


2                                     Návod k instalaci a obsluze                                       

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajiš�ující dlouhodobou a ne-
závadnou funkci.

Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Pokud budou ohøívaèe instalovány do zóny 2, musí být jejich napájecí obvod vybaven doplòkovou ochranou 
- proudovým chránièem - se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I nepøesahujícím 30 mA.

Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním prostøedí a o likvida-
ci odpadu. V pøípadì, že zaøízení bude muset být sešrotováno, je zapotøebí postupovat pøi jeho likvidaci podle 
diferencovaného sbìru, což znamená respektovat  rozdílnost materiálù a jejich složení (napø. kovy,umìlé hmoty, 
atd). Pøi diferencovaném sbìru je tøeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sbìrem tìchto mate-
riálù za souèasného respektování místních platných norem a pøedpisù.

Výrobce si vyhrazuje právo provádìní zmìn, které nemusí být popsány v návodì,  avšak zachovají všechny 
hlavní konstrukèní prvky.

RPR - Wterm s.r.o.    RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov
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Zásobník horké vody se provozuje na tlakovém principu, èímž mùže obsluhovat nìkolik odbìrných míst.

Voda se mùže  v zásobníku ohøát až na max. 80°C. Po dosažení teploty, která je pøedvolena na regulaèním 
knoflíku dojde k vypnutí ohøevu  termostatem. Po ochlazení vody v zásobníku dojde samoèinnì k sepnutí ohøevu, 
které indikuje kontrolní svìtlo. 

Termostat je vybaven polohou * pro ochranu pøed mrazem, pøi níž je teplota vody udržována nad 7°C.

Ohøívaè je proti korozi pojištìn aktivní anodou. Anodu je nutno vymìnit za novou každé 2 roky a výmìna 
musí být vyznaèena v záruèním listu pøíslušným servisem. Seznam servisù je pøiložen u návodu.

Životnost anody závisí na konkrétních vodních a provozních pomìrech
 

Popis ohøívaèe

Technická data

Zaøízení není povoleno insta-
lovat v místech ohrožených 
nebezpeèím výbuchu a tam, 
kde se mùže teplota vody snížit 
pod bod mrazu.

Chraòte pøed mrazem!

Veškeré instalaèní práce musí 
být provádìny pøi odpojeným 
pøívodu elektrického napìtí.

V dùsledku neo d borného 
zacházení zaniká nárok na   
garanèní opravu.
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1Instalace Pøeprava a montáž:

Bìhem pøepravy a montáže nesmí 
být ohøívaè zvedán za nátrubky z  
dùvodu možného poškození tìchto 
nátrubkù.

Ohøívaè instalujte na stìnu, kte-
rá má spolehlivou nosnost a to                   
v místnosti, která není ohrožena mra-
zem. V úvahu je nutno brát hmotnost 
ohøívaèe vèetnì vodního obsahu. U 
zdí lehké konstrukce je nutno zajistit 
speciální nosnou konstrukci. Ohøívaè 
je nutno zavìsit svisle s nátrubky 
smìøujícími dolù.

Vodorovná montáž je nepøípust-
ná.

Pøipojení k vodovodnímu øádu:

Poøadí instalovaných armatur    
podle ÈSN 06 0830 je zøejmé z 
obrázku 

Ohøívaè musí být používán zásadnì s pojistným a zpìtným ventilem, které jsou s ohøívaèem dodávány. 

Pøi tlaku nad 0,5 MPa je nutno použít redukèní ventil. Mezi pojistným ventilem a ohøívaèem nesmí být in-
stalovány žádné další armatury. Prùtok na škrticím ventilu nastavte na hodnotu max. 18 l/min. Po pøipojení k 
vodovodní síti musí být zajištìna možnost vypuštìní ohøívaèe napø. pomocí pojistného ventilu. Po napojení 
ohøívaèe na vodovodní sí� a jeho naplnìní vodou je nutno vyzkoušet pojistný ventil. Pøi pootoèení kotouèku 
pojistného ventilu musí z ventilu vytékat voda. Pøetlakové pojistné zaøízení se má pravidelnì 2x ročně uvádìt 
do èinnosti, aby se odstranily usazeniny vodního kamene a aby se ovìøilo, že toto zaøízení není zablokováno. 
Bìhem ohøevu vody dochází v ohøívaèi k rozpínání vody, která musí odkapávat pojistným ventilem a ohøev 
signalizuje kontrolní žárovka.

Obr.1 
 M - Tlakomìr
 P - Pojistný ventil
 K - Zpìtný ventil
 Z - Zkušební kohout
 U - Uzávìr vody
 R - Redukèní ventil
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Odvzdušnìní
Po napuštìní ohøívaèe je nutno provést jeho odvzdušnìní tak, že otevøením ventilu teplé vody na baterii musí 

vytékat voda bez vzduchových bublin.

Pøipojení k el. síti:

Pøi montáži v koupelnách je nutno dodržet normuČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pøi montáži mimo koupelny je 
nutno dodržet normu ÈSN 332130. Ohøívaè smí být pøipojen pouze na pevnou pøípojku. El. pøívod musí být 
vybaven vypínaèem sí�ovou pøípojkou, žkterá umožní odpojení ohøívaèe od el. sítì.

Pøipojení k el. síti smí být provedeno až po naplnìní ohøívaèe vodou. 

2

Obr.2 Schéma elektrického zapo-
jení

 1 - Termostat
 2 - Tepelná pojistka
 3 - Svorkovnice
 4 - Topné tìleso
 5 - Kontrolní žárovka
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Pøi vypouštìní mùže vytékat 
horká voda!

Vyprázdnìný ohøívaè nesmí být 
pøipojen k el. síti!

Obsluha
Regulaèním kotouèem termostatu je možno nastavit požadovanou teplotu. Nastavení usnadòují následující 

znaèky:

O nulová poloha ohøívaè vypnut (není odpojen ze sítì)

* poloha ochrany proti mrazu (teplota vody neklesne pod 7°C)

3
Obr.3

1. cca 40°C: Poèátek rozsahu energeticky úsporného režimu.
 V tomto rozsahu (až do cca 60°C) pracuje ohøívaè pøi prùmìrné spotøebì vody v optimálním režimu
 V porovnání s max. nastavení teploty 80°C dochází:
· ke snížení tepelných ztrát
· ke snížení hodnot usazování kotelního kamene
· ke snížení agresivního úèinku vody
2. cca 60°C: Konec rozsahu energeticky úsporného režimu
3. cca 80°C: Maximální hodnota . Pøi nemíchaném odbìru vody hrozí nebezpeèí opaøení!

Uvedení mimo provoz:

Máte-li v úmyslu ohøívaè na delší dobu uvést mimo provoz, postupujte takto:
· odpojte ohøívaè od elektrické sítì
· uzavøete ventil pøívodu studené vody
· otevøete ventil teplé vody na baterii
· vypus�te vodu pomocí pojistného  ventilu
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Montážní rozmìry 4

Obr.4
 1 - Pøívod el. proudu
 2 - Vstup studené vody
 3 - Výstup teplé vody
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Ohøívaè                                                           -  1  kus
Pojistný ventil                                                -  1  kus
Návod na obsluhu a záruèní list                  -  1  kus

Kompletnost balení

Záruèní podmínky
1.  RPR WTERM s. r. o. – udìluje kupujícímu – uživateli záruku na nádobu 5 let , na ostatní èásti 2 roky ode 

dne prodeje, pouze za podmínky, že každé 2 roky byla vymìnìna aktivní anoda a toto je vyznaèeno v 
záruèním listu.

2. V pøípadì výskytu vady je uživatel povinen obrátit se na pøíslušný odborný servis.

3. Výrobce nese zodpovìdnost pouze tehdy, pokud nastala záruèní situace z pøíèiny poruchy zaøízení.

4. Výrobce má právo rozhodnout zda provede výmìnu èi opravu zaøízení.

5. Záruèní oprava je bezplatná.

6. Výrobce se zavazuje vykonat opravu ve lhùtì do 14-ti dnù od data doruèení do servisu.

7. Doba záruky se automaticky prodlužuje o dobu záruèní opravy.

8. Nevyplnìný záruèní list má za následek ztrátu nároku na záruku.

9. Pøi opodstatnìné reklamaci v záruèní dobì budou náklady na dopravu vadného výrobku  poštou hrazeny 
výrobcem po pøedložení potvrzeného pøepravního dokladu. 
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Datum výroby

Datum prodeje 

Elektrický zásobníkový ohøívaè 
vody stojatý

Záruèni list


