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Bezpečnostní informace

Pokud cítíte plyn:
B Uzavřete plynový ventil.
B Otevřete okna.
B Nezapínejte žádný elektrický vypínač.
B Uhaste jakýkoliv oheň.
B Přejděte jinam a zavolejte dodavatele plynu nebo 

autorizovaného technika.

Pokud cítíte spaliny:
B Vypněte ohřívač.
B Otevřete dveře a okna.
B Uvědomte montážní firmu.

Montáž, úpravy
B Montáž a úpravy smí při instalaci ohřívače 

provádět pouze autorizovaný instalatér.
B Neupravujte potrubí, které odvádí spaliny.
B Neuzavírejte ani nezmenšujte otvory pro proudění 

vzduchu.

Údržba
B Uživatel musí zařízení pravidelně udržovat a 

kontrolovat.
B Uživatel je během instalace zodpovědný za 

bezpečnost a ochranu životního prostředí.
B Servis ohřívače musí být prováděn jednou ročně.
B Smí se používat pouze originální náhradní díly.

Výbušné a vysoce hořlavé materiály
B Neskladujte a nepoužívejte v blízkosti ohřívače 

hořlavé materiály (papír, rozpouštědla, barvy atd.).

Spalovací vzduch a okolní vzduch
B Aby se předešlo korozi, musí být spalovací vzduch 

a okolní vzduch bez agresivních látek (například 
halogenovaných uhlovodíků obsahující chlórové a 
fluorové sloučeniny).

Informace pro zákazníka
B Informujte zákazníka o tom, jak provozovat a 

obsluhovat ohřívač.
B Informujte zákazníka, že nesmí samostatně 

provádět žádné úpravy.

Vysvětlení používaných symbolů

Použitá varování ukazují na míru rizika v případě, že 
nejsou dodržena stanovená opatření.

• Výstraha se používá k označení rizika malých 
materiálních škod.

• Varování se používá k označení rizika lehkých 
zranění osob nebo závažnějších materiálních 
škod.

• Nebezpečí se používá k označení rizika vážných 
zranění osob, která mohou být v některých 
případech smrtelná.

Upozornění obsahují důležité informace, které 
nemusí nutně znamenat riziko úrazu nebo poškození 
zařízení.
Změny vyhrazeny.

Bezpečnostní pokyny objevující se v 
textu mají šedé pozadí a jsou po 
straně označeny trojúhelníkem s 
vykřičníkem.

i
Upozornění v textu jsou označena vedle 
zobrazeným symbolem. Jsou ohraniče-
na vodorovnými čarami pod a nad tex-
tem.
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1 Technické parametry a rozměry

1.1 Všeobecný popis

1.2 Vysvětlení kódu modelu

W Plynový průtokový ohřívač vody
R Proporcionální nastavení výkonu
D Digitální displej
11 Průtok (l/min)
-2 Verze 2
G Elektronické zapalování napájené vodní turbínkou
23 Číslo označující zemní plyn H
31 Číslo označující LPG
S... Kód země

1.3 Příslušenství (dodávané se 
zařízením)

• Plynový ohřívač

• Upevňovací prvky

• Dokumentace ohřívače.

1.4 Popis ohřívače
Jednoduché ovládání, nebo� ohřívač je připraven k 
provozu pouhým stiskem spínače.

• Ohřívač pro montáž na stěnu

• Zapalování elektronickým zařízením spouštěným 
při otevření vodovodního kohoutku

• Hydrodynamický generátor vytváří dostatek 
energie pro zapálení a regulaci ohřívače.

• Displej zobrazující teplotu, činnost hořáku a 
závady

• Snímač teploty pro sledování teploty vody na 
výstupu ohřívače

• Významné úspory ve srovnání s konvenčními 
ohřívači, vzhledem k možnosti nastavení 
výstupního výkonu a k absenci zapalovacího 
plamínku

• Hořák na zemní plyn/LPG

• Semi-permanentní zapalovací hořák, který je v 
činnosti pouze v údobí mezi otevřením 
vodovodního ventilu a zapálením hlavního hořáku

• Výměník tepla bez povlaku cínové pájky

• Vodovodní ventil z polyamidu zesíleného 
skleněnými vlákny, 100% recyklovatelný

• Automatické nastavení průtoku vody pomocí 
zařízení, které dovolujte udržovat konstantní 
průtok bez ohledu na kolísání vstupního tlaku

• Proporcionální nastavení průtoku plynu podle 
průtoku vody udržuje konstantní teplotu.

• Bezpečnostní zařízení: 
– Ionizační elektroda pro kontrolu náhodného 

zhasnutí plamene hořáku
– Bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu 

spalin, které vypne ohřívač v případě 
nedostatečného odtahu spalin

– Omezovač teploty, který zabraňuje přehřátí 
výměníku tepla.

1.5 Zvláštní příslušenství
• Sada pro přestavbu ze zemního plynu na propan-

butan a naopak.

Model WRD 11/14/18 -2 G...

Kategorie II2H3+

Typ B11BS

tab. 1

W R D 11 -2 G 23
31

S....

W R D 14 -2 G 23
31

S....

W R D 18 -2 G 23
31

S....

tab. 2

0464
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1.6 Rozměry

obr. 1
4 Výměník tepla
5 Hořák
10 Regulátor teploty/množství
20 Připojení plynu
23 Zapalovací jednotka
26 Regulátor výkonu
34 LED - Kontrola stavu hořáku

35 Spínač/LED - Kontrolka nízkého tlaku vody
36 Přední kryt
37 Otvor pro montáž na stěnu
38 Spojovací objímka pro kouřovod
39 Kouřový kanál se zařízením zamezujícím proniknutí zpět
40 Plynový ventil
42 Digitální displej

Rozměry 
(mm) A B C D E F G

H (Ø)

Zemní plyn LPG

WRD11G 310 580 228 112,5 463 60 25

1/2”WRD14G 350 655 228 132,5 510 95 30

WRD18G 425 655 334 132,5 540 65 30

tab. 3 Rozměry
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1.7 Konstrukce zařízení

obr. 2 Funkční schéma
1 Pilotní hořák
2 Zapalovací elektroda
3 Ionizační elektroda
4 Výměník tepla
5 Hlavní hořák
6 Tryska
7a Tlaková tryska pro měřící bod hořáku
7b Tlaková tryska pro měřící bod vstupu
8 Ventil pomalého zapalování
9 Difuzér
10 Volič teploty/množství
11 Vodní armatura
12 Regulační kužel
13 Regulátor průtoku vody
14 Vodní filtr
16 Potrubí studené vody
17 Membrána
18 Hlavní plynový ventil
19 Seřizovací šroub maximálního průtoku plynu

20 Plynové přívodní potrubí
21 Plynový filtr
22 Potrubí teplé vody
23 Zapalovací jednotka
25 Servoventil
26 Volič výkonu
27 Plynový ventil
28 Ventil zapalovacího plamínku
29 Tryska zapalovacího plamínku
30 Plynové potrubí zapalovacího plamínku
31 Omezovač teploty
32 Bezpečnostní zařízení odtahu spalin
41 Snímač teploty
50 Vodní turbínka
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1.8 Schéma elektrického zapojení

obr. 3 Schéma elektrického zapojení
2 Zapalovací elektroda
3 Ionizační elektroda
23 Zapalovací jednotka
25 Servoventil (v klidu otevřený)
28 Ventil zapalovacího plamínku (v klidu uzavřený)
31 Omezovač teploty
32 Bezpečnostní zařízení odtahu spalin

33 Membránový ventil
34 LED - Kontrola stavu hořáku
35 Spínač/LED - Kontrolka nízkého tlaku vody
41 Snímač teploty
42 Digitální displej
50 Vodní turbínka

1.9 Funkce
Plynový ohřívač je vybaven automatickým 
elektronickým zapalováním, které zjednodušuje jeho 
provoz.
B Pokud ho chcete spustit, jednoduše zapněte 

spínač (obr. 7).
Poté dojde k automatickému zapálení vždy, když se 
otevře kohoutek teplé vody. Nejprve se zapálí 
zapalovací plamínek a asi čtyři sekundy poté hlavní 
hořák. Zapalovací plamínek pak krátce potom 
zhasne.
Je to způsob, jak ušetřit velké množství energie, 
nebo� zapalovací plamínek hoří na rozdíl od 
konvenčních systémů s trvalým provozem jen 
minimální dobu potřebnou k zapálení hlavního 
hořáku.

Pokud nastane tato situace:

B Zavírejte a otevírejte kohoutek teplé vody, aby se 
opakoval zapalovací proces, dokud veškerý 
vzduch neunikne.

i
Vzduch v přívodním plynovém potrubí 
může zavinit selhání zapalování.
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1.10 Technické parametry

Technické parametry Symbol Jednotky WRD11 WRD14 WRD18

Výkon a průtok

Jmenovitý tepelný výkon Pn kW 19,2 23,6 30,5

Minimální tepelný výkon Pmin kW 7 7 7

Užitečný výkon (nastavitelný rozsah) kW 7 - 19,2 7 - 23,6 7 - 30,5

Jmenovitý tepelný příkon Qn kW 21,8 27,0 34,5

Minimální tepelný příkon Qmin kW 8,1 8,1 8,1

Specifikace přívodu plynu*

Vstupní tlak

Zemní plyn H G20 mbar 20 20 20

LPG (propan-butan) G30/G31 mbar 30/37 30/37 30/37

Spotřeba

Zemní plyn H G20 m3/h 2,3 2,9 3,7

LPG (propan-butan) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 2,75

Počet trysek 12 14 18

Specifikace přívodu vody

Maximální tlak vody** pw bar 12 12 12

Volič teploty nastaven zcela ve směru hodinových ručiček

Přírůstek teploty ˚C 50 50 50

Průtok l/min 2 - 5,5 2 - 7 2 - 8,8

Minimální provozní tlak pwmin bar 0,35 0,35 0,45

Minimální tlak pro maximální průtok bar 0,55 0,65 0,8

Volič teploty nastaven zcela proti směru hodinových ručiček

Přírůstek teploty ˚C 25 25 25

Průtok l/min 4 - 11 4 - 14 4 - 17,6

Minimální provozní tlak bar 0,45 0,45 0,45

Minimální tlak pro maximální průtok bar 1 1,4 1,7

Spaliny***

Minimální tah mbar 0,015 0,015 0,015

Průtok g/s 13 17 22

Teplota ˚C 160 170 180

tab. 4
* Teplota 15 ˚C - 1013 mbar - suchý: Zemní plyn 34,2 MJ/m3 (9,5 kWh/m3) 
LPG: Butan 45,72 MJ/kg (12,7 kWh/kg) – Propan 46,44 MJ/kg (12,9 kWh/kg)
** Z důvodu teplotní roztažnosti vody nesmí dojít k překročení této hodnoty.
*** Při jmenovitém tepelném výkonu
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2 Předpisy
Musí být dodrženy všechny místní předpisy a 
ustanovení týkající se montáže a používání 
plynových ohřívačů. Ři	te se prosím zákony, které 
platí ve vaší zemi.
Při montáži a používání spotřebiče dodržujte veškerá 
ustanovení ČSN, EN, TPG a bezpečnostních 
předpisů s tím návazně souvisejících.

3 Montáž

3.1 Důležité informace
B Před instalací zavolejte plynárenskou společnost 

a ověřte si normy vztahující se na plynové ohřívače 
a požadavky na větrání místností.

B Uzavírací ventil plynu namontujte co nejblíže k 
ohřívači.

B Po dokončení plynového systému musí být 
potrubí pečlivě vyčištěno a ověřena jeho těsnost; 
aby nedošlo k poškození plynového ventilu 
nadměrným tlakem, musí byt tento test prováděn 
s uzavřeným plynovým kohoutem ohřívače.

B Zkontrolujte, zda ohřívač odpovídá typu 
dodávaného plynu.

B Zkontrolujte, zda průtok a tlak namontovaného 
regulátoru odpovídá spotřebě ohřívače (viz 
technické údaje v tabulce 4).

3.2 Volba místa pro montáž

Požadavky na místo montáže

• Nemontujte ohřívač v místnostech s objemem 
nižším než 8 m3 (bez objemu nábytku za 
předpokladu, že tento nepřesahuje 2 m3.

• Dodržujte pokyny specifické pro jednotlivé země.

• Namontujte plynový ohřívač na dobře větrané 
místo, kde nebude vystaven teplotám nižším než 
nula a na místo, kde je k dispozici komín pro 
odvod spalin.

• Plynový ohřívač nesmí být namontován nad 
zdrojem tepla.

• Aby se předešlo korozi, nesmí spalovaný vzduch 
obsahovat škodlivé látky. Příklady zvláště 
korozivních látek: halogenované uhlovodíky 
obsažené v rozpouštědlech, barvách, lepidlech, 
motorových palivech a různých čisticích 
prostředcích pro domácnosti. Pokud je to nutné, 
prove	te potřebná opatření.

• Dodržujte minimální montážní mezery znázorněné 
na obr. 4.

• Ohřívač nesmí být montován na místech, kde 
může teplota v místnosti klesnout na 0 ˚C.

V případě rizika zamrznutí:
B Vypněte ohřívač.
B Vypus�te ohřívač (viz oddíl 6.3).

obr. 4 Minimální mezery (cm)

Spaliny

• Je naprosto nezbytné, aby všechny průtokové 
ohřívače vody byly prostřednictvím plynotěsného 
spoje připojeny k vhodně dimenzovanému 
kouřovodu.

• Kouřovod musí:
– být svislý (s omezenými vodorovnými úseky 

nebo úplně bez vodorovných úseků)
– být tepelně izolovaný
– mít ústí nad maximální úrovní střechy

• Musí se použít ohebné nebo pevné potrubí, 
osazené do objímky kouřovodu. Vnější průměr 
potrubí musí být mírně menší než rozměr uvedený 
v tabulce rozměrů zařízení..

Pokud nelze tyto podmínky splnit, musí se pro přívod 
plynu a výstup spalin zvolit jiné místo.

i
Plynoinstalace, připojení výstupních a 
vstupních potrubí a uvedení do provozu 
smí provádět výhradně autorizovaná 
firma.

i
Ohřívač se smí používat pouze v 
zemích, vyznačených na typovém 
štítku.

i
Nedoporučuje se používat tyto ohřívače 
při vstupním tlaku vody nižším než 0,5 
baru.
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Montáž

Povrchová teplota
Maximální povrchová teplota ohřívače je nižší než 85 
˚C, s výjimkou odvodu spalin. Nejsou nutná žádná 
zvláštní opatření pro hořlavé stavební materiály nebo 
vestavěné kusy nábytku.

Přívod vzduchu
Místo, kde má být ohřívač namontován, musí mít 
přívod vzduchu s plochou podle tabulky.

Minimální požadavky jsou uvedeny výše, musí však 
být současně respektovány požadavky předepsané 
v jednotlivých zemích.

3.3 Montáž ohřívače
B Demontujte volič teploty/průtoku a volič výkonu.
B Odšroubujte přední upevňovací šrouby.
B Současným pohybem k sobě a nahoru uvolněte 

přední stěnu ze dvou třmenů vzadu.
B Pomocí přiložených šroubovacích skob a 

hmoždinek upevněte ohřívač svisle.

3.4 Připojení vody
Předtím je vhodné instalaci propláchnout, protože 
přítomnost nečistot může omezit průtok a, v krajním 
případě, způsobit ucpání.
B Označte potrubí studené vody (obr. 5, položka A) 

a teplé vody (obr. 5, položka B), aby nedošlo k 
nesprávnému připojení.

B Připojte pomocí připojovacího příslušenství 
vodovodní potrubí k vodovodnímu ventilu.

obr. 5 Připojení vody

3.5 Činnost vodní turbínky
Do vodního okruhu mezi vodní armaturu a výměník 
tepla je vložena vodní turbínka (hydrodynamický 
generátor). Tento prvek obsahuje turbínku, která se 
otáčí, když voda proudí přes její lopatky. Tento 
pohyb je přenášen na elektrický generátor, který 
napájí zapalovací jednotku ohřívače.
Hodnota elektrického napětí dodávaného HDG je 
mezi 1,1 a 1,7 V ss. Proto nejsou potřebné baterie.

3.6 Připojení plynu
Musí být dodrženy všechny místní předpisy a 
ustanovení týkající se montáže a používání 
plynových ohřívačů.
Ři	te se prosím zákony, které platí ve vaší zemi.

3.7 Uvedení do provozu
B Otevřete plynový a vodovodní kohout a 

zkontrolujte těsnost všech spojů.
B Zkontrolujte správnou funkci bezpečnostního 

zařízení pro hlídání odtahu spalin podle postupu 
uvedeného v oddílu 6.4.

Ohřívač Minimální užitečná 
plocha

WRD11G ≥ 60 cm2

WRD14G ≥ 90 cm2

WRD18G ≥ 120 cm2

tab. 5 Užitečná plocha přívodu vzduchu

Pozor: Plynový ohřívač nikdy nesmí 
spočívat na plynové nebo vodovodní 
přípojce.

i
Doporučuje se na přívodní stranu 
ohřívače namontovat pojistný ventil se 
zpětnou klapkou, aby nedošlo k 
problémům způsobeným náhlou 
změnou vstupního tlaku.
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4 Používání

4.1 Popis digitálního displeje

obr. 6 Digitální displej
1 Teplota/chybový kód
2 Kontrolka poruchy
3 Jednotky pro měření teploty
4 Ohřívač je v provozu (hořák je zapnutý)

4.2 Před uvedením zařízení do provozu

B Dbejte na to, aby typ plynu předepsaný na 
typovém štítku byl shodný s rozvodnou sítí.

B Otevřete plynový ventil.
B Otevřete vodovodní ventil.

4.3 Zapínání a vypínání ohřívače

Zapínání

B Stiskněte spínač , poloha .

obr. 7

Zelené světlo = hlavní hořák je zapnutý

obr. 8

Vypínání

B Stiskněte spínač , poloha .

4.4 Průtok vody
Pokud červená LED začne blikat, zkontrolujte tlak 
vody.

obr. 9

i
Otevřete všechny uzávěry vody a plynu. 
Vypláchněte potrubí.

Pozor: Přední panel v oblasti hořáku a 
zapalovacího hořáku může dosáhnout 
vysoké teploty, takže při doteku může 
dojít k popálení.

Pozor: 
B Ohřívač musí uvést do provozu 

autorizovaný technik, který poskytne 
uživateli všechny informace nezbytné 
pro správné používání.
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4.5 Nastavení výkonu
Nižší teplota vody.
Nižší výkon.

obr. 10

Vyšší teplota vody.
Vyšší výkon.

obr. 11

4.6 Nastavení teploty/průtoku
B Otáčení proti směru hodinových ručiček

zvyšuje průtok vody, snižuje teplotu vody a 
posouvá hranici spínání spotřebiče.

obr. 12

B Otáčení ve směru hodinových ručiček.
Snižuje průtok vody a zvyšuje teplotu vody.

Regulace teploty na minimální požadovanou 
hodnotu snižuje spotřebu energie a také možnost 
usazování vodního kamene ve výměníku tepla.

Pozor: Teplota na displeji není 
přesná, vždy před koupáním malých 
dětí nebo starších osob prove	te 
kontrolu.
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5 Nastavení

5.1 Seřízení ohřívače

Zemní plyn
Ohřívače na zemní plyn (G 20) jsou po nastavení na 
hodnoty uvedené na typovém štítku výrobcem 
zapečetěny.

Zkapalněný plyn
Ohřívače na propan-butan (G31/G30) jsou po 
nastavení na hodnoty uvedené na typovém štítku 
výrobcem zapečetěny.

Pomocí nastavení tlaku hořáku je možné seřídit 
výkon, ale pro tento postup je nutný manometr.

5.2 Nastavení tlaku

Přístup k seřizovacímu šroubu

B Demontujte přední část ohřívače (viz 3.3).

Připojení manometru

B Odšroubujte zátky (obr. 13).
B Připojte k měřicímu bodu tlaku hořáku manometr.

obr. 13 Měřicí bod tlaku

Nastavení maximálního průtoku plynu

B Sejměte ze šroubu plombu (Obr. 14).
B Zapněte ohřívač s voličem výkonu nastaveným 

zcela vlevo (maximální poloha).

obr. 14 Šroub pro nastavení maximálního průtoku 
plynu

B Otevřete několik kohoutků teplé vody.
B Regulujte pomocí nastavovacího šroubu (obr. 14) 

tlak, dokud nedosáhnete hodnot, uvedených v 
tabulce 6.

B Znovu zaplombujte seřizovací šroub.

i
Zaplombované prvky se nesmí otevřít.

i
Ohřívače se nesmí zapínat, pokud je 
tlak v přípojce nižší než 15 mbarů nebo 
vyšší než 25 mbarů.

Nebezpečí: Následující procedury 
může vykonávat jen autorizovaný 
technik.
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Nastavení minimálního průtoku plynu

5.3 Přestavba na jiný typ plynu
Používejte pouze originální sady pro přestavbu. 
Přestavbu může vykonávat jen autorizovaný technik. 
K originální sadě pro přestavbu je přiložen montážní 
návod.

i
Nastavení minimálního průtoku plynu se 
provede automaticky po seřízení 
maximálního průtoku plynu.

Zemní plyn H Butan Propan

Kód trysky

WR11

8708202113
(110)

8708202130
(70)

8708202124
(120)

8708202128
(72)

WR14

8708202113
(110)

8708202128
(72)

8708202116
(125)

8708202132
(75)

WR18

8708202115
(115)

8708202130
(70)

8708202116
(25)

8708202132
(75)

Tlak 
přípojky 
(mbar)

WR11
WR14 
WR18

20 30 37 50

MAX (mbar)

WR11 12,7 28 35 45

WR14 12 28 35 45

WR18 10,3 25,5 32,5 43

tab. 6 Tlak hořáku
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6 Údržba

B Používejte pouze originální náhradní díly.
B Náhradní díly objednávejte podle katalogu 

náhradních dílů pro ohřívač.
B Spoje a demontované o-kroužky nahra	te 

novými.
B Lze používat pouze následující maziva:

– Hydraulické části: Unisilikon L 641 (8 709 918 
413)

– Spoje cívek: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

6.1 Činnosti při pravidelné údržbě

Funkční kontrola

B Zkontrolujte činnost všech bezpečnostních, 
seřizovacích a sledovacích prvků.

Výměník tepla

B Zkontrolujte, zda je výměník tepla čistý.
B Pokud je zanesený:

– Demontujte výměník.
B Namočte desky do horké vody s čisticím 

prostředkem a pečlivě vyčistěte.
B Pokud je to nutné: Odstraňte vodní kámen z 

výměníku tepla a z přípojných potrubí.
B Namontujte zpět výměník tepla a zkontrolujte 

těsnost.

Hořák

B Hořák kontrolujte jednou ročně a podle potřeby ho 
vyčistěte.

B Pokud je velmi znečištěný (mastnota, saze): 
Demontujte hořák a namočte ho do horké vody s 
čisticím prostředkem a pečlivě ho vyčistěte.

Vodní filtr

B Vyčistěte vodní filtr namontovaný na vstupu 
vodovodního ventilu.

Hořák a tryska zapalovacího plamínku

B Demontujte a vyčistěte zapalovací hořák.
B Demontujte a vyčistěte zapalovací trysku.

6.2 Spuštění po údržbě
B Ještě jednou dotáhněte všechny spoje.
B Přečtěte si kapitolu 4 “Používání” a kapitolu 5 

“Nastavení”.

6.3 Vypuštění zařízení
Pokud existuje riziko zamrznutí, postupujte 
následovně:

B Demontujte ze šroubovacího víčka filtru 
umístěného na vodovodním ventilu upevňovací 
pojistku (č. 1).

B Demontujte z vodovodního ventilu šroubovací 
víčko filtru (č. 2).

B Vypus�te z ohřívače všechnu vodu.

obr. 15 Vyprázdnění
1 Upevňovací spona
2 Závitová vložka

6.4 Bezpečnostní zařízení odtahu 
spalin

Provozní a bezpečnostní zásady
Bezpečnostní zařízení pro sledování odtahu spalin 
kontroluje účinnost odtahu spalin komínem. Pokud 
je nedostatečný, zařízení se automaticky vypne, aby 
spaliny nevnikaly do prostoru, ve kterém je zařízení 
namontováno. Bezpečnostní zařízení pro sledování 
odtahu spalin se po vychladnutí samočinně 
zresetuje.

i
Servis zařízení může provádět pouze 
autorizovaný technik. Je nutné provádět 
roční servisní prohlídky zařízení.

Varování: Před prováděním jakékoliv 
údržby:
B Uzavřete přívod vody.
B Uzavřete plynový ventil.

Varování: Je zakázáno spouštět 
ohřívač bez nainstalovaného vodního 
filtru.

Nebezpečí: Bezpečnostní zařízení 
pro sledování odtahu spalin nesmí být 
za žádných okolností vypnuto, 
simulováno nebo nahrazeno jiným 
prvkem.
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Pokud se zařízení během činnosti vypne:
B vyvětrejte místnost.
B Počkejte asi 10 minut a pak znovu spus�te 

zařízení.
Pokud se problém opakuje, zavolejte technika.

Údržba*

Pokud je bezpečnostní zařízení vadné, postupujte 
následovně:
B Odšroubujte upevňovací šroub sondy.
B Odpojte svorku zapalovací jednotky.
B Vyměňte poškozenou součást a pokračujte jejím 

smontováním v opačném pořadí předchozích 
kroků.

Provozní kontrola*

Chcete-li zkontrolovat správnou činnost spalinové 
sondy, postupujte následovně:
B Demontujte potrubí kouřovodu.
B Vyměňte ho za (asi 50 cm dlouhou) trubku na 

konci zaslepenou.
B Trubka musí být umístěna svisle.
B Zapněte ohřívač se jmenovitým výkonem a s 

voličem teploty nastaveným na maximální teplotu.
Za těchto podmínek se musí ohřívač nejpozději po 
dvou minutách vypnout. Demontujte trubku a 
namontujte zpět kouřovod.

* Tyto činnosti musí vykonat autorizovaný technik.

Nebezpečí: Uživatel nesmí nikdy 
zařízení žádným způsobem 
upravovat.
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7 Problémy

7.1 Problém/příčina/řešení
Montáž, údržbu a opravy smí provádět pouze autorizovaný technik. Následující tabulka nabízí řešení možných 
problémů (řešení označená * smí provádět pouze autorizovaný technik).

Problém Příčina Řešení

Ohřívač nezapaluje a digitální 
displej je vypnutý. 

Pomalé a obtížné zapalování 
hořáku. 

Bliká červená LED ve 
spínači.

Spínač je vypnutý.

Malý průtok vody.

Malý průtok vody.

Zkontrolujte polohu spínače.

Zkontrolujte a opravte. 

 Zkontrolujte a opravte.

Nízká teplota vody. Zkontrolujte polohu voliče teploty a 
nastavte ho podle požadované teploty 
vody.

Voda se neohřívá, plamen 
nehoří.

Nedostatečný tlak plynu. Zkontrolujte regulátor tlaku a pokud je 
nesprávný nebo nefunkční, vyměňte 
ho.*

Hořák se při provozu 
ohřívače vypíná.

Uvedl se do činností omezovač 
teploty (digitální displej zobrazuje 
“E9”).
 
Uvedlo se do činnosti 
bezpečnostní zařízení pro 
sledování odtahu spalin (digitální 
displej zobrazuje “A4”).

Počkejte 10 minut a znovu spus�te 
ohřívač. Pokud problém přetrvává, 
zavolejte autorizovaného technika.
 
Vyvětrejte prostor. Počkejte 10 minut 
a znovu spus�te ohřívač. Pokud 
problém přetrvává, zavolejte 
autorizovaného technika.

Nesprávná informace o 
teplotě na digitálním displeji 
zařízení.

Špatný kontakt snímače teploty. Zkontrolujte a opravte montáž 
snímače teploty.*

Digitální displej ukazuje “E1”. Zareagoval snímač teploty vody 
(teplota výstupní vody je vyšší 
než 85 ˚C).

Snižte teplotu vody pomocí voliče 
nastavení výkonu a/nebo teploty. 
Pokud problém přetrvává, zavolejte 
autorizovaného technika.

Digitální displej ukazuje “A7”. Nesprávně připojený snímač 
teploty.
 
Vadný snímač teploty.

Zkontrolujte a opravte připojení.*

Vyměňte snímač teploty.*

Zablokovaný ohřívač. Digitální displej ukazuje “F7” 
nebo “E0”.

Vypněte a zapněte ohřívač a pokud 
problém přetrvává, zavolejte 
autorizovaného technika.

Přeskakuje jiskra, ale hlavní 
hořák se nezapálí, ohřívač se 
zablokuje.

Nepřichází signál z ionizační 
sondy (digitální displej ukazuje 
“EA”).

Zkontrolujte:

• Přívod plynu.

• Zapalovací systém (ionizační 
elektrodu a elektromagnetické 
ventily) *.

tab. 7
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Zablokovaný ohřívač, 
digitální displej ukazuje “F0”.

Napájení se aktivuje při spuštění 
teplé vody.

Vypněte a zapněte vodu. Pokud 
problém přetrvává, zavolejte 
kvalifikovaného technika.

Malý průtok vody. Nedostatečný vstupní tlak vody.

Znečištěné kohoutky nebo 
baterie.
 
Ucpaný výměník tepla (vodní 
kámen).

Zkontrolujte a opravte.*

Zkontrolujte a vyčistěte.

Pokud je to potřeba, vyčistěte a 
odstraňte vodní kámen.*

Problém Příčina Řešení

tab. 7
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