Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou 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 likvidaci 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 materiálù za souèasného respektování místních platných norem a pøedpisù.
Výrobce si vyhrazuje právo provádìní zmìn, které nemusí být popsány v návodì, avšak zachovávají všechny
hlavní konstrukèní prvky.

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov
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Návod k instalaci a obsluze

Upozornìní !

Zaøízení není povoleno instalovat 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.
Výmìnu pøívodní šòùry mùže provést pouze odborný servis.
Ohøívaè mùže být pøipojen pouze k rozvodu studené vody.
V dùsledku neodborného zacházení zaniká nárok na garanèní opravu.

Popis ohøívaèe

Zásobník horké vody se provozuje jako pøetokový pøístroj ( beztlakovì). Po otevøení ventilu teplé vody zaène
do nádrže proudit studená voda a ta vytlaèuje teplou vodu pøes otevøenou pøepadní trubku. Zásobník je za provozu stále naplnìný vodou. Bìhem nahøívání mùže kapat expanzní voda z výtokového ramínka baterie. Toto je
pøirozený jev a proto se nedá zastavit ani nadmìrnì silným dotažením ventilu.
Voda se mùže v zásobníku ohøát až na max. 80°C. Po dosažení teploty, která je pøedvolena na regulaèním
knoflíku dojde k vypnutí termostatu. Po ochlazení vody v zásobníku dojde samoèinnì k sepnutí ohøevu, které
indikuje kontrolní svìtlo.
Termostat je vybaven polohou oznaèenou * pro ochranu pøed mrazem. Ochladí-li se voda v zásobníku pod
10°C, zapne se na krátkou chvíli ohøev viz obr. 1 u typu FT, FTA a obrázek è. 2 u typu FN, FNA, FAFO, FAFU.
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Obrázek è. 1 platí pro FT, FTA

1
=

vypnuto

=

zámrazová ochrana

=
uvnitø tohoto rozsahu se mùže teplota užitkové
vody plynule vzestupnì pøed nastavit až do 800C

Jakmile je dosaženo nastavené teploty, kontrolka zhasne

Technická data
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Návod k instalaci a obsluze

Obrázek è. 2 platí pro FN, FNA,
FAFU FAFO

2
=
=

vypnuto
zámrazová ochrana

=
uvnitø tohoto rozsahu se mùže teplota užitkové
vody plynule vzestupnì pøed nastavit až do 800C

Jakmile je dosaženo nastavené teploty, kontrolka zhasne

Instalace

1. Zásobník se instaluje na stìnu, která má spolehlivou nosnost a to v místnosti, která není ohrožena mrazem.
Zásobníkové ohøívaèe typu FN - 5, FAFO 5 a FT 10 se mohou montovat pouze pøipojovacími hrdly dolù
( nad umývadlo) a ohøívaèe FNA 5 - 2, FAFU 5 a FTA 10 pouze pøipojovacími hrdly nahoru (t. j. pod umývadlo). Pøi nedodržení tìchto zásad dojde k poškození ohøívaèe. Horizontální montáž pøístroje není možná.
2. Aby se zabránilo možnému podtlaku v zásobníku, nesmí být spojovací trubky delší než 1 metr.
3. Pøi instalaci dejte pozor na správné spojení pøípojek studené a teplé vody mezi armaturou a ohøívaèem.
Po namontování ohøívaèe na armaturu je nutno nejdøíve zásobník naplnit vodou a pak mùže být pøipojen
k elektrické instalaci. Pøi montáži je nutno dodržet ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
4. Protože zásobníky nesmí být vystaveny tlaku, není možno uzavírat nebo škrtit výstup vody z armatury.
Na výstup vody z baterie se nesmí pøipojovat jiné pøístroje jako: masážní kartáèe, regulátory proudu sprchy
atd.
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Upozornìní !

Pøi montáži ohøívaèe k baterii je nutno pøidržet stranovým klíèem proti protáèení pøipojovací vývody.
Nutno použít pouze baterii s otevøeným systémem (nízkotlaká).
Odvzdušnìní je nutno provést vždy po pøerušení dodávky vody v síti.

Odvzdušnìní

Zavzdušnìní mùže zpùsobit poškození ohøívaèe.
1.
2.
3.
4.

Vypnout pøívod elektrického proudu ( vytáhnout ze zásuvky)
Po dobu asi 30 sekund otevøít ventil teplé vody, až se prùtok vody ustálí (teèe bez vzduchových bublin).
Zavøít ventil teplé vody.
Zapojit pøívod elektrického proudu.

Jelikož každá voda zpùsobuje tvorbu vodního kamene, je nutno pøi zmenšení prùtoku nechat ohøívaè zkontrolovat v odborném servisu.

Údržba

Jestliže ohøívaè nehøeje (nedává teplou vodu), je nutno zkontrolovat pøívod elektrického proudu.
Je - li pøívod v poøádku, je nutno svìøit pøístroj nìkterému smluvnímu servisu (seznam pøiložen).
Svévolný zásah by mohl mít za následek ztrátu vašeho nároku na garanèní opravu.

Konstrukce ohøívaèe

Zásobníkové ohøívaèe jsou beztlaké (pøepadové) s plastovým zásobníkem na ohøívanou vodu o objemu 5litrù u
typu FAFO, FAFU, FN, FNA, nebo 10 litrù u typu FT a FTA. Ohøívaè je vybaven termostatem, který udržuje teplotu
30 až 80°C a tepelnou pojistkou, která v pøípadì poruchy termostatu odpojí pøívod proudu. Tepelná pojistka je
nevratná, její výmìnu musí provést odborný servis.
Na krytu ohøívaèe je umístìno èervené kontrolní svìtlo signalizující ohøev vody.

Schéma zapojení typu FT, FTA,
FAFO, FAFU,FN a FNA
1
2
3
4
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termostat
kontrolní žárovka
topné tìleso
tepelná pojistka

Návod k instalaci a obsluze

Použití stojánkové baterie
Nadpultové provedení

↓

↑
MODRA
- vstup studené
vody

ČERVENA
- výstup teplé
vody

Přívod studené
vody z domovního
vodovodního
rozvodu

1. Namontujte baterii!
POUŽIJTE BATERII URČENOU PRO OTEVŘENÝ SYSTÉM!
2. Namontujte zásobníkový ohřívač do předepsané polohy.

POZOR!
JE ZAKÁZÁNO PŘIPOJIT ZAŘÍZENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
PŘED PROVEDENÍM NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ !

3. Připojte baterii k zásobnikovému ohřívači!
4. Otevřte uzavírací ventil rozvodu vody a následně ventil teplé vody na
baterii (ventil studené vody na baterii musí být uzavřen)! Po naplnění
ohřívače vodou, voda vytéká ven bez vzduchových bublin, uzavřete
ventil teplé vody na baterii !
5. Prověřte těsnost všech provedených spojů!
6. TEĎ teprve můžete připojit zásobníkový ohřívač k elektrické síti!
7. Odlepte prosím etiketu z regulátoru termostatu a nastavte si požadovanou teplotu!

ČERVENA
- výstup teplé
vody

↑

↓
MODRA
- vstup studené
vody

Další informace naleznete v přiloženém návodu k instalaci a obsluze a
u informací k baterii!
Podpultové provedení
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Montážní rozmìry
(mm)
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Rozmìrový náèrtek pro FN, FNA
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Návod k instalaci a obsluze

Rozmìrový náèrtek pro FAFO,
FAFU, FT, FTA

V pøípadì nesprávné èinnosti ohøívaèe je nutno nejprve zkontrolovat následující:

Poruchy provozu
•
•
•

porucha elektroinstalace (jistiè)
pøerušená tepelná pojistka
vadný termostat
V pøípadì vadné tepelné pojistky nebo jiných závad kontaktujte odborný servis!
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Ohøívaè
Baterie kompletní
Šroub
Hmoždinka
Návod na obsluhu a záruèní list

Kompletnost balení

Záruèní podmínky
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-

1
1
2
2
1

kus
kus
kusy
kusy
kus

1.

RPR WTERM s.r.o. - udìluje kupujícímu - uživateli záruku na plastovou nádobu 5 let, na ostatní èásti
ohøívaèe 24 mìsícù ode dne prodeje.

2.

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

3.

Zapojení ohøívaèe do tlakového okruhu má za následek ztrátu nároku na záruku.

4.

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

5.

Výrobce má právo rozhodnout zda provede výmìnu èi opravu zaøízení.

6.

Záruèní oprava je bezplatná.

7.

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

8.

Doba záruky se automaticky prodlužuje o dobu záruèní opravy.

9.

Pokud dojde k nahrazení novým ohøívaèem, záruèní lhùta bìží znova.

10.

Nevyplnìný záruèní list má za následek ztrátu nároku na záruku.

11.

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

Návod k instalaci a obsluze

Záruèni
list balení
Kompletnost

FAFO FN FT
FAFU FNA FTA

FAFO FN FT
FAFU FNA FTA

FAFO FN FT
FAFU FNA FTA

FAFO FN FT
FAFU FNA FTA

Elektrický zásobníkový ohøívaè
vody
DATUM VÝROBY

DATUM PRODEJE
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