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Ohřivač se nesmí použít (zapínat), existuje-li možnost,  že je voda   v ohřívači 
zamrzlá.

ź Jedná se o tlakový průtokový ohřívač vody se stupněm krytí IPX3, zapojen může být 
tlakově i beztlakově, montáž musí být provedena dle příslušných platných norem a 
bezpečnostních předpisů.

ź Ohřívač je určen  pouze pro  připojení k rozvodu studené  užitkové vody  a v 
místech, kde teplota neklesne pod 1°C.

ź Připojení  k elektrické  síti  a  vodovodnímu  řadu  nutno  provést  osobou   s 
potřebnou odborností.

ź Výrobce si vyhrazuje právo provádění konstrukčních a designových změn, které 
nemusí být popsány v návodu při zachování všech stávajících hlavních 
konstrukčních prvků.
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Před přistoupením k montáži ohřívače se důkladně seznamte s návodem k 
použití a montáži.

Elektrický tlakový průtokový ohřívač vody.
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Charakteristika ohřevu

Tlakový ohřívač EOT je možno připojit k většině dostupných baterií bez termostatu jak se 
dvěma hadičkami (tlakové zapojení) tak i se třemi hadičkami (beztlaké zapojení). Připojení 
k elektrické síti signalizuje zeleně svítící kontrolka.
Otevřením kohoutu teplé vody a průtokem vody přes ohřívač dojde sepnutí ohřívače a 
ohřevu vody, které signalizuje svítící červená kontrolka. Odběr ohřáté vody není časově 
omezen. Regulaci teplé vody lze provádět změnou velikosti průtoku ohřívané vody (větší 
průtok – nižší teplota a naopak). Regulace teploty vody kohoutem studené vody se provádí až 
při plně otevřeném kohoutu teplé vody. Uzavřením kohoutu teplé vody dojde k okamžitému 
přerušení ohřevu a přerušení odběru el. proudu (zhasne červená kontrolka).

2. Princip ohřevu

Ohřívač je určen pro zapojení ve svislé poloze (vývody z ohřívače mohou 
směřovat nahoru i dolů), může být napojen tlakově i beztlakově a to pouze na 
rozvod studené vody a v místech kde nemůže dojít k zamrznutí.

Elektrický tlakový průtokový ohřívač EOT je určen k okamžitému odběru teplé užitkové 
vody v domácnostech, kancelářích, dílnách apod. Spotřeba elektrické energie se omezuje 
pouze na dobu ohřevu protékající vody. Ohřívač nemá regulaci výkonu a při ohřevu 
pracuje vždy na plný výkon. Množství a teplota ohřáté vody je závislá na výkonu ohřívače /
kW/, velikosti průtoku ohřívané vody /l/min/ a teplotě vody v přívodním potrubí.
Do ohřívače mohou být montována topná tělesa o výkonech 3,5kW, 4,5kW, 5,5kW na 230V. 
Ohřívač může pracovat s tlakem vody ve vodovodním řadu od 0,1MPa do 0,6MPa.

1. Charakteristika ohřívače
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Sejměte kryt ohřívače povolením třech zajišťovacích šroubů. Připojovací elektrický kabel 
přiveďte průchodkou do ohřívače.
S využitím dvou montážních otvorů upevněte ohřívač ve svislé poloze s vývody směrem 
nahoru nebo dolů na požadované místo.
Modře označený vstup do ohřívače je osazen �ltračním sítkem.
Provádějte pravidelnou kontrolu �ltračního sítka (zkontrolujte po 1měsíci provozu, dle 
stupně znečištění interval prodlužte příp. zkraťte) a to nejméně 1x ročně. 
Provoz ohřívače je možný pouze s �ltračním sítkem ve vstupu  do ohřívače!

4. Montáž

Ohřívač musí být uzemněn!

Připojení ohřívače k vodovodnímu řadu i k elektrické síti musí být provedeno pracovníkem s 
odpovídající kvali�kací. Ohřívač může být uveden do provozu pouze tehdy, odpovídá-li 
instalace platným normám a bezpečnostním předpisům.
Ohřívač se smí používat pouze nepoškozený, kompletní a v dobrém technickém stavu. 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé zásahem do konstrukce ohřívače, nebo používáním 
ohřívače k jinému účelu než byl určen.

a) připojení k vodovodnímu potrubí
Tlakový ohřívač EOT m ůže být instalován do rozvodu studené užitkové vody  v  rozmezí tlaku  
0,1MPa – 0,6MPa a to pouze v místech, kde nemůže dojít  k zamrznutí ohřívače. V případě 
tlaku vody v přívodním potrubí přesahujícím 0,6MPa je  třeba  namontovat  před ohřívač  
redukční  ventil. Instalace rozvodu teplé vody musí být odolná teplotě překračující 110°C, 
přívod studené vody musí být odolný teplotě nad 110°C min. 2m od ventilu, popř. je nutná 
ochrana použítím zpětného ventilu.  Ohřívač  napojený  k vodovodnímu  řadu  nebo  
k baterii  (bez   termostatu)  může  pracovat  pouze    ve svislé poloze s vývody 
orientovanými nahoru nebo dolů. Pro snadnější regulaci a efektivitu provozu 
doporučujeme osadit baterii na výtoku úsporným perlátorem.

b) připojení k elektrické síti
Ohřívač je možno připojit k el. síti pouze za podmínky, že je nainstalován ve svislé poloze, z 
přívodního potrubí jsou odpuštěny případné mechanické nečistoty, ohřívač je řádně 
odvzdušněn a zaplněn vodou.
Ohřívač musí být připojen k el. síti s napětím 230V (4,5kW a 5,5kW pevným přívodem) a 
jištěním odpovídajícím příkonu ohřívače. Pokles napětí o 1% sníží efektivitu ohřevu o 2%. 
Připojení k el. síti musí být provedeno osobou s potřebnou odborností

3. Podmínky připojení ohřívače
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1. Výstup teplé vody
2. Vstup studené vody
3. LED kontrolky

(červená, zelená, modrá)
4. Montážní otvory

POZOR !  Při jakékoliv manipulaci s ohřívačem a před sejmutím krytu, nebo 
loga pro přístup k tepelné pojistce vypněte přívod el. energie do ohřívače!

Na přívod studené vody doporučujeme nainstalovat rohový uzavírací ventil pro snadnější 
montáž a a pro regulaci množství přívodu vody do ohřívače.
Při puštění vody do rozvodného potrubí odpusťte takové množství vody, které odpovídá 
objemu vody v přívodním potrubí od místa jeho uzavření až po vyústění k rohovému 
uzavíracímu ventilu, příp. až k baterii (odvzdušnění a odpuštění nečistot proveďte modrým 
kohoutem baterie). Tímto postupem zajistíte jak vyplavení uvolněných mechanických 
nečistot z potrubí (rez, vodní kámen ap.), tak i základní odvzdušnění z důvodu odstavení 
vodovodního řadu.
Propojte modře označený vstup do ohřívače G1/2“ s přívodem studené vody. 
Červeně označený výstup z ohřívače G1/2“ propojte s přívodem teplé vody do baterie.
Otevřením předřazeného rohového ventilu uvolněte přívod tlakové vody a zkontrolujte 
těsnost spojů.
Otevřením červeného kohoutu teplé vody baterie nechte protéct vodu ohřívačem po 
dobu cca 1 minuty, aby  došlo k zaplnění ohřívače vodou a      k jeho celkovému 
odvzdušnění.
Proveďte připojení el. kablu na svorkovnici ohřívače (PE – žlutozelený
/ochranný vodič/, L – hnědý pracovní vodič /fáze/, N – modrý pracovní vodič. Nasaďte kryt 
ohřívače a zajistěte jej třemi šrouby.
Připojení k el. síti je vždy posledním krokem montáže!
Zapněte přívod el. energie, ohřívač pod napětím signalizuje rozsvícená zelená kontrolka.
Otevřením červeného kohoutu teplé vody dojde k sepnutí ohřevu vody a je signalizováno 
rozsvícením červené kontrolky, uzavřením kohoutu teplé vody dojde k okamžitému 
přerušení ohřevu a přerušení odběru el. proudu (zhasne červená kontrolka – kontrolka svítí 
zeleně).
Rozsvícení modré kontrolky signalizuje aktivovanou tepelnou pojistku (pro další používání je 
nutno zatlačit černé tlačítko tepelné pojistky jakmile dojde k poklesu teploty v topném tělese)
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Regulaci teplé vody lze provádět změnou velikosti průtoku ohřívané vody (větší průtok – nižší 
teplota a naopak), popř. předřazeným rohovým ventilem
Plně otevřete kohout teplé vody, pomocí rohového ventilu proveďte regulaci množství 
protékající vody tak, aby byla ohřátá voda na výstupu z baterie vlažná.
Konečnou regulaci teploty provádějte kohoutem teplé vody. Regulaci připouštěním studené 
vody modrým kohoutem baterie provádějte až při plně otevřeném rohovém ventilu a plně 
otevřeném kohoutu teplé vody (tzn. při max. průtoku ohřívané vody přes ohřívač).

5. Regulace

G - topné těleso
FSTB - tepelná pojistka
TSTB - termočlánek
MOSFET - polovodičový 
spínač topného tělesa

Před manipulací
s  tepelnou  
pojistkou
vypněte přívod
el. energie

1. Tlačítko tepelné pojistky
2 Sejmutí loga

6

C
Z

C
Z



- zelená kontrolka nesvítí:
zkontrolujte připojení k el. síti vč. jištění (jistič musí odpovídat příkonu ohřívače)

- svítí pouze zelená kontrolka, ohřívač neohřívá vodu:
zkontrolujte čistotu �ltračního sítka v modře označeném přívodu do ohřívače

 zkontrolujte čistotu sítka perlátoru na výtokovém ramínku

zvětšete průtok vody přes ohřívač plně otevřeným předřazeným rohovým ventilem 

zkontrolujte, zda tlak v přívodním potrubí neklesl pod 0,1MPa

Je-li aktivována tepelná pojistka ohřívače, svítí kontrolka modře. Stlačte černé tlačítko 
tepelné pojistky.

Pokud žádná z uvedených možností není příčinou nefunkčnosti ohřívače, nechejte ohřívač 
zkontrolovat odborným servisem.

8. Ohřívač nepracuje, aktivace tepelné pojistky

Při montáži ohřívače, popř. při odstávce vody ve vodovodním řadu odpojte ohřívač od 
přívodu el. energie a proveďte řádné odvzdušnění a odpuštění mechanických nečistot z 
přívodního potrubí.

Spolehlivost tlakového ohřívače EOT je dána konstrukčním řešením ohřevu s 
elektronickým spínáním bez použití mechanické membrány , použitím výměníku tepla s 
topnou spirálou přenášející teplo za pomocí měděné trubkovité spirály, tepelnou pojistkou  
- přeruší ohřev při překročení teploty vody ve výměníku tepla okolo 95°C, další používání 
ohřívače je možné po zatlačení černého tlačítka tepelné pojistky (přístup je možný po 
sejmutí loga ohřívače – viz obr.).

7. Odvzdušnění ohřívače

6. Ochrana ohřívače
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Důležité informace pro správnou likvidaci výrobku.

Při provozu nebo likvidaci zařízení nutno dodržet příslušné národní 
předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu. V případě, že zařízení 
bude muset být sešrotováno, je zapotřebí postupovat při jeho likvidaci 

podle diferencovaného sběru, což znamená respektovat rozdílnost 
materiálů a jejich složení (např. kovy, umělé hmoty, atd.). Při 

diferencovaném sběru je třeba se obrátit na specializované �rmy, které se 
zabývají sběrem těchto materiálů za současného respektování místních 

platných norem a předpisů.

ź Na ohřívač se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje. 

Záruční podmínky:

ź K uplatnění záruky je nutno doložit doklad o zakoupení, příp. řádně vyplněný a potvrzený 
záruční list.

ź Jakýkoliv neoprávněný zásah do ohřívače, nesprávná montáž, použití ohřívače pro jiný 
účel než pro který je určen, nebo nedodržení zásad uvedených v návodu má za následek 
zánik záruky a práva na bezplatnou opravu.

ź Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady výrobku.
ź Výrobce neodpovídá za vady způsobené mechanickými nečistotami a vzduchem v 

přívodním potrubí.
ź Záruční i pozáruční opravy zajišťují servisy uvedené v návodu příp. přiložené k návodu. 

Prodejci nebo servisu zákazník dodá ohřívač osobně nebo přepravní službou.

9. Záruka
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10. Tabulka technických parametrů

3,5

3,5

230

15,9  

0,1

0,6

1,4

260 x 205 x 95 

IPX3 

4,5

4,5

230

20,5

0,12

0,6

1,8  

260 x 205 x 95 

IPX3 

5,5

5,5

230

25

0,15

0,6

2,2

260 x 205 x 95 

IPX3 

Typ

Příkon [kW]

Jmenovité napětí [V]

Jmenovitý proud [A]

Minimální tlak vody [Mpa]

Maximální tlak vody [Mpa]

Průtok při ohřevu vody o 40 °C [l/min]

Rozměry bez baterie [mm]

Stupeň krytí

Energetická třída A

Balení ohřívače obsahuje:

1. Ohřívač 1 ks
2. Hmoždinka s vrutem 2 ks
3. Perlátorová vložka 1 ks
4. Návod k instalaci a obsluze 1 ks
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Ohrievač sa nesmie použiť (zapínať), ak existuje možnosť, že je voda v ohrievači 
zamrznutá.

ź Jedná sa o tlakový prietokový ohrievač vody so stupňom krytia IPX3, zapojený 
môže byť tlakovo aj beztlakovo, montáž musí byť vykonaná podľa príslušných 
platných noriem a bezpečnostných predpisov.

ź Ohrievač je určený len pre pripojenie k rozvodu studenej úžitkovej vody a v 
miestach, kde teplota neklesne pod 1 ° C.

ź Pripojenie k elektrickej sieti a na vodovodný rad nutné previesť osobou s potrebnou 
odbornosťou.

ź Výrobca si vyhradzuje právo vykonávanie konštrukčných a dizajnových zmien, 
ktoré nemusia byť popísané v návode pri zachovaní všetkých existujúcich 
hlavných konštrukčných prvkov.

OBSAH
1. Charakteristika ohrievače
2. Princíp ohrevu
3. Podmienky pripojenia ohrievača
4. Montáž
5. Regulácia
6. Ochrana ohrievače
7. Odvzdušnenie ohrievača
8. Ohrievač nepracuje
9. Záruka
10. Likvidácia výrobku
11. Technické parametre
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...................................................................................................... 12
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...................................................................................................... 16

...................................................................................................... 16
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Pred pristúpením k montáži ohrievača sa dôkladne oboznámte s návodom na 
použitie a montáž.

Elektrický tlakový prietokový ohrievač vody.
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Charakteristika ohrevu

Tlakový ohrievač EOT je možné pripojiť k väčšine dostupných batérií bez termostatu ako 
sa dvoma hadičkami (tlakové zapojenie) tak aj s tromi hadičkami (beztlaký zapojenie). 
Pripojenie k elektrickej sieti signalizuje zeleno svietiaca kontrolka. Otvorením kohúta teplej 
vody a prietokom vody cez ohrievač dôjde zopnutie ohrievača a ohrevu vody, ktoré 
signalizuje svietiaca červená kontrolka. Odber ohriatej vody nie je časovo obmedzený. 
Reguláciu teplej vody možno vykonávať zmenou veľkosti prietoku ohrievanej vody (väčší 
prietok - nižšia teplota a naopak). Regulácia teploty vody kohútom studenej vody sa 
vykonáva až pri plne otvorenom kohútiku teplej vody. Uzatvorením kohúta teplej vody dôjde 
k okamžitému prerušeniu ohrevu a prerušenie odberu el. prúdu (zhasne červená kontrolka).

2. Princíp ohrevu

Ohrievač je určený pre zapojenie vo zvislej polohe (vývody z ohrievača môžu 
smerovať nahor i nadol), môže byť napojený tlakovo aj beztlakovo a to len na 
rozvod studenej vody a v miestach kde nemôže dôjsť k zamrznutiu.

Elektrický tlakový prietokový ohrievač EOT je určený k okamžitému odberu teplej úžitkovej 
vody v domácnostiach, kanceláriách, dielňach a pod. Spotreba elektrickej energie sa 
obmedzuje len na dobu ohrevu pretekajúcej vody. Ohrievač nemá reguláciu výkonu a pri 
ohreve pracuje vždy na plný výkon. Množstvo a teplota ohriatej vody je závislá na výkone 
ohrievača / kW /, veľkosti prietoku ohrievanej vody / l / min / a teplote vody v prívodnom 
potrubí. Do ohrievača môžu byť montovaná topná telesá s výkonmi 3,5 kW, 4,5 kW, 5,5 kW 
na 230V. Ohrievač môže pracovať s tlakom vody vo vodovodnom rade od 0,1MPa do 0,6 
MPa.

1. Charakteristika ohrievača

PERÁTOROVÁ VLOŽKA PRE
STOJANKOVÉ BATÉRIE

perátorová
vložka

a) dvojcestná batéria
(tlakové zapojenie)

a) trojcestná batéria
(beztlakové zapojenie)

uzatvárací
ventil

teplá voda

teplá voda

studená voda

prívod studenej
vody

prívod studenej
vody
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Odstráňte kryt ohrievača povolením troch zaisťovacích skrutiek. Pripojovací elektrický kábel 
priveďte priechodkou do ohrievača.
S využitím dvoch montážnych otvorov upevnite ohrievač v zvislej polohe s vývodmi smerom 
nahor alebo nadol na požadované miesto.
Modro označený vstup do ohrievača je osadený �ltračným sitkom.
Prevádzajte pravidelnú kontrolu �ltračného sitka (skontrolujte po 1 mesiaci prevádzky, podľa 
stupňa znečistenia interval predĺžte príp. skráťte) a to najmenej 1x ročne.
Prevádzka ohrievača je možný len s �ltračným sitkom vo vstupe do ohrievača!

4. Montáž

Ohrievač musí byť uzemnený!

Pripojenie ohrievača k vodovodnému radu i k elektrickej sieti musí byť vykonané 
pracovníkom s potrebnou kvali�káciou. Ohrievač môže byť uvedený do prevádzky len vtedy, 
ak zodpovedá inštalácia platným normám a bezpečnostným predpisom.
Ohrievač sa smie používať iba nepoškodený, kompletný a v dobrom technickom stave. 
Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté zásahom do konštrukcie ohrievača, alebo 
používaním ohrievača na iný účel než bol určený.

a) pripojenie k vodovodnému potrubiu
Tlakový ohrievač EOT môže byť inštalovaný do rozvodu studenej úžitkovej vody v 
rozmedzí tlaku 0,1MPa - 0,6 MPa a to len v miestach, kde nemôže dôjsť k zamrznutiu 
ohrievača. V prípade tlaku vody v prívodnom potrubí presahujúcom 0,6 MPa je potrebné 
namontovať pred ohrievač redukčný ventil. Inštalácia rozvodu teplej vody musí byť odolná 
teplote prekračujúce 110°C, prívod studenej vody musí byť odolný teplote nad 110°C min. 
2m od ventilu, popr. je nutná ochrana použítím spätného ventilu. Ohrievač napojený k 
vodovodnému radu alebo k batérii (bez termostatu) môže pracovať len vo zvislej polohe s 
vývodmi orientovanými nahor alebo nadol. Pre ľahšiu reguláciu a efektivitu prevádzky 
odporúčame osadiť batériu na výtoku úsporným perlátorom.

b) pripojenie k elektrickej sieti
Ohrievač je možné pripojiť k el. sieti iba za podmienky, že je nainštalovaný vo zvislej 
polohe, z prívodného potrubia sú odpustené prípadné mechanické nečistoty, ohrievač je 
riadne odvzdušnený a zaplnený vodou.
Ohrievač musí byť pripojený k el. sieti s napätím 230V (4,5 kW a 5,5 kW pevným prívodom) 
a istením zodpovedajúcim príkonu ohrievača. Pokles napätia o 1% zníži efektivitu ohrevu o 
2%. Pripojenie k el. sieti musí byť vykonané osobou s potrebnou odbornosťou.

3. Podmienky pripojenia ohrievača

12

S
K

S
K



1. Výstup teplej vody
2. Vstup studenej vody
3. LED kontrolky

(červená, zelená, modrá)
4. Montážne otvory

POZOR! Pri akejkoľvek manipulácii s ohrievačom a pred odobratím krytu, 
alebo loga pre prístup k tepelnej poistke vypnite prívod el. energie do 
ohrievača!

Na prívod studenej vody odporúčame nainštalovať rohový uzatvárací ventil pre ľahšiu 
montáž a a pre reguláciu množstva prívodu vody do ohrievača.
Pri pustení vody do rozvodného potrubia odpustite také množstvo vody, ktoré zodpovedá 
objemu vody v prívodnom potrubí od miesta jeho uzavretia až po vyústenie k rohovému 
uzatváraciemu ventilu, príp. až k batérii (odvzdušnenie a odpustenie nečistôt vykonajte 
modrým kohútikom batérie). Týmto postupom zaistíte ako vyplaveniu uvoľnených 
mechanických nečistôt z potrubia (hrdza, vodný kameň ap.), Ako aj základné odvzdušnenie z 
dôvodu odstavenia vodovodného radu.
Prepojte modro označený vstup do ohrievača G1 / 2 "s prívodom studenej vody.
Červeno označený výstup z ohrievača G1 / 2 "prepojte s prívodom teplej vody do batérie.
Otvorením predradeného rohového ventilu uvoľnite prívod tlakovej vody a skontrolujte 
tesnosť spojov.
Otvorením červeného kohúta teplej vody batérie nechajte pretiecť vodu ohrievačom 
po dobu cca 1 minúty, aby došlo k zaplneniu ohrievača vodou a k jeho celkovému 
odvzdušneniu.
Vykonajte pripojenie el. kablu na svorkovnici ohrievača (PE - žltozelený
/ Ochranný vodič /, L - hnedý pracovný vodič / fáza /, N - modrý pracovný vodič. Nasaďte kryt 
ohrievača a zaistite ho troma skrutkami.
Pripojenie k el. sieti je vždy posledným krokom montáže!
Zapnite prívod el. energie, ohrievač pod napätím signalizuje rozsvietená zelená kontrolka.
Otvorením červeného kohúta teplej vody dôjde k zopnutiu ohrevu vody a je signalizované 
rozsvietením červenej kontrolky, uzavretím kohúta teplej vody dôjde k okamžitému 
prerušeniu ohrevu a prerušeniu odberu el. prúdu (zhasne červená kontrolka - kontrolka svieti 
na zeleno).
Rozsvietenie modrej kontrolky signalizuje aktivovanú tepelnú poistku (pre ďalšie používanie 
je nutné zatlačiť čierne tlačidlo tepelnej poistky akonáhle dôjde k poklesu teploty v topnom  
telese)

13

S
K

S
K



Reguláciu teplej vody možno vykonávať zmenou veľkosti prietoku ohrievanej vody (väčší 
prietok - nižšia teplota a naopak), popr. predradeným rohovým ventilom
Plne otvorte kohút teplej vody, pomocou rohového ventilu vykonajte reguláciu množstva 
pretekajúcej vody tak, aby bola ohriata voda na výstupe z batérie vlažná.
Konečnú reguláciu teploty vykonávajte kohútom teplej vody. Reguláciu pripúšťaním 
studenej vody modrým kohútom batérie vykonávajte až pri plne otvorenom rohovom ventile 
a plne otvorenom kohúta teplej vody (tzn. pri max. prietoku ohrievanej vody cez ohrievač).

5. Regulácia

G - topné teleso
FSTB - tepelná poistka
TSTB - termočlánok
MOSFET - polovodičový 
spínač topného telesa

Pred
 manipuláciou
s tepelnou
poistkou
vypnite prívod
el. energie

1. Tlačidlo tepelnej poistky
2 Odobratie loga

14

S
K

S
K



- zelená kontrolka nesvieti:
skontrolujte pripojenie k el. sieti vr. istenia (istič musí zodpovedať príkonu ohrievača)

- svieti iba zelená kontrolka, ohrievač neohrieva vodu:
skontrolujte čistotu �ltračného sitka v modro označenom prívode do ohrievača

skontrolujte čistotu sitka perlátora na výtokovom ramienku

zväčšite prietok vody cez ohrievač plne otvoreným predradeným rohovým ventilom

skontrolujte, či tlak v prívodnom potrubí neklesol pod 0,1MPa

Ak je aktivovaná tepelná poistka ohrievača, svieti kontrolka na modro. Stlačte čierne 
tlačidlo tepelnej poistky.

Ak žiadna z uvedených možností nie je príčinou nefunkčnosti ohrievača, nechajte ohrievač 
skontrolovať odborným servisom.

8. Ohrievač nepracuje, aktivácia tepelnej poistky

Pri montáži ohrievača, popr. pri odstávke vody vo vodovodnom rade odpojte ohrievač od 
prívodu el. energie a vykonajte riadne odvzdušnenie a odpustenie mechanických nečistôt z 
prívodného potrubia.

Spoľahlivosť tlakového ohrievača EOT je daná konštrukčným riešením ohrevu s 
elektronickým spínaním bez použitia mechanickej membrány, použitím výmenníka tepla s 
topnou špirálou prenášajúcou teplo za pomocou medenej rúrkovité špirály, tepelnou 
poistkou - preruší ohrev pri prekročení teploty vody vo výmenníku tepla okolo 95 ° C, 
ďalšie používanie ohrievača je možné po zatlačení čierneho tlačidla tepelnej poistky 
(prístup je možný po sňatí loga ohrievača - viď obr.).

7. Odvzdušnenie ohrievača

6. Ochrana ohrievača
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Dôležité informácie pre správnu likvidáciu výrobku.

Pri prevádzke alebo likvidácii zariadenia musia dodržať príslušné národné 
predpisy o životnom prostredí a o likvidácii odpadu. V prípade, že 

zariadenie bude musieť byť zošrotované, je potrebné postupovať pri jeho 
likvidácii podľa diferencovaného zberu, čo znamená rešpektovať 

rozdielnosť materiálov a ich zloženie (napr. kovy, umelé hmoty, atď.). Pri 
diferencovanom zbere je potrebné sa obrátiť na špecializované �rmy, 

ktoré sa zaoberajú zberom týchto materiálov za súčasného rešpektovania 
miestnych platných noriem a predpisov.

ź Na ohrievač sa poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja.

Záručné podmienky:

ź K uplatneniu záruky je nutné doložiť doklad o zakúpení, príp. riadne vyplnený a potvrdený 
záručný list.

ź Akýkoľvek neoprávnený zásah do ohrievača, nesprávna montáž, použitie ohrievače pre 
iný účel než pre ktorý je určený, alebo nedodržania zásad uvedených v návode má za 
následok zánik záruky a práva na bezplatnú opravu.

ź Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady výrobku.
ź Výrobca nezodpovedá za vady spôsobené mechanickými nečistotami a vzduchom v 

prívodnom potrubí.
ź Záručné a pozáručné opravy zaisťujú servisy uvedené v návode príp. priložené k návodu. 

Predajcovia alebo servisu zákazník dodá ohrievač osobne alebo prepravnou službou.

9. Záruka
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10. Tabuľka technických parametrov

3,5

3,5

230

15,9  

0,1

0,6

1,4

260 x 205 x 95 

IPX3 

4,5

4,5

230

20,5

0,12

0,6

1,8  

260 x 205 x 95 

IPX3 

5,5

5,5

230

25

0,15

0,6

2,2

260 x 205 x 95 

IPX3 

Typ

Príkon [kW]

Menovité napätie [V]

Menovitý prúd [A]

Minimálny tlak vody [Mpa]

Maximálny tlak vody [Mpa]

Prietok pri ohreve vody o 40 °C [l/min]

Rozmery bez batérie [mm]

Stupeň krytia

Energetická trieda A

Balenie ohrievača obsahuje:

1. Ohrievač 1 ks
2. Hmoždinka so skrutkou 2 ks
3. Perlátorová vložka 1 ks
4. Návod na inštaláciu a obsluhu 1 ks
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ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

Datum prodeje:
Dátum predaja:

Razítko a podpis prodejce:
Pečiatka a podpis predajca:

Kupující:
Kupujúci:

Adresa:
Adresa:

Typ ohřívače:
Typ ohrievača:

Příkon:
Príkon:

( kW ) Napětí:
Napätie:

( V )

Výrobní číslo:
Výrobné číslo:

Kupující byl seznámen s výrobkem a jeho použitím.

Na výrobek je poskytnuta záruka 24 měsíců ode dne prodeje. 
K uplatnění záruky je třeba předložit řádně vyplněný a potvrzený záruční list spolu s dokladem o 
zakoupení. Jakýkoliv neoprávněný zásah do ohřívače, porušení ochranné plomby, nesprávná 
montáž nebo použití ohřívače pro jiný účel, než pro který je určen, nedodržení pokynů uvedených v 
návodu na obsluhu, má za následek zánik práva na bezplatnou opravu ohřívače v záruční době. 
Výrobce neodpovídá za poruchy způsobené mechanickými nečistotami ve vodovodní síti. 
Instalaci a zapojení ohřívače doporučujeme svěřit odborné �rmě.
Po skončení životnosti ohřívače zlikvidujte výrobek formou tříděného odpadu.
Záruční i pozáruční servis je zabezpečen na adrese:
A-Interiéry s.r.o., Skladištní 3, 746 01 Opava, Česká republika
tel.: +420 595 172 994, e-mail: reklamace@ainteriery.cz
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Razítko a podpis technika:
Pečiatka a podpis technika:

Razítko a podpis technika:
Pečiatka a podpis technika:

Razítko a podpis technika:
Pečiatka a podpis technika:

Razítko a podpis technika:
Pečiatka a podpis technika:

Stručný popis opravy:

Stručný popis opravy:

Stručný popis opravy:

Stručný popis opravy:

Datum:
Dátum:

Datum:
Dátum:

Datum:
Dátum:

Datum:
Dátum:

Záruční opravy / Záručné opravy::

Kupujúci bol oboznámený s výrobkom a jeho použitím.

Na výrobok je poskytnutá záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.
K uplatneniu záruky je potrebné predložiť riadne vyplnený a potvrdený záručný list spolu s 
dokladom o zakúpení. Akýkoľvek neoprávnený zásah do ohrievača, porušenie ochrannej plomby, 
nesprávna montáž alebo použitie ohrievača na iný účel, než pre ktorý je určený, nedodržania 
pokynov uvedených v návode na obsluhu, má za následok zánik práva na bezplatnú opravu 
ohrievača v záručnej dobe. Výrobca nezodpovedá za poruchy spôsobené mechanickými 
nečistotami vo vodovodnej sieti.
Inštaláciu a zapojenie ohrievača odporúčame zveriť odbornej �rme.
Po skončení životnosti ohrievača zlikvidujte výrobok formou triedeného odpadu.
Záručný aj pozáručný servis je zabezpečený na adrese:
A-Interiéry s.r.o., Skladištní 3, 746 01 Opava, Česká republika
tel.: +420 595 172 994, e-mail: reklamace@ainteriery.cz
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