsou dostupné různé bezpečnostní skupiny. Tyto bezpečnostní skupiny s 
ověřeným konstrukčním vzorem chrání přístroj před nepřípustným překročením tlaku.

8.3 Další příslušenství
- čerpadlo kondenzátu (pokud nelze kondenzát odvádět přirozeným spádem)

8.4 Použití v rozporu s určením
Není dovoleno následující použití:
 - použití přístroje s otevřeným krytem
 - použití jiného chladicího média, než je uvedeno v kapitole „Technické údaje / tabulka údajů“

Dodržuje požadavky na instalační místnost a respektujte pokyny o nedovoleném místě montáže (viz 
kapitola „Místo montáže“).

9 PŘÍPRAVA

9.1 Přeprava

!  POZOR úraz
 » Vezměte v úvahu hmotnost přístroje.
 » Používejte k transportu přístroje vhodné pomůcky (např. vozíky nebo rudly) a dosta-
tek personálu. 

!  Věcné škody
Těžiště přístroje je umístěno vysoko a hodnota sklápěcího momentu je nízká.
 » Zajistěte přístroj proti pádu.
 » Umístěte přístroj pouze na rovnou podlahu.

INSTALACE
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!  Věcné škody
Kryt přístroje není konstruován k zachycení větších sil. Při nesprávně provedené přepravě 
mohou vzniknout hmotné škody značného rozsahu.
 » Orientujte se podle pokynů na obalu.

Obal odstraňte až těsně před montáží.

Přístroj nerozbalujte, dokud jej neumístíte do instalační místnosti.
Nechejte přístroj v obalu a na paletě. Tím umožníte rychlý horizontální přesun a zůstanou k dispozici lepší 
možnosti uchopení a přenášení.

Transport pomocí vozidla

!  Věcné škody
Přístroj musíte vždy uložit a transportovat ve vertikální poloze.

Krátkodobě můžete přístroj přepravovat po asfaltovaných komunikacích na maximální vzdálenost 160 km 
v horizontální poloze. Zabraňte silným otřesům.

!  Věcné škody
Přístroj smíte při horizontální přepravě položit pouze na šrafovanou stran.
Přístroj smí ležet v horizontální poloze maximálně 24 hodin.
Pokud byl přístroj přepravován vleže, musí před uvedením do provozu stát ve svislé klidové 
poloze nejméně jednu hodinu.

 » Orientujte se podle pokynů na obalu.

D
0

0
0

0
03

47
97

1

1 Úchyty k uchopení přístroje

Transport z vozidla do instalační místnosti:
Kartón obalového materiálu je na horní straně přístroje vybaven zesílenými úchyty (otvory k uchopení). 
K transportu do instalační místnosti můžete přístroj přenášet za tyto úchyty a ve spodní části jej můžete 
přenášet za paletu. Pamatujte na hmotnost přístroje, zajistěte dostatek osob k přenesení přístroje.

9.2 Uskladnění
Pokud je nutné přístroj před montáží delší dobu skladovat, dodržujte následující pokyny:
 - Přístroj skladujte pouze ve svislé poloze. Přístroj nesmíte skladovat v horizontální poloze.
 - Skladujte přístroj v suchém a co nejméně prašném prostředí.
 - Zabraňte kontaktu přístroje s agresivními látkami.
 - Přístroj nesmí být vystaven vibracím nebo chvění.
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9.3 Místo montáže
Přístroj není určený k venkovní instalaci.
Další požadavky na místo instalace a na instalaci přístroje, v opačném případě hrozí poškození přístroje: 
 - V místě montáže nesmí být hořlavé nebo zápalné plyny nebo materiály ani zvýšená prašnost.
 - Instalační místnost musí být chráněna před mrazem.
 - Teplota na straně sání přístroje musí být v dovoleném rozsahu hodnot (viz kapitola „Technické údaje 

/ Tabulka údajů“).
 - Instalační místnost musí být vybavena vodorovnou a nosnou podlahou. Respektujte hmotnost 

přístroje po napuštění zásobníku pitné teplé vody (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“). 
Pokud není podlaha nosná, hrozí nebezpečí pádu. Jestliže přístroj neustavíte do vodorovné polohy, 
může hrozit nebezpečí poškození přístroje.

 - Velikost instalační prostoru musí odpovídat mezním hodnotám použití přístroje (viz kapitola „Technic-
ké údaje / Tabulka údajů“).

 - Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a ochranné zóny.
 - Musí být k dispozici dostatek volného prostoru k provedení montáže, údržby a čištění. Dodržujte 

požadované minimální vzdálenosti (viz kapitola „Příprava / Instalace přístroje“).
 - Nesmí být narušen provoz jiných přístrojů v instalační místnosti.
 - Z důvodu zachování co nejkratší délky rozvodů doporučujeme instalovat přístroj v blízkosti kuchyně 

nebo koupelny.
 - Z důvodu zabránění rušení následkem provozní hlučnosti nesmíte přístroj instalovat do blízkosti 

ložnic.
Následující místa montáže nejsou dovolená, protože může dojít k poškození přístroje:
 - Místa se vzduchem, který obsahuje olej nebo mastnoty
 - Prostředí obsahující sůl
 - Prostředí s vodou z termálních pramenů
 - Prostředí s vysokofrekvenčními stroji
 - Místa s atmosférou, která obsahuje čpavek (např. čističky)
 - Místa s atmosférou, která obsahuje chlor (např. plovárny)
 - Obecně místa se silně znečištěnou, např. prachem, nebo agresivní atmosférou

 Upozornění
Uvedené údaje o výkonu přístroje jsou stanoveny podle normy při teplotě sání 15 °C. Za 
teploty nižší než 15 °C klesá účinnost přístroje.

 Upozornění
Účinnost přístroje můžete zvýšit použitím odpadního tepla jiných přístrojů k ohřevu zá-
sobníku teplé pitné vody, např. topný kotel, sušička na prádlo nebo chladničky.

Hlukové emise
Hlukové emise na vstupu a výstupu vzduchu z přístroje jsou vyšší než na uzavřených stranách.
 » Neorientujte vstup a výstup vzduchu na místnosti domu, které jsou citlivé na hlučnost, např. na 

ložnice.

 Upozornění
Informace o hlukových emisích získáte v kapitole „Technické údaje/tabulka údajů“.
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9.4 Umístění přístroje
 » Oddělte opatrně obal v oblasti svorek na kartónu.
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1 Svorky na kartónu
Přístroj je upevněn k paletě kovovými sponami se šrouby. Kovové spony jsou uchyceny k patkám přístroje 
pod plechovým dnem přístroje.

1. 2.
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1 Upevňovací šroub kovové spony
 » Vyšroubujte z palety upevňovací šrouby kovových spon.
 » Posuňte kovové spony mírně do středu zásobníku, abyste je uvolnili z patky přístroje.
 » Vytáhněte kovové spony zespodu z přístroje.
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!  Věcné škody
Respektujte těžiště a hmotnost přístroje.

 » Mírně sklopte přístroj a opatrně odvalte přístroj z palety.
 » Umístěte přístroj do místa instalace.

Minimální vzdálenosti
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 » Dodržujte minimální vzdálenosti.

!  Věcné škody
Přístroj musí stát svisle, aby nedošlo k poškození přístroje.
Přístroj je pod dnem vybaven výškově nastavitelnými patkami.
 » Umístěte přístroj výškově nastavitelných patek tak, aby stál ve vodorovné poloze.
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10 MONTÁŽ

!  VÝSTRAHA úraz
Nesprávně provedená montáž může vést k vážným újmám na zdraví a ke vzniku hmotných 
škod.
Zajistěte před zahájením práce dostatek volného prostoru k montáži.
Se součástmi s ostrými hranami manipulujte opatrně. 

10.1 Vodovodní přípojka

!  Věcné škody
Veškeré vodovodní přípojky a instalace provádějte podle předpisů.

!  Věcné škody
Aby byla zajištěna katodická antikorozní ochrana, musí elektrická vodivost pitné vody ležet 
v mezních hodnotách uvedených v kapitole „Technické údaje / Tabulka údajů“.

Při instalaci kovového potrubí jsou dovoleny následující kombinace materiálů:
Přítok studené vody Výtok teplé vody
Měděná trubka Měděná trubka
Ocelová trubka Ocelová nebo měděná trubka

 » Potrubní systém před připojením přístroje řádně propláchněte. Cizí tělesa, jako okuje ze svařování, 
rez, písek nebo těsnicí materiál snižují bezpečnost provozu přístroje.

!  Věcné škody
Přípojky vody musíte provést z důvodu ochrany proti korozi s plochým těsněním. Použití 
konopného těsnění na přípojkách je zakázáno.
Plastové převlečné matice, které jsou součástí dodávky, slouží k izolaci a prevenci před 
katodovým usazováním vodního kamene u silně vodivé vody.

!  Věcné škody
Příliš silný utahovací moment může mít za následek zničení plastové převlečné matice. 
V takovém případě hrozí poškození přístroje.
V případě těsnění, které je součástí dodávky, nesmí překročit utahovací moment 25 Nm. 
Dodržujte přípustný utahovací moment.

 » Připojte měděné potrubí s lemem pomocí dodaných těsnění a plastových převlečných matic k pří-
pojkám „Přítok studené vody“ a „Výtok teplé vody“.

 » Zkontrolujte těsnost utěsnění a plastové převlečné matice.

Pojistný ventil
Přístroj je tlakový ohřívač pitné vody. Přístroj musí být opatřen systémem uvolnění tlaku.
 » Nainstalujte pojistný ventil schváleného konstrukčního vzoru na přívodní potrubí studené vody. Akti-

vační tlak pojistného ventilu musí být menší nebo roven přípustnému provoznímu přetlaku zásobníku 
teplé pitné vody.

Tento pojistný ventil chrání přístroj před nepřípustným překročením tlaku. Průměr přívodu studené vody 
nesmí být větší než průměr pojistného ventilu.
 » Zajistěte, aby expandovaná voda, vytékající z pojistného ventilu, odtékala do odtoku, např. do nádr-

že nebo do výlevky.
Odtok nesmí být uzavíratelný.
 » Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného ventilu mohla voda plynule 

odtékat.
 » Zajistěte, aby rozvod výfuku bezpečnostního ventilu byl otevřený do atmosféry.
 » Namontujte odtok pojistného ventilu s plynulým sklonem v nezamrzající místnosti.
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Tlakový redukční ventil
Maximální tlak v přívodním potrubí studené vody musí být minimálně o 20 % nižší, než je aktivační tlak 
pojistného ventilu. Pokud by byl maximální tlak v přívodním potrubí studené vody vyšší, musíte nainstalovat 
tlakový redukční ventil.

Vypouštěcí ventil
 » Instalujte vhodný vypouštěcí ventil do nejhlubšího místa přítoku studené vody.

Cirkulace
V důsledku tepelných ztrát v cirkulačním potrubí a příkonu cirkulačního čerpadla klesá účinnost zařízení. 
Vychlazená voda cirkulačního potrubí promíchává obsah nádrže. Pokud možno je třeba se obejít bez 
cirkulačního potrubí. Pokud to není možné, musí být cirkulační čerpadlo řízeno tepelně nebo časově.

Tepelná izolace
 » Izolujte potrubí teplé vody proti tepelným ztrátám v souladu s podmínkami platnými v místě 

instalace.

10.2 TEC 300 TM SOL: Připojení externího generátoru tepla

!  Věcné škody
Přístroj nesmí být ani v případě připojení externího generátoru tepla odpojen od zdroje 
napájení, neboť by jinak nebyl chráněn proti mrazu a korozi. Nepájení nesmí být přeru-
šeno také v zimě, kdy se případně ohřev pitné vody provádí pouze pomocí externího 
generátoru tepla.

!  Věcné škody
Zapojení externího generátoru tepla připojením „vstupní strany zdroje tepla“ nesmí vést 
k překročení mezí použití (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).
Připojený externí generátor tepla nemůže být řízen přístrojem. Externí generátor tepla musí 
být řízen externě. Je třeba zamezit překročení maximální přípustné teploty teplé vody v 
zásobníku uvedené v kapitole „Technické údaje / Tabulka údajů“.

!  Věcné škody
Veškeré instalace provádějte podle předpisů. V Německu se musí připojení externího 
generátoru tepla provádět podle nařízení o topných zařízeních s membránovou expanzní 
nádobou a pojistným ventilem mezi externím generátorem tepla a zásobníkem teplé pitné 
vody.

Smí se připojovat pouze externí generátory tepla s prioritním spínáním teplé vody. Přitom se musí pomocí 
elektronického teplotního čidla s nízkonapěťovou pojistkou zaznamenávat teplota zásobníku.
Zásobník teplé pitné vody v přístroji nabízí možnost umístit teplotní čidlo ve dvou různých výškách. Při 
použití objímky pro čidlo v horní třetině zásobníku dochází k pozdějšímu ohřevu pitné vody externím 
generátorem tepla, než v případě spodní polohy čidla.

Difuze kyslíku v topném okruhu

!  Věcné škody
Nepoužívejte otevřená topná zařízení a podlahová topení s plastovými trubkami, neutěs-
něná proti difuzím kyslíku.

U podlahového topení s plastovými rozvody, neutěsněného proti difuzím kyslíku, se může při difúzi kyslíku 
objevit na ocelových částech topného zařízení koroze (např. na výměníku tepla zásobníku teplé vody, na 
akumulačních zásobnících, ocelových topných tělesech nebo ocelových rozvodech).

!  Věcné škody
Zbytky koroze (např. usazeniny rzi) se mohou usazovat v komponentech topného zaříze-
ní, zúžit průřezy a způsobit tak ztráty výkonu nebo způsobit vypnutí z důvodu poruchy.
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Difuze kyslíku v solárním okruhu

!  Věcné škody
Nepoužívejte otevřené solární systémy a plastové trubičky 
neutěsněné proti difuzím kyslíku.

U plastových trubiček neutěsněných proti difuzím kyslíku se může při difúzi kyslíku objevit na ocelových 
částech solárního zařízení koroze (např. na výměníku tepla zásobníku teplé vody).

Kvalita vody v topném okruhu
Před napuštěním zařízení musíte provést analýzu napouštěné vody. Tuto analýzu můžete žádat např. od 
příslušného dodavatele vody.
K zabránění poškození následkem tvorby vodního kamene musíte napouštěnou vodu příp. upravit změk-
čením nebo demineralizací. Přitom je nezbytně nutné dodržovat mezní hodnoty napouštěné vody uvedené 
v kapitole „Technické údaje / Tabulka údajů“.
 » Tyto mezní hodnoty kontrolujte 8–12 týdnů po uvedení do provozu a znovu potom při každoroční 

údržbě zařízení.

 Upozornění 
V případě vodivosti >1000 µS/cm je úprava vody demineralizací vhodnější z důvodu pre-
vence koroze.

 Upozornění 
V případě úpravy napouštěné vody inhibitory nebo přísadami jsou platné mezní hodnoty 
jako při demineralizaci.

 Upozornění 
Vhodné přístroje k změkčování, k napouštění a vyplachování topných zařízení získáte 
u specializovaného prodejce.

Kvalita vody v solárním okruhu

!  Věcné škody
Směs glykolu a vody je povolená v solárním okruhu až do obsahu 60 % pro výměník tepla 
s hladkými trubkami, pokud jsou v celé instalaci použity kovy odolné proti odzinkování, 
těsnění odolná proti glykolu a pro glykol vhodné membránové tlakové expanzní nádoby. 

10.3 Odvod kondenzátu
Musíte instalovat hadici k odtoku kondenzátu tak, abyste mohli odvádět vznikající kondenzát.
 » Připojte koleno odvodu kondenzátu, které je součástí dodávky, k přípojce „Odvod kondenzátu“.
 » Připojte hadici k odvodu kondenzátu ke kolenu k odvodu kondenzátu.

!  Věcné škody
Kondenzát se nesmí v potrubí hromadit.
 » Použijte takovou hadici k odvodu kondenzátu, jejíž průměr je větší než průměr kolena 
k odvodu kondenzátu.

 » Pamatujte, že hadice k odvádění kondenzátu nesmí být zalomená.
 » Hadici k odvodu kondenzátu instalujte kompletně se spádem.

Odvod kondenzátu musí být otevřený do atmosféry.

 » Pokud nemůžete dosáhnout dostatečného spádu, použijte vhodné čerpadlo na kondenzát. Zohled-
něte aktuální konstrukční podmínky.
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10.4 Připojení elektrického napětí

 VÝSTRAHA elektrický proud
Veškeré elektroinstalační práce a připojování elektrických přípojek provádějte výhradně 
v souladu s národními a místními předpisy.

 VÝSTRAHA elektrický proud
V případě, že přístroj připojíte pevně k el. napájení, musí být přístroj vybaven zařízením 
s odpojením minimálně na vzdálenost 3 mm ode všech pólů sítě. K tomu můžete použít a 
instalovat stykače, výkonové vypínače nebo pojistky.

 VÝSTRAHA elektrický proud
 » Dodržte ochranná opatření proti příliš vysokému dotykovému napětí.

 VÝSTRAHA elektrický proud
V případě dotyku se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí života. Dříve, než zahájíte 
činnost na rozvaděči, odpojte přístroj od napětí. Zajistěte, aby během prací nikdo neza-
pnul napětí. 

 VÝSTRAHA elektrický proud
Nedostatečné uzemnění může vést k zasažení elektrickým proudem. Zajistěte, aby byl 
přístroj uzemněn v místě instalace v souladu s platnými požadavky.

 VÝSTRAHA elektrický proud
Elektrické přívodní vedení smí při poškození nebo při výměně nahradit originálním ná-
hradním dílem pouze odborný elektrikář s oprávněním od výrobce (způsob připojení X).

!  Věcné škody
Uvedené napětí se musí shodovat se síťovým napětím. Dodržujte údaje uvedené na ty-
povém štítku.

!  Věcné škody
Přístroj nesmí být před napuštěním zásobníku teplé pitné vody připojen k napájení.

Přístroj je dodán s přívodním síťovým kabelem se zástrčkou.

Standardní připojení bez externího zdroje signálu
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10.4.1 Varianta připojení s externím zdrojem signálu

!  Věcné škody
Viz „Přípustný rozsah napětí externího signálu“ v kapitole „Technické údaje / Tabulka 
údajů“. 

Na svorku X0/2 můžete připojit externí zdroj signálu k zapojení samostatné požadované teploty teplé vody 
(požadovaná teplota 2).
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Při dodání není svorka X0/2 obsazena. Pokud se tato svorka připojí k vhodnému napětí, aktivuje přístroj 
požadovanou teplotu 2.
Požadovaná teplota 2 je po jednorázové aktivaci (signál dostupný po dobu minimálně 1 minuty) platná po 
dobu minimálně 20 minut a je nadřazena požadované teplotě 1.

 VÝSTRAHA elektrický proud
V případě, že se má připojit k přípojce X0/2 signál z externího zdroje, nesmí být přístroj 
připojen k napětí pomocí z výroby instalovaného přívodního síťového kabelu a zástrčky 
s ochranným kontaktem.
Přístroj musíte v tomto případě připojit k napájení pevně. Nesmíte zaměnit L1 a N.

 Upozornění
 » Nezapojujte přípojku X0/1.

Příklad 1: Signál dodavatele elektrické energie s vlastní fází
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Příklad 2: Fotovoltaický signál pomocí instalovaného relé a fáze vyvedené z přístroje

 Upozornění
Relé v měniči musí splňovat následující požadavky:
 - Beznapěťové relé (240 V AC / 24 V DC, 1 A) se spínacím kontaktem
 - Dodržení bezpečnostních ustanovení a norem pro ochranné malé napětí
 - Spínací výstup musí být možné naprogramovat tak, aby při překročení určitých mez-

ních hodnot příp. při poklesu pod tyto meze (výstup výkonu měniče) relé sepnulo, 
resp. rozepnulo.

Informujte se případně u výrobce měniče, zda výrobek splňuje uvedená kritéria.
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1 Měnič (beznapěťový kontakt)
Napájení měniče proudem probíhá z centrální přípojky (např. hlavní pojistkové skříni).
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Připojení ke svorkovému bloku X0
 » Demontujte kryt přístroje (viz kapitola „Údržba a čištění / Demontáž krytu přístroje“).
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1 Svorka X0
 » Připravte elektrické vodiče k připojení ke svorce X0 tak, aby elektrické vodiče končily koncovými 

objímkami na X0.
 » Veďte elektrické vodiče pojistkami proti vytržení.
 » Připojte elektrické vodiče k X0 (viz kapitola „Varianta připojení s externím zdrojem signálu“).

10.5 Montáž přístroje

 Upozornění
Po dokončení prací namontujte kryt přístroje. Viz kapitola „Údržba a čištění / Montáž 
krytu přístroje“).

11 UVEDENÍ	DO	PROVOZU

11.1 První uvedení do provozu

!  Věcné škody
Přístroj nesmí být před napuštěním zásobníku teplé pitné vody připojen k napájení.

 Upozornění
Při teplotách nižších než -15 °C se může bezpečnostní omezovač teploty aktivovat. Těmto 
teplotám může být přístroj vystaven již při skladování nebo při dopravě.
 » Stiskněte tlačítko Reset na bezpečnostním omezovači teploty.

 Upozornění
Po přerušení napětí je provoz kompresoru zablokován minimálně na jednu minutu. Elek-
tronika zpozdí elektrické zapnutí o jednu minutu, během které se přístroj inicializuje.
Pokud se kompresor nespustí, může být blokovaný přídavnými bezpečnostními prvky (mo-
torový jistič Klixon a vysokotlaký spínač). Za 1 až 10 minut musí být blokování odstraněno.
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11.1.1 Napouštění zásobníku teplé pitné vody
Napusťte zásobník teplé pitné vody a odvzdušněte potrubní systém následujícím způsobem:
 » Uzavřete vypouštěcí ventil.
 » Otevřete všechna odběrná místa teplé vody a uzavírací ventil na vstupu studené vody.
 » Uzavřete odběrná místa teplé vody, jakmile z nich začne vytékat voda.
 » Zkontrolujte pojistný ventil. Nechejte jej přitom otevřený, dokud nezačne vytékat voda.

11.1.2 Nastavení / kontrola funkce
 » Ke kontrole funkce nastavte maximální požadovanou teplotu.

 Upozornění
Po přerušení napětí je provoz kompresoru zablokován minimálně na jednu minutu. Elek-
tronika zpozdí elektrické zapnutí o jednu minutu, během které se přístroj inicializuje.
Pokud se kompresor nespustí, může být blokovaný přídavnými bezpečnostními prvky (mo-
torový jistič Klixon a vysokotlaký spínač). Za 1 až 10 minut musí být blokování odstraněno.

Vyjasněte si zákazníkem požadavky na komfort a nastavte příslušným způsobem požadovanou teplotu 
teplé vody. Informace o spotřebě teplé vody naleznete ve směrnici VDI 2067.
Pro provoz přístroje po provedení kontroly funkce pomůže snížení požadované teploty teplé vody šetřit 
energii.

11.1.3 Předání přístroje
 » Vysvětlete uživateli funkci přístroje a seznamte jej se způsobem jeho použití.
 » Upozorněte uživatele na možná rizika, především na nebezpečí opaření.
 » Upozorněte uživatele na kritické faktory prostředí a na podmínky v místě montáže.
 » Upozorněte uživatele, že během fáze ohřevu může z pojistného ventilu odkapávat voda.
 » Předejte uživateli tento návod k obsluze a instalaci k pečlivému uložení.

11.2 Opětovné uvedení do provozu
Pokud je přístroj vypnut následkem přerušení dodávek elektrického proudu, nemusíte po obnově napá-
jení provádět žádná další opatření k opětovnému uvedení do provozu. Přístroj uložil poslední nastavené 
parametry a na jejich základě zahájí provoz.
V případě, že byla před přerušením napájení aktivní funkce rychlého/komfortního ohřevu, bude tato funkce 
po obnově napájení opět aktivována s požadovanou teplotou 65 °C.
Nouzový režim ohřevu nebude po přerušení napájení znovu zahájen.

 Upozornění
Po přerušení napětí je provoz kompresoru zablokován minimálně na jednu minutu. Elek-
tronika zpozdí elektrické zapnutí o jednu minutu, během které se přístroj inicializuje.
Pokud se kompresor nespustí, může být blokovaný přídavnými bezpečnostními prvky (mo-
torový jistič Klixon a vysokotlaký spínač). Za 1 až 10 minut musí být blokování odstraněno.

12	 UVEDENÍ	MIMO	PROVOZ

!  Věcné škody
Pokud přístroj odpojíte od napájení, není již chráněn před korozí a mrazem.
 » Odpojte přístroj od napětí na delší dobu pouze za předpokladu, že vypustíte také zá-
sobník teplé pitné vody.

Pokud si přejete přístroj odpojit na delší dobu, musíte vypustit zásobník teplé pitné vody. Viz kapitola 
„Údržba / Vyprázdnění přístroje“.
Vypnutí přístroje je možné pouze po přerušení napájení.
 » Odpojte zástrčku nebo odpojte přístroj pojistkami v domovní instalaci od síťového napětí.
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13 ODSTRAŇOVÁNÍ	PORUCH

 VÝSTRAHA ÚDER ELEKTRICKÝM PROUDEM
Odpojte přístroj před zahájením jakýchkoliv prací od napájecího napětí.

!  Věcné škody
Pokud přístroj odpojíte od napájení, není již chráněn před korozí a mrazem.
 » Odpojte přístroj od napětí na delší dobu pouze za předpokladu, že vypustíte také zá-
sobník teplé pitné vody.

 » K práci uvnitř přístroje demontujte kryt přístroje (viz kapitola „Údržba a čištění / Demontáž krytu 
přístroje“).

 » Pokud je to nutné, demontujte kryt přístroje v horní části (viz kapitola „Údržba a čištění / Demontáž 
prstence krytu“).

 Upozornění
Po dokončení prací namontujte prstenec krytu přístroje. Viz kapitola „Údržba a čištění / 
Montáž prstence krytu přístroje“).

 Upozornění
Po dokončení prací namontujte kryt přístroje. Viz kapitola „Údržba a čištění / Montáž 
krytu přístroje“).

13.1 Tabulka poruch
Závada Příčina Odstranění
Přístroj se neplánovaně 
vypne a nezapne se. 
 
 

Tlak v okruhu chladicího média je 
příliš vysoký. Aktivoval se bezpeč-
nostní omezovač tlaku. Kompre-
sor byl vypnut. 
 

Odstraňte příčinu zvýšeného tlaku v okruhu chladicího 
média.  
Vyčkejte cca 5-15 minut, než přístroj provede vyrovná-
ní tlaků. Resetujte bezpečnostní omezovač tlaku (viz 
kapitola „Odstraňování závad / Reset bezpečnostního 
omezovače tlaku“).

 
 
 
 

Přístroj je používán mimo mezní 
hodnoty použití. Okolní teplota je 
vyšší než je dovolená hodnota. 
Aktivoval se bezpečnostní omezo-
vač tlaku. 

Zajistěte dodržení mezního hodnot použití. 
Vyčkejte cca 5-15 minut, než přístroj provede vyrovná-
ní tlaků. Resetujte bezpečnostní omezovač tlaku (viz 
kapitola „Odstraňování závad / Reset bezpečnostního 
omezovače tlaku“).

Kompresor se neplá-
novaně vypne. 

Došlo k překročení tepelného 
zatížení kompresoru. Vypnul mo-
torový jistič.

Odstraňte příčinu zvýšeného tepelného zatížení. Vyčkej-
te, dokud se přístroj opět nespustí. 

Došlo ke snížení tepel-
ného výkonu přístroje. 

Možnou příčinou je příliš malý 
proud vzduchu nad výparníkem.

Zkontrolujte, zda není ventilátor znečištěný. Zkontrolujte, 
zda není znečištěný výparník. Zkontrolujte, zda není 
omezen proud přiváděného a odváděného vzduchu.

Vysvětlivky chybových kódů naleznete v kapitole „Odstraňování problémů“.

13.2 Reset bezpečnostního omezovače tlaku
Bezpečnostní omezovač tlaku vypne kompresor při nedovoleném vysokém tlaku v okruhu chladicího 
média. Případně dojde k aktivaci bezpečnostního omezovače tlaku také v situaci, kdy přístroj pracuje nad 
mezní hodnoty použití nebo pokud nedojde k aktivaci regulátoru teploty tepelného čerpadla.
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1 Tlačítko Reset bezpečnostního omezovače tlaku
2 Tlačítko Reset bezpečnostního omezovače teploty
 » Po odstranění zdroje závady resetujte bezpečnostní omezovač tlaku stisknutím tlačítka Reset.

13.3 Reset bezpečnostního regulátoru teploty
Bezpečnostní omezovač teploty chrání přístroj před přehřátím. Elektrické nouzové/přídavné topení se 
vypne, jakmile teplota vody v zásobníku překročí 87±5 °C.
Po odstranění zdroje závady stiskněte tlačítko Reset bezpečnostního omezovače teploty na tyčovém 
termostatu. K tomu musíte demontovat kryt přístroje.

13.4 Motorový jistič
V případě příliš vysokého tepelného zatížení kompresoru se vypne jistič motoru kompresoru.

 » Odstraňte příčinu závady.
Motorový jistič samočinně zapne kompresor po krátkém vychladnutí.

14	 ČIŠTĚNÍ	A	ÚDRŽBA

 VÝSTRAHA elektrický proud
Odpojte přístroj před zahájením jakýchkoliv prací od napájecího napětí.

14.1 Demontáž krytu přístroje
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 » Povolte šroub (Torx), který upevňuje kryt ovládání a kryt přístroje k přístroji.
 » Přesuňte kryt ovládání směrem nahoru.
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 » Sundejte kryt ovládání.
 » Ovládací prvek je připojen elektrickým vodičem k elektronickému systému přístroje. Případně odpoj-

te zástrčku ze zadní strany krytu ovládání, tím úplně odpojíte kryt ovládání.
 » Opatrně sundejte kryt přístroje a povolte uzemňovací kabel, který vede od rozvaděče přístroje do 

krytu.

 Upozornění
Po dokončení prací namontujte kryt přístroje. Viz kapitola „Údržba a čištění / Montáž 
krytu přístroje“).

14.2 Demontáž prstence krytu

 Upozornění
Pokud nemáte dostatek volného prostoru k práci na přístroji, můžete demontovat prstenec 
krytu v horní části přístroje.
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1 Upevňovací šrouby prstence krytu
Prstenec krytu je připevněn šrouby.
 » Povolte upevňovací šrouby prstence krytu.
 » Demontujte koleno odvodu kondenzátu a rozetu odvodu kondenzátu. Vyšroubujte ji proti směru ho-

dinových ručiček.
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!  Věcné škody
Na prstenci krytu přístroje je uvnitř přístroje připojen zemnicí kabel, který musíte uvolnit, 
abyste mohli odstranit prstenec krytu.
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Prstenec krytu se překrývá v místě spoje. Jedna spona zasahuje do vybrání na druhém konci prstence 
krytu.
 » Roztáhněte prstenec krytu tak, abyste mohli prstenec sundat nebo posunout dolů.

 Upozornění
Po dokončení prací namontujte prstenec krytu přístroje. Viz kapitola „Údržba a čištění / 
Montáž prstence krytu přístroje“).

14.3 Čištění výparníku

!  VÝSTRAHA úraz
Výparník obsahuje řadu lamel s ostrými hranami. Při čištění výparníku postupujte opatrně 
a používejte ochranný oděv, především pak ochranné rukavice.

K zachování konstantní vysoké hodnoty výkonu přístroje musíte pravidelně kontrolovat znečištění výparníku 
přístroje a příp. vyčistit.
 » Povolte šroub, který fixuje k horní straně krytu ovládání kryt přístroje.
 » Demontujte víčko ovládání a kryt přístroje.
 » Opatrně vyčistěte lamely výparníku. Používejte pouze vodu a měkký kartáč. V žádném případně ne-

používejte čisticí prostředky s obsahem kyselin nebo louhů.

14.4 Vypuštění zásobníku

 VÝSTRAHA popálení
Při vypouštění zásobníku teplé pitné vody může vytékat horká voda.

K vypuštění zásobníku teplé pitné vody, např. při vypnutí přístroje, postupujte takto.
 » Odpojte přístroj od síťového napětí.
 » Uzavřete ventil na přívodu studené vody.

Vypouštění zásobníku teplé pitné vody je provedeno pomocí přívodu studené vody.
 » Otevřete vypouštěcí ventil instalovaný do přívodu studené vody (viz kapitola „Vodovodní přípojka“). 

Pokud nebyl instalován vypouštěcí ventil, musíte povolit přívod studené vody na přípojce „Přítok 
studené vody“.

 » K odvzdušnění rozpojte potrubí teplé vody, připojení k přípojce „Výtok teplé vody“.
Ve spodní části zásobníku teplé pitné vody zůstává malé množství zbytkové vody.
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14.5 Odstranění vodního kamene z elektrického nouzového/přídavného ohřevu
Odstraňte vodní kámen z příruby elektrického nouzového/přídavného ohřevu pouze po demontáži. Ne-
ošetřujte vnitřek zásobníku teplé pitné vody a anodu s externím napájením prostředky k odstraňování 
vodního kamene. Elektrický nouzový/přídavný ohřev je našroubován uprostřed shora do přístroje, zá-
sobníku teplé pitné vody.
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1 Elektrický nouzový/přídavný ohřev s ochrannou anodou

14.6 Ochranná anoda
Příruba elektrického nouzového/přídavného ohřevu je vybavena ochrannou anodou, která chrání přístroj 
před korozí při připojeném napájení. Ochranná anoda je anoda na externí proud, která nevyžaduje údržbu.
Pokud chybový kód na displeji signalizuje poškození ochranné anody, postupujte takto:
 » Demontujte regulátor elektrického nouzového/přídavného ohřevu.
 » Zkontrolujte ochrannou anodu a připojení.
 » Namontujte regulátor elektrického nouzového/přídavného ohřevu.

14.7 Ventily
Pravidelně kontrolujte ventily zařízení (pojistný, tlakový redukční a vypouštěcí ventil), tím zajistíte spolehlivý 
provoz přístroje. Množství usazeného vodního kamene závisí na kvalitě místní vody.
 » Zkontrolujte všechny ventily zařízení a odstraňte usazeniny vodního kamene.
 » Případně ventily vyměňte.
 » Zkontrolujte funkci ventilů.

14.8 Výměna elektrického přívodního kabelu

 VÝSTRAHA elektrický proud
Pokud je přívodní síťový rozvod poškozený, musíte jej vyměnit za nový. Přívodní síťový 
rozvod smí vyměnit pouze autorizovaný servis (typ připojení X).
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14.9 Montáž prstence krytu

 VÝSTRAHA elektrický proud
 » Připojte uzemňovací kabel k prstenci krytu.
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 » Namontujte horní prstenec krytu. Prstenec krytu se překrývá v místě spoje. Jedna spona zasahuje 
do vybrání na druhém konci prstence krytu.

 » Pevně přišroubujte prstenec krytu.
 » Namontujte rozetu odvodu kondenzátu a koleno odvodu kondenzátu.

14.10 Montáž krytu přístroje

 VÝSTRAHA elektrický proud
 » Opět připojte uzemňovací kabel ke krytu přístroje.

 » Opět namontujte na přístroj kryt.
 » Připojte kabel k zadní straně víčka, které spojuje ovládací prvek se základní deskou přístroje.
 » Nasaďte kryt ovládání.
 » Upněte kryt přístroje a kryt ovladače šroubem k horní straně krytu ovladače.
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15 TECHNICKÉ	ÚDAJE

15.1 Rozměry a přípojky

15.1.1 TEC 220 TM
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   TEC 220 TM
b01 Průchodka el. rozvodů    
c01 Přítok studené vody Vnější závit  G 1 A
c06 Výtok teplé vody Vnější závit  G 1 A
c10 Cirkulace Vnější závit  G 1/2 A
d45 Odvod kondenzátu Vnější závit  G 3/4 A
g01 Vstup vzduchu    
g02 Výstup vzduchu    
i43 Kryt výrobního otvoru    
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15.1.2 TEC 300 TM
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   TEC 300 TM
b01 Průchodka el. rozvodů    
c01 Přítok studené vody Vnější závit  G 1 A
c06 Výtok teplé vody Vnější závit  G 1 A
c10 Cirkulace Vnější závit  G 1/2 A
d45 Odvod kondenzátu Vnější závit  G 3/4 A
g01 Vstup vzduchu    
g02 Výstup vzduchu    
i43 Kryt výrobního otvoru    
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15.1.3 TEC 300 TM SOL
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   TEC 300 TM SOL
b01 Průchodka el. rozvodů    
c01 Přítok studené vody Vnější závit  G 1 A
c06 Výtok teplé vody Vnější závit  G 1 A
c10 Cirkulace Vnější závit  G 1/2 A
d33 Zdroj tepla vstup.strana Vnitřní závit  G 1
d34 Zdroj tepla vrat.tok Vnitřní závit  G 1
d45 Odvod kondenzátu Vnější závit  G 3/4 A
g01 Vstup vzduchu    
g02 Výstup vzduchu    
h22 Čidlo generátor tepla Průměr mm 9,6
h23 Čidlo generátor tepla vol. Průměr mm 9,6
i43 Kryt výrobního otvoru    
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15.2 Schéma elektrického zapojení
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A1 Elektronická konstrukční skupina (regulace)
A2 Elektronická konstrukční skupina (ovládací prvek)
B1 Snímač teploty
C1 Provozní kondenzátor
E1 Topná tělesa
F1 Bezpečnostní omezovač teploty TSR
F2 Motorový jistič M1
F3 Snímač vysokého tlaku
F4 Tavná pojistka
G1 Anoda s cizím napájením
K2 Relé kompresoru
K3 Relé elektrického nouzového/přídavného ohřevu
LLF Volitelný kontakt externího zdroje signálu (viz kapitola „Elektrické připojení / Varianta připoje-

ní s externím zdrojem signálu“).
M1 Kompresor
M2 Ventilátor
N1 Termostat TSR
N2 Regulátor rozmrazování
R1 Odpor
S1 DIP-přepínač
X0 Síťová připojovací svorka
X1 Vnitřní připojovací svorky

!  Věcné škody
Pokud je zapojena svorka X0/2, je dovoleno napájení přístroje pouze formou pevné pří-
pojky (viz kapitola „Elektrická přípojka / varianta připojení s externím zdrojem signálu“). 
Nesmíte zaměnit L1 a N.

 Upozornění
 » Nezapojujte přípojku X0/1.
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15.3 Tabulka údajů

    TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM 
SOL

  233233 233234 235161
Údaje o hydraulickém systému
Jmenovitý objem l 220 302 292
Plocha výměníku m²   1,3
Meze použitelnosti
Teplota teplé vody s tepelným čerpadlem max. °C 65 65 65
Teplota teplé vody s nouzovým/přídavným topením max. °C 65 65 65
Dovolená teplota teplé vody v zásobníku max. °C   70
Min. / max. mez použití tepelného zdroje °C 6-42 6-42 6-42
Min. základní plocha pro instalaci m² 6 6 6
Min. prostor pro instalaci m³ 13 13 13
Max. dovolený provozní přetlak studené/teplé vody MPa 0,8 0,8 0,8
Vodivost pitné vody min./max. μS/cm 100-1500 100-1500 100-1500
Údaje o výkonu podle EN 16147
Jmenovitá teplota teplé vody (EN 16147) °C 55 I 65 55 55
Jmenovitý zátěžový profil (EN16147)  L I XL XL XL
Vztažná teplota teplé vody (EN 16147/A15) °C 53,8 | 63,1 53,8 53,8
Vztažná teplota teplé vody (EN 16147/A7) °C 53,2 I 63,2 53,2 53,2
Maximálně využitelné množství teplé vody 40 °C 
(EN 16147 / A15)

l 288 | 365 404 404 

Maximálně využitelné množství teplé vody 40 °C 
(EN 16147 / A7)

l 289 I 365 405 405 

Doba ohřevu (EN 16147 / A15) h 6,98 | 8,70 9,75 9,75
Doba ohřevu (EN 16147 / A7) h 10,02 I 11,97 13,41 13,41
Příkon, období pohotovosti (EN 16147 / A15) kW 0,033 | 0,062 0,045 0,045
Příkon, pohotovostní doba (EN 16147 / A7) kW 0,046 I 0,075 0,063 0,063
Topný faktor COP (EN 16147 / A15)  3,22 I 2,95 3,27 3,27
Topný faktor COP (EN 16147 / A7)  2,61 I 2,22 2,65 2,65
Tepelný výkon
Průměrný tepelný výkon (EN 16147 / A15) kW 1,68 I 1,62 1,69 1,69
Průměrný tepelný výkon (EN 16147 / A7) kW 1,23 I 1,17 1,23 1,23
Příkon
Průměrný příkon tepelného čerpadla (EN 16147 / A15) kW 0,52 I 0,55 0,52 0,52
Průměrný příkon tepelného čerpadla (EN 16147 / A7) kW 0,47 I 0,53 0,47 0,47
Příkon tepelného čerpadla max. (s výjimkou doby rozběhu) kW 0,65 0,65 0,65
Příkon nouzového/přídavného topení kW 1,50 1,50 1,50
Příkon tepelného čerpadla + nouzové/přídavné topení max. kW 2,15 2,15 2,15
Výkonové údaje podle EN 255
Topný faktor při A15/W15-55 (EN 255)  3,42 3,82 3,82
Koeficient výkonu u A15/W15-45 (EN 255)  3,78 4,22 4,22
Elektrotechnické údaje
Síťová přípojka 
 

  
 

1/N/PE 
220-240 V 
50/60 Hz

1/N/PE 
220-240 V 
50/60 Hz

1/N/PE 
220-240 V 
50/60 Hz

Přípustný rozsah napětí externího signálu   ~ 220-240V 
50/60Hz

~ 220-240V 
50/60Hz

~ 220-240V 
50/60Hz

Max. provozní proud A 8,54 8,54 8,54
Zapínací proud max. A 23,44 23,44 23,44
Jištění A C16 C16 C16
Údaje o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 60 60 60
Střední hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m ve 
volném prostoru

dB(A) 45 45 45 
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    TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM 
SOL

Provedení
Krytí (IP)  IP24 IP24 IP24
Chladicí médium  R134a R134a R134a
Množství náplně chladiva kg 0,85 0,85 0,85
Délka elektrického přívodního kabelu cca. mm 2000 2000 2000
Rozměry
Výška mm 1545 1913 1913
Průměr mm 690 690 690
Transportní výška mm 1692 2034 2034
Rozměr na výšku včetně obalu mm 1895 2230 2230
Rozměry obalu výška/šířka/hloubka mm 1740/740/740 2100/740/740 2100/740/740
Hmotnosti
Vlastní hmotnost kg 120 135 156
Přípojky
Přípojka odvodu kondenzátu  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
Připojení cirkulačního systému  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Vodovodní přípojka  G 1 A G 1 A G 1 A
Přípojka tepelného výměníku    G 1
Hodnoty
Typ anody   Anoda s cizím 

napájením
Anoda s cizím 

napájením
Anoda s cizím 

napájením
Průtok vzduchu m³/h 550 550 550

Údaje o výkonu se vztahují na nové přístroje s čistými tepelnými výměníky.
Jmenovité údaje podle EN 16147 - tepelné čerpadlo cirkulačního vzduchu
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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.

KYOTO | R134a
Tento přístroj je plněn chladivem R134a. 

Chladivo R134a je flourizovaný skleníkový plyn, obsažený v 
Kjótském protokolu, s potenciálem globálního oteplování (GWP) 
= 1300.

Chladivo R134a nevypouštějte do atmosféry.

ZÁRUKA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE
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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



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!

1444

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 

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
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