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počas inštalácie sa musí uzatvoriť.

menší množství vody = teplejší

Ak je prietokový ohrievač pripojený v kombinácii s elektrickým
sporákom, potom po dobu, kedy je odoberaná teplá voda,
elektrický šporák sa vypne. Náhle odľahčenie záťaže sa smie
používať len spolu s elektromechanickými šporákmi!
Zobrazenia zvyškového tepla sú počas odberu teplej vody
vypnuté!

•

Teplota teplej vody je závislá od prietokového množstva a od
teploty pritekajúcej vody. Tým, že sa viac alebo menej otvorí
ventil armatúry teplej vody, môže sa ovplyvňovať výtoková
teplota medzi cca. 40 °C a maximálne takmer 60 °C:

větší množství = studenější

Jestliže jste připojili dvě odběrová místa, neměli byste je používat
současně. Tím se zabrání kolísání teploty a může se odebírat dostatečné
množství vody.

otevřené (beztlakové)

Ak sú pripojené dve odberné miesta, nemali by sa tieto
používať súčasne. Tým sa zabráni kolísaniu teploty a môže sa
6 Ohřívač instalujte podle jednoho z výše uvedených náčrtků. Přívod
odobrať dostatočné množstvo vody.

studené a odtok teplé vody je označen šipkou. Jestliže jsou přívody

Indikátor
teploty
provedeny
přes 1/2" redukční vsuvku, používejte teflonový pásek

Pri nebo
nadmernej
teplote redukuje
indikátor
teploty
privádzaný
těsnicí podložky.
Aby se připojovací
trubka
nemohla
současně
prúd
dovtedý,
kým
sa voda znova
na prípustnú
otáčet,
je nutno
k přidržování
použít ochladí
klíč 13 mm.
hodnotu. Tento stav je indikovaný kontrolkou “Overheat“. Ak
7 Při instalaci přímo na připojovací trubku sanitární armatury prove�te
k tomu dochádza častejšie, mala by sa príčina odstrániť. Môže
na připravených místech čisté vylomení krytu.
to byť spôsobené napr. nečistotami vo filtračnom site, príliš
8
Otevře
se přívodprietok
vody k přístroji,
potom se otevře
odběrová
armatura
silný
redukovaný
alebo neprípustne
vysoká
teplota
a všechna vody.
spojení se zkontrolují z hlediska těsnosti.
privádzanej

k pridržiavaniu, použiť kľúč 13 mm.

Odvzdušnění
7 Pri inštalácii priamo na prípojnú rúrku sanitárnej armatúry sa
Aby se
zabránilo
poškození
topného článku,
musí se
předvylomenie
prvním uvemusí
vykonať
na pripravených
miestach
čisté
dením
do provozu provést odvzdušnění. Po každém vyprázdnění (např.
krytu.
po pracích prováděných na vodovodní instalaci, z důvodu nebezpečí
8 Otvoriť prívod vody k zariadeniu, následne otvoriť odberové
zamrznutí
nebo po
opravách na přístroji)
před opětovným
uvedením
armatúry
a skontrolovať
všetky se
spojenia
na tesnosť.
do provozu musí přístroj znovu odvzdušnit.
9 Potom niekoľko krát otvoriť a uzatvoriť príslušný odberový
1 Odpojte
pojistkyažpřívod
proudu.už ďalej neuniká žiadny
ventil pomocí
teplej vody,
z potrubia

niu z
z
po-

9 Potom se několikanásobně otevře a uzavře příslušný odběrový ventil
Odvzdušnenie

vody, až z potrubí
dále neuniká
žádný vzduch.
Abyteplé
sa zabránilo
poškodeniu
vyhrievacieho
článku, musí sa
pred prvým uvedením do prevádzky vykonať odvzdušnenie. Po
každom vyprázdnení (napr. po prácach vykonávaných na
Elektrické připojení
vodovodnej inštalácii, z dôvodov nebezpečia zamrznutia alebo
Průtokový
ohřívač
patří do třídy
elektrických
předmětů
I a musí
po
opravách
na zariadení)
sa pred
opätovným
uvedením
dobýt
připojen
na ochranný
vodič!
chodu
musí
zariadenie
znovu odvzdušniť.

vzduch.
2 Potom
se několikanásobně otevře a uzavře příslušný odběrový ventil
teplé vody, až z potrubí dále neuniká žádný vzduch a průtokový
ohřívač je odvzdušněn
(ca. 1 minutu).
Elektrické
pripojenie

a

grze-

Herd

L1 L2 L3

N

>ϑs
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I a musí byť pripojený na ochranný vodič!

energií
z důvodu ochrany životního prostředí!
L 1 L Šetření
2 L3
N

1 Pred
elektrickým
pripojením
potrebné
prívod k
Při instalaci přímo
na připojovací
trubku
odběrovéjearmatury
(doporučují
zariadeniu
odpojiť
napätím!
se armatury pro
beztlakovévypnutím
ohřívače vody)
jsou od
tepelné
ztráty způsobené
vodovodním potrubím
velmi
malé
teplá voda schváleným
je rychleji k dispozici,
aniž
• Prístroj
musí
byťapripojený
sieťovým
prívodným
alebo
priamym
pevným
by z potrubí muselo
nejdřívekáblom
odtéci velké
množství
studené
vody.

L1 L2 L3

L1

N

>ϑs
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“Power”

pripojením. Na strane inštalácie sa musí zabezpečiť

Pokyny pro ošetřování:
zapojenie rozdeľovacím zariadením všetkými pólmi

>ϑ w

atory

“Overheat”

(napr.a poistkami)
so vzdialenosťou
otvorených
• Plastové povrchy
armatury se utírají
pouze za mokra.
Nesmí se
kontaktov
= 3 mm pre
každý
pól. a prostředky
používat žádné
čisticí prostředky
určené
k drhnutí
obsahující rozpouštédla.
• Prierez žíl prívodného káblu musí byť vhodne
podľa
• Pro dobrou dimenzovaný
úpravu vody byste
mělivýkonu.
perlátory a ruční sprchy pravidelně
odšroubovat• aKvyčistit,
čas od času
vyměnit. poistkový prvok
isteniupopř.
zariadenia
sa namontuje

>ϑ w
“Overheat”

L1, L2, L3, spolu s ochranným vodičom sa starostlivo pripoja

Jemný
nacházející se na přítok studené vody, se při omezené funkci
• Lenfiltr,
pri použití integrovaného prioritného zapojenia je
ohřívače
má nechat
přiNinspekci
zkontrolovat
a eventuálně
vyčistit
potrebné
vodič
pripojiť
na prípojnú
svorku (A).
Pripojovací
odborníkem.
kábel šporáka s vodičmi L1, L2, L3, N a takisto s ochranným
CLAGE Jirí Sobotka
Zálesí 1118
735 71 Dìtmarovice
Tel: 596 550 207
Fax: 596 513 476
Mobil: 777 801 555
E-mail: info@clagesobotka.cz
Internet: www.clagesobotka.cz

nálepkami.

Jemný filter, nachádzajúci sa na strane prítoku studenej vody,
• pri
Jestliže
není použito
odlehčení
v tahu, má
nesmí
se připojovací
kabel
sa
obmedzenej
funkcii
ohrievača
nechať
pri revíznej
namáhat
tahem.
kontrole
skontrolovať
a v prípade potreby vyčistiť odborníkom.

svorky šporáka (B). Pripojná zásuvka šporáka a jeho
Dojde-li
k poruchám,
se prosím
vyřešit
tento problém
nejdříve
pripojovací
kábelpokuste
príslušne
označte
priloženými
nálepkami.

znovu sa zapne poistkový automat a zariadenie sa uvedie
Odstranění
do chodu.

pro ochranu vedení s vypínacím proudem
Pokyny pre ošetrovanie:

sporáku a jemného
jeho připojovací
kabel příslušně označte přiloženými
Vyčistenie
filtra

vodičom sazávad
starostlivo
pripojí na príslušne popísané prípojné
Odstraňování
svépomocí

za pomocí tabulky. Nedá-li se problém odstranit, obra�te se prosím na
• Ak sa nepoužije odľahčenie v ťahu, nesmie sa tento
Centrální servis fy. CLAGE. Tam Vám pomohou dále nebo uvedou
pripojovací kábel namáhať ťahom.
smluvního servisního partnera ve Vaší blízkosti. Typové označení a
3 Vekočíslo
vložiť
a zaistiť
upevňovacou
skrutkou.
sériové
ohřívače
mějte
připraveno podle
typového štítku.
4 Zariadenie
sa naplnením
vodou úplne
odvzdušní,
Opravy,
nechte provádět
pouze uznávanými
odbornými
firmami.

(odporúčajú sa armatúry pre beztlakové ohrievače vody) sú
• Průřez žilvodovodným
přívodního kabelu
musí býtveľmi
příslušně
tepelné straty spôsobené
potrubím
malé a
dimenzován
podle výkonu.
teplá voda je rýchlejšie
k dispozicíi,
bez toho, aby muselo z
potrubia najprv odtiecť
veľké
množstvo
studenej
vody.
• K jištění
přístroje
namontujte
pojistkový
prvek

přizpůsobeným jmenovitému proudu přístroje.

Vyčistění
jemnéhopopísané
filtru
na príslušne
prípojné svorky (A).

adku
wać i

všepólového rozpojovacího zařízení (např.
pojistkových automatů) se vzdáleností otevřených
Pri inštalácii priamokontaktů
na prípojné
armatúry
≥ 3 mmpotrubie
pro každýodberovej
pól.
Šetrenie energiou pre ochranu životného prostredia!

• Plastové povrchy a armatúry sa utierajú len za mokra.
Nesmú sa používať žiadne čistiace prostriedky určené k
a kabel
prostriedky
rozpúšťadlá.
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a vodiče L1, L2, L3,
• Pre
dobrú
ste mali
perlátory
a ručné
sprchy
stejně
jako úpravu
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(A).
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funkcia
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diely
vedúce
příslušně popsané připojovací svorky sporáku (B). Připojovací krabici
vodu.

prezaručena
ochranubezchybná
vedenia funkce
s vypínacím
prúdom
• Aby byla stále
a provozní
bezpečnost,
prispôsobený
prúdu
zariadenia.
nechejte nejpozději
každé třimenovitému
roky zkontrolovat
uznávanou
odbornou
součásti kábel
na straně
elektrické
a vodovodní
přípojky. a vodiče
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1 Poistkou odpojte prívod prúdu.
sa niekoľko
násobne
otvorí
a uzatvorí
príslušný
elektrickým
připojením
je nutno
vypnutím
1 Před
odberový
ventil teplej
až z kpotrubia
už ďalej
neuniká
L2 L3
N
zajistit,vody,
aby přívod
přístroji nebyl
pod napětím!
žiadny vzduch a prietokový ohrievač je odvzdušnený (asi 1
• Přístroj musí být připojen schváleným sí�ovým
minútu).
kabelem
pomocí
přímého
pevného připojení.
3 Až potom sa môže
znovanebo
zapnúť
prívod
elektrického
prúdu
Ze strany instalace se předpokládá zapojení
k prietokovému ohrievaču.
Cooker
2Herd
Potom

Mains
Netz

3 Teprve potom se znovu zapne přívod elektrického proudu
Prietokový
Cooker
k průtokovému
ohřívači. ohrievač patrí do triedy ochrany

Mains
Netz
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Svojpomocné odstraňovanie porúch

3 Nasa�te
a zajistětepokúste
jej upevňovacím
šroubem.
Ak
dôjde k kryt
poruchám,
sa prosím
vyriešiť tieto najprv
pomocou tabuľky. Ak problém nie je možné odstrániť, obráťte
sa na centrálny servis firmy CLAGE. Tam Vám podajú ďalšiu
4 Přístroj
se naplněním
vodou
úplně odvzdušní,
znovupartnera
se zapnevo
pomoc
alebo
upovedomia
zmluvného
servisného
pojistkový
automat
a přístroj
se uvede
do provozu.
Vašej
blízkosti.
Typové
označenie
a sériové
číslo ohrievača
podľa typového štítku majte pripravené nablízku.

Problém

Možné příčiny

Voda zůstává studená,
Kontrolka “Power“ nesvítí

ohrievača.
poskladať
Nespíná spínač diferenčního
tlaku Tento návod sa musí
Zvýšit tlak
tekoucí vodya vložiť za

Porucha

Možné príčiny

Došlo k rozpojení BOT

Služba zákazníkům

Voda je stále studená,

Došlo k výpadku domovej poistky

Voda zůstává studená,
Kontrolka “Power“ svítí

Podmíněno systémem

Služba zákazníkům

Nesvieti kontrolka “Power“

Kontrolka “Overheat“ svítí

Nadměrná teplota

Zvětšete průtok

Nečistoty v armatuře nebo sítku

Vyčistěte, služba zákazníkům

Podmíněno systémem

Zkontrolujte podle technických údajů

V armatuře jsou nečistoty nebo vodní kámen

Vyčistěte armaturu / ruční sprchu

čelnú záklopku.

Průtok teplé vody je
velmi malý

Technické údaje

Jemný filtr je znečistěn nebo zanesen vodním kamenem

Vyčistěte nebo vyměňte filtr

Regulátor průtoku s malým průtokovým množstvím

Nahrazení / odstranění regulátoru
průtoku

Nesprávné armatury

Ruční sprcha CLAGE /
regulátor proudu vody

Voda není dostatečně teplá Průtok vody je příliš velký (zimní období?)
Typ:
CBH 7

Je nutno snížit průtok vody
CBH 11
Rízení / nahrazení regulátoru průtoku
0,2 litre
Služba zákazníkům
uzatvorená 10 barov
Odběrové místo
neizolovaný
vodičuzavřít,
tlakΩsecm
stabilizuje
≥ 1.100
pri 15 °C

Změny vyhrazeny.
9120 2510 GP-BA 08.07 5

Objem:
Porucha topného článku
Konštrukcia:
Teplota
a tlak vody
kolísá
Bylopoužitia:
otevřeno další odběrové místo
Vykurovací
systém
/ rozsah
Špecifický odpor vody:
6,9 kW
11,0 kW
Menovitý výkon pri 400 V 3:
Poz. Název
Uspořádání ohřívače a
Menovitý prúd:
10 A
16 A
náhradní díly
1 Topný článek
Menovitý prúd náhleho odľahčenia šporáka:
16 A
16 A
2
Kryt
přístroje
5
x
2,5
mm24 x 2,5 mm2
prierez
4 x 1,5 mm2 - pri pripojení 3šporáka:
PřiPotrebný
objednávkách
vždyvodičov:
Diferenciální tlakový spínač
Zapínacia
hodnota @ tlakový spád:
2,6 l/min @ 0,5 baru 4 Připojovací 3,7
l/min
uvádějte
typ ohřívače,
svorka @ 0,7 baru
jmenovitý
výkon
a
Vypínacia
hodnota
@ tlakový spád:
2,2 l/min @ 0,3 baru 5 Spodek tělesa
3,0 l/min @ 0,5 baru
sériové
číslo! prietoku z výroby:
Regulátor
4 l/min
6 Přítok studené vody5 l/min
Zvýšenie teploty ∆t:
25 K
7 Regulátor průtoku 31 K
Teplota teplej vody
40 °C
46 °C
8 Filtr
9 Výtok teplé vody
pri prietokovej teplote 15 °C:
10 Hlídač teploty
Maximálna výtoková teplota:
60 °C
60 °C
11 Pryžová průchodka 15 °C
Vhodný pre studenú vodu do cca.:
15 °C
12 Kontrolky
Vodná prípojka:
G 3/8”
hore
G 3/8”
13 1,8
Sortiment
Vlastná hmotnosť:
kg drobných dílů s
Rozmery (V x Š x H):
33 x těsněními,
21 x 9 cmfiltry, šrouby a
mikrospínači
Trieda ochrany a druh krytia podľa VDE:
1 / IP24
14 Bezpečnostní omezovač teploty
Skúšobná značka:
pozri typový štítok
(BOT)

Voda je stále studená,

5 Vysvětlete uživateli použitíOdstránenie
průtokového ohřívače a tento návod
složte, abyste jej mohli uschovat
za čelní klapku.
Zapnúť istič (poistky)

Nespína spínač diferenčného tlaku

Zvýšiť tlak tečúcej vody

Došlo k rozpojeniu BOT

Servis

Poškodený ohrievací prvok

Servis

Nadmerná teplota

Zvýšiť prietok

kontrolka “Power“ svieti
Svieti kontrolka “Overheat“
Prietok teplej vody
je veľmi malý

Technické údaje
Voda
Typ: sa dostatočne
nezohreje

Nečistoty v armatúre alebo site

Vyčistiť, servis

Podmienené systémom

Skontrolovať podľa
technických údajov

Nečistoty alebo vodný kameň
v armatúre

Vyčistiť armatúru/ručnú sprchu

Znečistený alebo vodným
kameňom zanesený jemný filter

Filter vyčistiť alebo vymeniť

Regulátor prietoku s nízkym prietokom

Výmena/odstránenie regulátora prietoku

Chybné armatúry

Ručná sprcha CLAGE / regulátor prúdu vody

Dan

Veľmi veľký prietok vody CBH 7
(zimné obdobie?)

Znížiť prietok vody
CBH 11
Kontrola/výmena regulátora prietoku

Typ
Zaw
Rod
Sys
opó
Moc
Prąd
Prąd
Wym
War
War
Fab

Obsah:
0,2 litry
Poškodený ohrievací prvok
Servis
Konstrukce:
uzavřená 10 bar
Kolísanie teploty a tlaku
Boli otvorené ďalšie odberové
Odberové miesto uzatvoriť,
Topný systém / rozsah použití: miesta
drát
vody
tlak saholý
stabilizuje
specifický odpor vody:
≥ 1.100 Ω cm při 15 °C
Jmenovitý výkon při 400 V 3~:
6,9 kW
11 kW
Usporiadanie
Poz. Názov
ohrievača
a
1
Ohrievací prvok
Jmenovitý proud:
10 A
16 A
náhradné
dielynáhlého odlehčení sporáku:
2
Veko zariadenia
Jmenovitý proud
16 A
16 A
3
Diferenciálny
tlakový
spínač
Potřebný průřez vodičů:
4 x 1,5 mm2 - u připojení sporáku: 5 x 2,5 mm2 - 4 x 2,5 mm2
Pri objednávkach
4
Pripojovacia svorka
Zapínací
hodnota @ tlakový spád:
2,6 l/min @ 0,5 bar
3,5 l/min @ 0,7 bar
vždy
udávajte
5
Spodná časť telesa
Vypínací
hodnota @ tlakový spád:
2,2 l/min @ 0,3 bar
3,0 l/min @ 0,5 bar
typ
ohrievača,
6
Prítok studenej vody
menovitý
výkon
7
Regulátor prietoku 5 l/min
Výrobce dodává
regulátor průtoku:
4 l/min
a sériové
číslo!
8
Filter
Zvýšení
teploty ∆t:
25 K
31 K
9
Výtok teplej vody
Teplota teplé vody
40 °C
46 °C
10
Indikátor teploty
při přítokové teplotě 15 °C:
11
Gumená priechodka
Maximální výtoková teplota:
60 °C
60 °C
12
Kontrolky
Vhodný pro studenou vodu do ca.:
15 °C
15 °C s
13
Sortiment drobných dielov
tesneniami, filtrami, skrutkami
Vodní přípojka:
G 3/8“
nahoře
G 3/8“
mikrospínačmi (pre potreby
Vlastní hmotnost:
1,8a kg
náhradných dielov, nie je
Rozměry (V x Š x H):
33 x 21 x 9 cm
súčasťou rozsahu dodávky)
Třída ochrany a druh krytí podle VDE:
IP24
14 1 / Bezpečnostný
obmedzovač
Zkušební značky:
viz typový
štítek(BOT)
teploty

Zmeny vyhradené.
9120 2510 GP-BA 08.07 5

Došlo k vypnutí domovního
pojistkového
automatu
Zapnout
pojistkový automat
5 Užívateľovi
sa musí
vysvetliť
používanie
prietokového

uzavřené (tlakové)

menší prietok = teplejšia voda • väčší prietok = chladnejšia voda

Kontrolka
teploty
otvorené
(bez tlaku)
uzatvorené (pod tlakom)
Při nadměrné teplotě redukuje kontrolka teploty přiváděný proud tak
dlouho,
až se voda
opět nainštalovať
ochladí na přípustnou
hodnotu. Tento
stavuveje
6 Ohrievač
sa musí
podľa jedného
z vyššie
dených
náčrtov.
Prívod studenej
odtok
teplejčastěji,
vody je
indikován
kontrolkou
“Overheat“.
Jestliže katomu
dochází
měla
šípkou.Může
Ak sú
prívody
realizované
1/2" redukčnými
by seoznačený
příčina odstranit.
to být
způsobeno
např. nečistotami
ve filvsuvkami,
musí
sa použiť
teflonový
pásnebo
alebo
tesniac podtračním
sítku, příliš
silným
redukováním
průtoku
nepřípustně
vysoložky. Aby
sa prípojná
kou teplotou
přiváděné
vody. rúrka súčasne neotáčala, je potrebné,

tak
taki
edy
silnie
era-

ltrem .
nia)

Ohrev sa zapína automaticky pri prekročení zapínacieho
množstva. Kontrolka “Power“ indikuje, že je zapnuté
ohrievacie teleso.

Teplota teplé vody je závislá na průtokovém množství a teplotě přívodní
vody. Tím, že více nebo méně otevřete kohoutek armatury teplé vody,
můžete ovlivňovat výtokovou teplotu mezi ca. 40 °C a maximálně téměř
60 °C:

,
elek-

ody

Prietokový ohrievač ohrieva vodu bezprostredne počas jej
5 Ohřívačohrievačom.
pevně přišroubujte
pomocí
přiložených hmoždinek
šroubů.
prietoku
Ohrievač
spotrebováva
elektrickýaprúd
len počas tejto doby.

sporák vypne. Náhlé odlehčení zátěže se smí používat pouze s elektro5 Ohrievač sporáky!
pevne priskrutkovať
priloženými
hmoždinkami
a
mechanickými
Ukazatelé zbytkového
tepla jsou
během odběru
tepléskrutkami.
vody vypnuté!

eżody
C.
p.
wody,

GE

Při použití ohebného sí�ového kabelu musí být kabel zajištěn pomocí
odlehčení v tahu.

Použitie:

kábel. Pri použití ohybného sieťového káblu musí byť tento
sporákem,
tak se po dobu, kdy je odebíraná teplá voda, elektrický
zabezpečený pomocou odľahčenia v ťahu.

czas
ny

nych

Toto
zariadenie
je tlakový, hydraulicky riadený prietokový
Instalace
přístroje
ohrievač s malým odberom k miestnemu ohrevu vody jedného
1 Přívodní
potrubí vody
důkladně
propláchněte
a pro instalaci
uzavřete.
alebo
niekoľkých
v blízkosti
seba
umiestnených
odberových
2 K otevření
vyšroubujte
bezpečnostní
za malou klapkou.
miest,
ako jekrytu
napr.:
kuchynský
dres alebošroub
umývadlo.
Integrované
zapojenievývrty
poklesu
zaťaženia
umožňuje
3 Stanovte požadované
a vylomte
přívodní
kabelovépripojenie
otvory.
na Vývrty
existujúcu
prípojnú
zásuvku
elektrického
sporáka,
označte nástrojem a vyvrtejte je 6 mm vrtákem. ak nie je
možné vlastné pripojenie na elektrický zdroj.
4 Nasa�teúdaje:
dodávané
pryžovéstrana!
průchodky a protáhněte připojovací kabel.
Technické
ģ zadná

Technické
údaje: otvorenia
� zadní strana!
2 Za účelom
krytu sa musí vyskrutkovať poistná
skrutka
za
malou
klapkou.
Použití:
3 Ďalej ohřívač
sa musia
určiť
potrebné
otvoryběhem
pre vyvŕtanie
a vyloPrůtokový
ohřívá
vodu
bezprostředně
jejího průtoku
meniePouze
prívodných
káblových
otvorov.
Otvory
označte
nástroohřívačem.
v této době
spotřebovává
ohřívač
elektrický
proud.
a pre hmoždinky
vyvŕtajte
diery
vrtákom
s priemerom
Ohřevjom
se zapíná
automaticky při
překročení
zapínacího
množství.
Kotrol6 mm.indikuje, že je zapnuto topné těleso.
ka “Power“
4
Vložiť
dodané ohřívač
gumené
priechodky
a pretiahnuť
pripojovací
Jestliže
je průtokový
připojen
v kombinaci
s elektrickým

elekgraałek.

zo-

••Montáž
prvé uvedenie
ohrievača
prevádzky
sa smie
Zákonemastanovené
předpisy
příslušné do
země
a ustanovení
místního
vykonať,
podľa montážneho
návodu
na zadnej strane, a
elektrorozvodného
a vodárenského
podniku.
smie ho vykonať len odborník, ktorý je pritom plne
•zodpovedný
Údaje na typovém
štítku.
za dodržovanie
platných noriem a inštalačných
•predpisov.
Technické údaje.
•Místo
Prístroj
je možné používať len po vykonaní jeho správnej
montáže
inštalácie a len ak je v bezchybnom technickom stave!
Místo montáže
musí
být stále len
chráněno
proti zamrznutí.
••Prístroj
sa môže
inštalovať
v miestnosti,
kde teplota
pod druhu
bod mrazu!
•nepoklesne
Přístroj odpovídá
krytí IP24 a podle platných ČN se smí
• Prístroj
uviesť
do prevádzky
po úplnom výskyt
instalovatsav môže
ochranném
rozsahu
1, jestliže len
se nepředpokládá
naplnení
vodou!
tryskající vody.
• Na zariadení alebo na elektrických a vodných vedeniach sa
•nesmú
K omezení
tepelných ztrát má být vzdálenost přístroje k odběrovému
vykonávať žiadne technické zmeny!
místu pokud možno malá (< 2 m).
• Zariadenie sa nesmie nikdy otvárať, pokiaľ nebol predtým
•trvale
Optimální
funkce je
zaručována
při tlaku tekoucí
vody
≥ 3 bary. Tlak
odpojený
prívod
elektrického
prúdu k
zariadeniu
v síti nesmí
překročit
10 bar. prietoku horúcej vody môžu byť
• Pozor,
pri dlho
trvajúcom
aj armatúry!
•horúce
Použití náhlého
odlehčení sporáku je přípustné pouze tehdy, jestliže
• Prístroj
musí
byť auzemnený!
elektrický
sporák
odběrová armatura průtokového ohřívače jsou
Popis
zariadenia:
instalovány
ve stejné místnosti (viditelná oblast).

Pokud není možné vlastní proudové napájení, umožňuje integrované
Inštalácia zariadenia
spínání s odlehčením zátěže připojení na stávající připojovací krabici
1 Prívodné potrubie vody sa musí dôkladne prepláchnuť a
elektrického sporáku.

rycz-

Ins

Bezpečnostné
Je nutno dbát naupozornenia

Tento
přístrojpoklesu
je tlakový,zaťaženia
hydraulickysporáka
řízený průtokový
ohřívač
malým
• Požitie
je prípustné
lens vtedy,
odběrem
k místnímusporák
ohřevu avody
jednohoarmatúra
nebo několika
v blízkosti sebe
ak elektrický
odberová
prietokového
ohrievača
sú inštalované
istejkuchyňský
miestnosti
(pásmo
umístěných
odběrových
míst, jakov jetejnapř.:
dřez
nebo
viditeľnosti).
umývadlo.

anie
u
tu
waki

udaje
AGE.
tory-

Pred použitím ohrievača je potrebné starostlivo prečítať návod na použitie!

Je potrebné
rešpektovať
Bezpečnostní
upozornění
Zákonom
predpisy
príslušnej
a podle
• •Montáž
a prvnístanovené
uvedení ohřívače
do provozu
smíkrajiny
provádět,
ustanovenia
miestneho
elektrorozvodnéhoho
a je při tom
montážního
návodu
na zadní straně,
pouze odborník, který
vodárenského podniku.
plně
zodpovědný za dodržování platných norem a instalačních
•předpisů.
Údaje na typovom štítku.
• •Přístroj
je možno
používat pouze po provedení jeho správné instalace
Technické
údaje.
a je-li v bezchybném technickém stavu!
• Miesto
Přístroj lzemontáže
instalovat pouze v nezamrzající místnosti!
• •Přístroj
je možno
uvéstmusí
do provozu
pouze
po úplném
naplnění
vodou!
Miesto
montáže
byť vždy
chránené
proti
zamrznutiu.
• •NaPrístroj
přístrojizodpovedá
nebo na elektrických
a vodních
nesmí STN
druhu krytia
IP24vedeních
a podľaseplatných
provádět
žádnéčasť
technické
změny!
(VDE 0100
701) sa
smie inštalovať v ochrannom
• Přístroj
nikdy1,neotevírejte,
nebyl-li předtím
trvaletryskajúcej
odpojen přívod
rozsahu
ak sa nepredpokladá
výskyt
vody.
elektrického proudu k přístroji!
• Za účelom obmedzenia tepelných strát má byť vzdialenosť
• Pozor, po déletrvajícím průtoku horké vody mohou být horké také
zariadenia od miesta odberu podľa možnosti čo najmenšia
armatury!
(< 2 m).
• Přístroj musí být uzemněn!
• Optimálna funkcia je zaručená pri tlaku tečúcej vody = 3
Popisbary.
přístroje:
Tlak v rozvodnej sieti nesmie prekročiť 10 barov.

dy
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Návod
použitie
Návod kna
montáži
pro odborníky

Před použitím ohřívače si prosím pečlivě přečtěte Návod k upotřebení!
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CBH7,7,CBH
CBH11
11
CBH

CZSK

Mak
Nad
Przy
Cięż
Wym
Klas
Zna

