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Elektrický ohrievaè vody - 10 litrov
Elektrický ohøívaè vody - 10 litrù
Elektromos vízmelegítõ - 10 liter

Elektrischer Warmwasserspeicher - 10 Liter
Elektrièni zagrevaèi vode - 10 litara

Elektryczny pojemno�ciowy ogrzewacz wody - 10 litrów
Electric water heater - 10 litres

Ýëåêòðè÷åñêèé âîäîíàãðåâàòåëü - 10 ëèòðîâ

EO 10 P EO 10 N
Pod umývadlo
Pod umývadlo
Alsó kivitelû
Untertisch

Ispod lavaboa
Podumywalkowy
Belov a wash-basin
Ïîä óìûâàëüíèê

Nad umývadlo
Nad umývadlo
Felsõ kivitelû
Übertisch

Iznad lavaboa
Nadumywalkowy
Over a wash-basin
Íàä óìûâàëüíèê



1. Oznámenie pre spotrebite¾a

Tieto ohrievaèe vodý sú urèené na prípravu teplej vody v domácnostiach, úradoch a �ivnostenských podnikoch a mô�u
zásobova� teplou vodou umývadlá, drezy ale aj sprchy, kúpe¾ne atï.

Pri odbere vody, alebo pomalom ochladení vody vplyvom tepelných strát, nahrejú vodu tieto ohrievaèe automaticky
a vïaka svojmu vysokému výkonu aj ve¾mi rýchlo.

Ohrievaè dodáva tú istú kvalitu vody, ktorá sa privádza z vodovodnej siete.

Výberom ohrievaèa, plánovaním montá�e, montovaním prívodov, in�taláciou, uvedením do èinnosti a údr�bou poverte
odbornú firmu.

Dôle�ité upozornenia, ktoré sa týkajú nastavenia, obsluhy a údr�by, sú uvedené v ïal�om texte.

2. Technický popis

Tlaková nádr� ohrievaèa je vyrobená z oce¾ového plechu, jej vnútorný povrch je chránený proti korózii smaltovanou
vrstvou a anódovou tyèou. Priestor medzi nádr�ou a vonkaj�ím plá��om je vyplnený FCKW - polyuretánovou izolaènou
penou, ktorá neza�a�uje �ivotné prostredie. Pod odoberate¾ným krytom ohrievaèa sa nachádzajú regulaèné a
bezpeènostné prvky, ohrievacie teleso a anóda. Ohrievaè je vybavený  termostatom a obmedzovaèom teploty. Teplota
vody sa mô�e nastavi� regulaèným gombíkom (ktorý sa nachádza na odoberate¾nom kryte ohrievaèa) v rozsahu 7 a�
80OC.
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Funkcia

Po nahriatí vody ohrievacím telesom na nastavenú teplotu, termostat vypne ohrev. Po odbere vody, alebo ochladení vody
v ohrievaèi pod nastavenú teplotu, nasleduje automaticky dodatoèný ohrev. Tieto ohrievaèe mô�u by� pripojené ako tlakový,
alebo beztlakový prístroj.

Poèas doby nahrievania svieti signálka.

3.  Technické údaje:

Menovitý objem          10 litrov
Menovitý pretlak
- pri tlakovom pripojení          0,6 Mpa
- pri beztlakovom (otvorenom) pripojení            0 Mpa

Napätie    ~ 230 V   1/N/PE
Príkon           2000 W

Ochranná poistka             16 A
Doba ohrevu z 12 na 80 OC           0,4 hod.

Hmotnos� (bez vody)            8,2 kg
Druh krytia             IP 24

Prípoje vody
Vyhotovenie pod umývadlo  EO 10 P          3/8″
Vyhotovenie nad umývadlo  EO 10 N          1/2″

Rozmery

Vý�ka 440 mm
�írka 290 mm
Håbka 290 mm
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4. In�talácia

In�taláciu ohrievaèa vody a jeho uvedenie do èinnosti mô�e vykona� len odborná firma, ktorá sa postará aj o odborne
správne pripojenie a ktorá je zodpovedná za dodr�anie noriem a in�talaèných predpisov.
Za �kody na ohrievaèi ako aj následné �kody, ktoré boli spôsobené neodbornou in�taláciou, nepreberá výrobca �iadnu
záruku.

LEN PRE ODBORNÍKA:

4.1 Montá�

Pri tlakovom pripojení ohrievaèa, mô�e by� voda, v závislosti od tlaku v potrubí, dodaná aj do väè�ích vzdialeností od
ohrievaèa. Ak e�te nebolo urèené montá�ne miesto v stavebnom pláne, je úèelné ohrievaè nain�talova� v blízkosti najviac
pou�ívaného odberného miesta teplej vody a izolova� dlh�ie vodovodné potrubia. Ohrievaè nesmie by� nain�talovaný v
ochrannom priestore I (nad vaòou v kúpe¾ni, alebo v sprchovacom kúte).
Hoci je ohrievaè vybavený poiskou proti mrazu, musí sa v miestnostiach ohrozených marazom zabezpeèi� ochrana rúr a
poistného ventilu proti zamrznutiu.

EO 10 P  mô�e by� namontovaný len rúrkami smerom nahor - urèený pre pripojenie pod umývadlo.
EO 10 N mô�e by� namontovaný len rúrkami smerom nadol - urèený pre pripojenie nad umývadlo.
Okrem oznaèenia typu na výrobnom �títku, je správna montá� ohrievaèa vyznaèená aj na nálepke na boènej strane
ohrievaèa.
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4.2. Prípoj vody
In�talácia na vodovodný rozvod sa musí realizova� pod¾a schémy.

4.2.1. Pripojenie ohrievaèa na tlakovú prevádzku:

Pripojenie sa musí vykona� pod¾a obr. 2 na znázornenej schéme.

Pripojovacie rúrky ohrievaèa sú oznaèené �ípkami.

Pripojenie ohrievaèa na vodovodný rozvod sa musí vykona� cez poistný ventil. Odpadová voda z poistného ventilu sa má
privies� do odpadovej rúry, aby tam mohla bez preká�ok odtiec�. Z odpadovej rúry poistného ventilu kvapká pri ohreve
voda, èo je spôsobené zväè�ovaním objemu vody pri jej ohreve. Poistný ventil chráni ohrievaè proti pretlaku a otvára sa pri
cca. 0,63 MPa. Ak je tlak v potrubí vy��í ako 0,6 MPa, musí sa do prívodu studenej vody vmontova� redukèný ventil.
Spätný ventil zabraòuje pri poklese tlaku v potrubí spätnému vtekaniu ohriatej vody z nádr�e do vodovodnej siete.

Obr. 2 SCHÉMA PRIPOJENIA VODY
1 � Poistný ventil
2 � Uzatvárací ventil
3 � Pripojovacie hrdlo tlakomeru (volite¾né)
4 � Spätný ventil
5 � Redukèný ventil
6 � Uzatvárací ventil
7 � Vypú��ací ventil (EO 10 N)

7 1 2 3 4 5 6
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Bezpeènostné upozornenia:
Ohrievaè nesmie by� pripojený bez poistného ventilu!
Medzi ohrievaèom a poistným ventilom nesmie by� namontovaná �iadna armatúra (okrem vypú��acieho ventilu cez T kus).
Poistný ventil sa nesmie namontova� na mieste, ktoré je ohrozené mrazom!

4.2.2. Pripojenie ohrievaèa na beztlakovú prevádzku

Ohrievaè sa mô�e in�talova� aj ako beztlakový ohrievaè. V tomto prípade sa nepou�ívajú �iadne vonkaj�ie bezpeènostné prvky.
Ohrievaè sa musí bezpodmieneène pripoji� na vodovodnú sie� pomocou �peciálnej zmie�avacej armatúry, ktorá je urèená
len pre pripojenie beztlakových ohrievaèov vody. Ohrievaè nesmie by� v tomto prípade pripojený na armatúru, ktorá ma inú
kon�trukciu.

Dôle�ité upozornenie:
Koniec výtokovej rúry batérie nesmie by� ani upchatý ani predå�ený hadicou. Týmto by mohol v ohrievaèi vzniknú�
pretlak a viedlo by to k bezpeènostným rizikám, nako¾ko pri tomto pripojení ohrievaèa nie sú nain�talované
bezpeènostné prvky.

Pri beztlakovom nain�talovaní ohrievaèa sa mô�e ohriata voda odobra� iba z jedného miesta (iba v mieste zavesenia
ohrievaèa).

4.3. Elektrický prípoj

Musia by� dodr�ané platné normy a predpisy dodávate¾a energie.

Elektrický prípoj nain�talujte a� po pripojení ohrievaèa na vodovodný rozvod a po jeho naplnení vodou. Zástrèka musí osta�
prístupná aj po montá�i ohrievaèa.

Elektrická schéma zapojenia je znázornená na obrázku 3. Je prilepená aj na vnútornej strane snímate¾ného krytu ohrievaèa.
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Obr. 3  ELEKTRICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

Bezpeènostné upozornenia:
Ohrievaè je dodaný so 70 cm dlhým káblom pohyblivého prívodu so zástrèkou. Nie je povolené pou�i� viacnásobné
zástrèky, alebo predå�enia. Ak by bol kábel sie�ovej prípojky po�kodený, alebo jeho då�ka by nebola dostaèujúca, musí ho
elektrikár nahradi� dlh�ím s nalisovanou zástrèkou.

Dbajte na to, aby zapnutie elektrického prúdu nasledovalo a� po naplnení ohrievaèa vodou.

Ohrievaè nie je vhodný pre pevné pripojenie pohyblivého prívodu.

5. Uvedenie do èinnosti

LEN PRE ODBORNÍKA:

Po pripojení vody a prúdu je nutné, aby sa ohrievaè uviedol do èinnosti nasledovným postupom.:

a. Kontrola in�talácie elektriky a vody
b. Otvorenie ventilu teplej vody na mie�anej armatúre

EO 10 P EO 10 N

NÁDR� NÁDR�
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c. Otvorenie uzatváracieho ventilu na prívode studenej vody
d. A� zaène vyteka� voda z výtoku, je naplnenie ohrievaèa ukonèené
e.  Nastavenie termostatu na maximum

Poèas doby ohrievania sa zväè�uje objem vody, ktorá sa nachádza v ohrievaèi. Tento vy��í objem vody musí by�
pri tlakovom pripojení odvedený cez poistný ventil. Pri beztlakovom pripojení musí by� odvedený cez výtokovú
rúrku mie�acej batérie. Toto kvapkanie je podmienené kon�trukciou a preto nemô�e by� pova�ované za chybu.

6. Mimo prevádzky

Ak sa ohrievaè v zime nepou�íva, odporuèujeme ho vyprázdi�.

- Pritom je nutné najprv vypnú� prívod prúdu.

- Vyprázdnenie ohrievaèa umiestneného nad umývadlom (EO 10 N) nasleduje - po zatvorení uzatváracieho ventilu v
prívode studenej vody - cez vyprázdòovací ventil, alebo poistný ventil, pri súèasnom otvorení v�etkých ventilov teplej
vody na odberných armatúrach.

- Ohrievaè umiestnený pod umývadlom (EO 10 P) sa musí po zatvorení uzatváracieho ventilu v prívode studenej vody
odmontova�. Voda vyteèie, keï sa ohrievaè obráti rúrkami smerom dole.

Pozor: pri vyprázdòovaní mô�e vyteka� horúca voda.

Pri opätovnom uvedení do èinnosti sa zopakuje postup, ktorý je popísaný pod bodom 5. Opätovné uvedenie do èinnosti
smie vykona� len odborník.
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7. Obsluha

Ohrievaè je síce vybavený vynikajúcou tepelnou izoláciou, ale voda napriek tomu chladne a následné ohrievanie
vy�aduje energiu. Èím vy��ie je termostatom nastavená teplota vody, tým vy��ia je strata tepla.

Pri ni��ie nastavenej teplote je aj menej vápenatých sedimentov, èím sa mô�u predå�i� periódy údr�by a tým aj �ivotnos�
ohrievaèa.

Nastavenie teploty vody

Poloha: najten�ia èas� �ípky Poloha: �E� Poloha: najhrub�ia èas� �ípky POZOR:

Poloha - ochrana proti mrazu Poloha úspory energie Maximálny výkon Pozícia termostatu, kedy poèujete
zopnutie kontaktu,

Ohrievaè ohrieva len vtedy Teplota vody okolo 60 oC Zvoli� len vtedy, keï sú potrebné zodpovedá aktuálnej teplote vody
keï teplota vody klesne vy��ie teploty  (do 80 oC), resp. v ohrievaèi.
pod 12 oC. Ideálne pre kuchynské sa pou�ije ve¾a horúcej vody.

drezy.
Dodatoèné nahrievanie
z polohy �E� na maximálnu
teplotu, trvá cca. 7 min.
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Úspora energie: Nastavte teplotu pod¾a va�ej individuálnej potreby. Energiu a náklady �etríte, keï zvolíte èo najèastej�ie
polohu �E�. Po pou�ití maximálneho výkonu nezabudnite nastavi� gombík termostatu smerom k ni��ej teplote. Keï budete
stále udr�iava� vodu na vy��ích teplotách, budete ma� aj vy��ie straty tepla a ohrievaè sa rýchlej�ie zavápni. Pri predpoklade,
�e nebudete potrebova� teplú vodu, ohrievaè rad�ej celkom vypnite.

Odvápòovanie:  Vodný kameò sa vytvorí na vnútornej ploche nádoby, na vyhrievacom èlánku a na rúre termostatu. Preto
sa ohrievaè musí odvápòova� (spravidla v�dy po 1-2 rokoch, alebo pri príznakoch dlh�ej doby ohrevu). Odvápòovaním
poverte odborníka, ktorý túto prácu odborne vykoná a ohrievaè nain�talujte znova tak, �e bude zaruèená bezpeènos�
prevádzky.

Zima: Je nebezpeèné a zakázané montova� ohrievaè v priestoroch ohrozených mrazom. Hoci samotný ohrievaè disponuje
poistkou proti zamrznutiu, zamrznutie vody mimo ohrievaèa (v poistom ventile, vo vodovode alebo armatúre) vedie k
�kodám a bezpeènostným rizikám. Preto ohrievaè vypnite, ohrievaè a prívod vody vyprázdnite.

Poruchy: Pri funkènej poruche odpojte ohrievaè z elektrickej siete (vytiahnite zástrèku).
POZOR! Ohrievaè smie otvori� a opravi� len odborník. Pri neodbornej oprave vystavujete seba a va�e zariadenie ve¾kému
nebezpeèiu.

8. Údr�ba

Ak je poistný ventil vybavený gombíkom, ktorým ho mô�ete ruène ovláda�, musíte toto zariadenie pravidelne pou�íva�, aby
ste predi�li funkènej poruche poistného ventilu v dôsledku zavápnenia.

Ak pri nahrievaní nevyteká z poistného ventilu �iadna voda, alebo trvalo kvapká, musíte viackrát otoèi� gombíkom ventilu.
Ak týmto nedosiahnete normálne fungovanie, musíte zabezpeèi� výmenu poistného ventilu.

Poèas prevádzky sa opotrebuje ochranná anóda, na ohrievacom èlánku a rúrach sa vytvorí vodný kameò, resp. sa v nádr�i
usadí kal. Postup týchto procesov silne závisí od kvality vody a od podmienok prevádzky. Prvá kontrola stavu anódy by
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mala nasledova� v druhom roku prevádzky ohrievaèa. Táto kontrola nám poskytne údaj pre budúce intervaly údr�by.
Výmenu anódy, odvápnenie ohrievacieho èlánku a èistenie vnútra nádr�e, by ste mali robi� pod¾a potreby a pravidelne,
minimálne v�ak ka�dé 2 roky.
Ak by ste naèas neobnovili opotrebovanú anódu, mô�e to spôsobi� ni��iu �ivotnos� ohrievaèa.

Zanedbanie údr�by vedie k znaènému skráteniu oèakávanej �ivotnosti ohrievaèa.

Poverte týmito prácami v�dy odbornú firmu.

LEN PRE ODBORNÍKA:

Pri èistení nádr�e, resp. výmene anódy odmontujte ohrievací èlánok.
Pred odobratím krytu vytiahnite regulaèný gombík termostatu a oskrutkujte pod ním umiestnenú upevòovaciu skrutku;
potom mô�ete kryt potiahnu� dopredu a demontova�.
Po odstránení kalu, vystriekajte nádr� èistou vodou. Pritom mô�ete pou�i� pár kvapiek èistiaceho prostriedku pre domácnos�,
ale nikdy nepou�ite prostriedok na odvápòovanie.
Vymeòte anódu u� vtedy, keï sa polovica anódy rozpustila.
Z ohrievacieho èlánku oklepte pozorne vodný kameò a následne ho ponorte do prostriedku na odvápnenie. Tesnenia
nahraïte novými.

Pri montá�i musí by� uzemòovací vodiè bezpodmieneène opä� pripojený na urèenú svorku. V�etky ostatné vodièe musia
by� pripojené na pôvodné miesto.
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 9.  Poruchy

- Objem vody sa v nádr�i poèas ohrievania zväè�uje a tlak stúpa. Na zabránenie nedovoleného narastania tlaku slú�i
poistný ventil, ktorý prepú��a zvý�ený objem vody. Z poistného ventilu mô�e kvapka� voda; toto nie je �iadna funkèná
porucha!

- Pri akejko¾vek poruche poistného ventilu musíte ohrievaè okam�ite vypnú� a poistný ventil vymeni�. Zásah do poistného
ventilu mô�ete urobi� len pod¾a pokynu v návode na obsluhu.

- Ak vypne tepelná poistka a odpojí sa prívod prúdu, musíte prizva� odborníka, ktorý zistí chybu a opätovne uvedie
ohrievaè do èinnosti.

- Ak by sa ohrievaè uviedol do prevádzky bez vody (suchý chod), tepelná poistka po krátkej dobe vypne prívod prúdu.
Po vychladení ohrievaèa a po naplnení ohrievaèa vodou, sa musí pomocou aretaèného gombíka opä� zapnú� tepelná
poistka.

- Vypnutie tepelnej poistky mô�e by� spôsobené aj chybným termostatom. Ak sa termostat pri nastavenej teplote
ohrievania nevypne, voda sa bude zohrieva� dovtedy, kým sa nezapne tepelná poistka. Funkènú poruchu termostatu mô�e
zapríèini� aj nadmerné zavápnenie rúry termostatu. Na funkciu termostatu mô�e negatívne pôsobi� aj zavápnený ohrievací
èlánok.

- Ak by sa zhroma�ïovala voda okolo príruby, musí sa okam�ite vymeni� tesnenie. Ak kvapká voda z tepelnej izolácie,
mô�e by� po�kodená nádr�, alebo mô�e by� netesný technologický otvor na nádr�i.

Zistením chyby a v�etkými opravami musí by� v ka�dom prípade poverený odborník!
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10. Záruka

Záruka neplatí, ak zákazník nedbal na príslu�né predpisy pre prípoj elektriny a vody a neriadil sa na�imi návodmi na
montá� a pou�ívanie. Pri neodbornej údr�be alebo oprave, resp. pou�ívaní nevhodných náhradných dielov pre ohrievaè
vody, je vylúèené poskytnutie záruky a ruèenie za taký postup.

Pri pou�ití záruky sa musí dokáza�, �e ohrievaè montoval a robil na òom údr�bu koncesovaný in�talatér.

Ohrievaè vody sa pod¾a mo�nosti posúdi a opraví na mieste montá�e.

V�etky záruèné opravy budú zrealizované výhradne servisom, ktorý urèil výrobca a ktorý je uvedený na prilo�enom
informaènom letáku.
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