
NÁVOD NA OBSLUHU

SWH-35/300TL
SWH-35/300TSL

SANITARY WATER HEATER

H E A T  P U M P S





UPOZORNENIE
Tento spotrebič vyžaduje pred 
používaním spoľahlivé uzemnenie, 
inak môže spôsobiť poranenie 
alebo smrť.

Pokiaľ nemôžete zaistiť správne uzemnenie Vašej domovej elektrickej 
inštalácie, jednotku prosím neinštalujte.

Nechajte prosím, aby kvalifikovaná osoba vykonala spoľahlivé 
uzemnenie a inštaláciu jednotky.

Kvalifikované osoby sú napríklad: koncesovaní inštalatéri, pracovníci 
autorizovaných elektrických spoločností a poverení servisní technici.

Vaša bezpečnosť je to, na čom nám záleží najviac!



NÁZVY SÚČASTÍ

Pri objednávaní náhradných dielov uveďte prosím vždy tieto informácie:
1) Model, sériové číslo a číslo výrobku.
2) Názvy súčastí.

 POZNÁMKA
Všetky obrázky v tomto návode na obsluhu sú iba pre vysvetlenie. Môžu sa mierne líšiť od Vami 
zakúpeného ohrievača vody s tepelným čerpadlom (podľa modelu). Rozhodujúci je skutočný 
výrobok, nie obrázok v tomto návode.
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0. ZÁKLADNÝ PRINCÍP FUNKCIE
Ako vieme zo svojej skúsenosti, teplo sa prirodzene presúva z miesta kde je vyššia teplota na miesto 
s nižšou teplotou. Tepelné čerpadlo dokáže s vysokou účinnosťou prenášať teplo zo zdroja s nižšou 
teplotou ku zdroju s vyššou teplotou.

Výhodou ohrievača vody s tepelným čerpadlom je, že dokáže odoberaním tepla z okolitej atmosféry 
ohriať úžitkovú vodu bežne trikrát efektívnejšie v porovnaní s tradičnými ohrievačmi vody, ako sú 
elektrické alebo plynové ohrievače, ktorých účinnosť je normálne menšia ako 1, čo znamená, že 
použitie tepelného čerpadla prinesie mimoriadne zníženie rodinných výdavkov na ohrev úžitkovej 
vody. Ďalej sú uvedené ďalšie podrobnosti.

Porovnanie príkonu na ohrev 1 metra štvorcového (1000 kg) vody z 15°C na 55°C za rovnakých 
podmienok. Ekvivalentné tepelné zaťaženie: Q = CM (T1 - T2) = 1 (kcal/kg°C) X 1000 (kg)*(55 - 15) 
(°C) = 40000 kcal = 46,67 kWh

Tabuľka 0-1

HPWH* Plynový ohrievač Elektrický ohrievač
Zdroj energie vzduch, elektrina plyn elektrina

Koeficient prenosu 860 kcal/kWh 24000 kcal/m3 860 kcal/kWh

Priemerná 
účinnosť (W/W)

3,5 0,8 0,95

Spotreba energie 13,33 kWh 2,08 m3 49,13 kWh

Jednotkové 
náklady

0,09
USD/kWh

2,84 USD/m3 0,09
USD/kWh

Prevádzkové 
náklady USD

1,2 5,9 4,42

*HPWH = Heat Pump Water Heater = ohrievač vody s tepelným čerpadlom
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Obr. 0-1

 POZNÁMKA
Vyššie uvedený výpočet vychádza z ideálneho stavu, výsledné náklady sa budú líšiť v dôsledku 
skutočných prevádzkových podmienok ako napr. obdobie prevádzky, okolitá teplota atď.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a prevádzkovaním jednotky si prosím prečítajte pozorne všetky upozornenia. 
Nasledujúce bezpečnostné symboly sú veľmi dôležité, všetky texty za symbolmi si vždy prečítajte a 
riaďte sa nimi.

 UPOZORNENIE Ak nebudete dodržiavať upozornenia, môžete sa zraniť.

 VÝSTRAHA Ak nebudete dodržiavať upozornenia, môžete utrpieť smrteľné alebo 
ťažké zranenie.

 NEBEZPEČENSTVO Ak nebudete dodržiavať upozornenia, môžete bezprostredne utrpieť 
smrteľné alebo ťažké zranenie.

 VÝSTRAHA

● Jednotka musí byť správne uzemnená.
● V blízkosti napájania musí byť nainštalovaný prúdový chránič.
● Neodstraňujte, nezakrývajte a nezničte upozornenia, nálepky alebo štítky s údajmi z vonkajšej 

strany jednotky alebo z vnútornej strany krytov jednotky.
● Požiadajte kvalifikovanú osobu, aby vykonala inštaláciu tejto jednotky podľa národných predpisov a 

tohto návodu na obsluhu. Nesprávna inštalácia môže viesť k úniku vody, úrazu elektrickým prúdom 
alebo požiaru.

● O premiestnenie, opravu a údržbu jednotky požiadajte kvalifikovanú osobu, nerobte to sami. 
Nesprávna inštalácia môže viesť k úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

● Elektrické pripojenie by malo byť vykonané podľa inštrukcií miestneho dodávateľa elektriny, 
miestnych elektrických predpisov a tomto návode na obsluhu.

● V blízkosti zariadenia nikdy nepoužívajte horľavý sprej, napr. sprej na vlasy alebo lak na nechty.
● Nestrkajte prsty, tyče alebo iné predmety do vzduchového vstupu alebo výstupu.
 Ventilátor otáčajúci sa vysokou rýchlosťou spôsobí zranenie.
● Nikdy nepoužívajte prúdovo chybne dimenzovaný drôt alebo poistku, inak sa jednotka môže zničiť 

a vyvolať požiar. Môže spôsobiť požiar.

Prevádzkové náklady v USD

El. ohrievač

Plyn. ohrievač

HPWH
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● Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo 
vedomosťami, pokiaľ ho neobsluhujú pod dozorom alebo neboli poučené ohľadom použitia osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby sa so zariadením nehrali.

● Pokiaľ je poškodený prívodný sieťový kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho technik z 
autorizovaného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba.

● LIKVIDÁCIA: Nelikvidujte toto zariadenie ako netriedený komunálny odpad. Odneste ho do zberne 
na špeciálnu likvidáciu. Nelikvidujte elektrické zariadenia ako netriedený komunálny odpad, 
využívajte zberne triedeného odpadu. Informácie ohľadom dostupných zberných miest zistíte 
na miestnych úradoch. Ak sú elektrické zariadenia likvidované na skládkach odpadkov alebo 
smetiskách, môžu z nich unikať nebezpečné látky do podzemných vôd, dostať sa do potravinového 
reťazca a poškodiť vaše zdravie.

 UPOZORNENIE

● Zemniaci kontakt zásuvky musí byť poriadne uzemnený. Uistite sa, že je napájacia zásuvka aj 
zástrčka suchá a správne pripojená.

● Ako skontrolovať spôsobilosť napájacej zásuvky a zástrčky?
 Zapnite napájanie a nechajte jednotku pol hodiny zapnutú, potom vypnite napájanie a vytiahnite 

napájaciu zástrčku a skontrolujte, či nie je zásuvka a zástrčka horúca.
● Pred čistením zastavte prevádzku a vypnite vypínač alebo vytiahnite napájaciu zástrčku.
 Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
● Voda s teplotou nad 50°C môže okamžite spôsobiť ťažké popálenie alebo smrť oparením. Deti, 

invalidi a staršie osoby sú vystavený najvyššiemu nebezpečenstvu oparenia. Pred kúpaním alebo 
sprchovaním skúste teplotu vody. Odporúčame inštaláciu ventilov pre obmedzenie teploty vody.

● Neobsluhujte jednotku mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
● Ak môže striekať voda, oddeľte napájanie od vody. Inštalačná výška napájania by mala byť väčšia 

ako 1,8 m.
● Na vstupnej strane vody musí byť nainštalovaný jednocestný ventil, ktorý je súčasťou 

príslušenstva, pozri kapitolu „Príslušenstvo“ v návode.
● Keď počas prevádzky odkvapkáva trochu vody z otvoru PT ventilu, je to normálne.
 V prípade veľkého množstva vody sa však poraďte s vaším servisným technikom.
● Po dlhom používaní skontrolujte základňu jednotky a armatúry. Ak sú poškodené, zariadenie môže 

spadnúť a spôsobiť úraz.
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● Vypúšťacie potrubie nainštalujte tak, aby ste zaistili bezproblémové vypúšťanie.
 Pri nesprávnom vypúšťaní môže dôjsť k premočeniu budovy, nábytku a pod.
● Nedotýkajte sa vnútorných súčastí ovládača. Neodstraňujte predný panel. Niektoré súčasti vo 

vnútri sú pri dotyku nebezpečné a môže dôjsť k poruche zariadenia.
● Nevypínajte napájanie. Systém kúrenie vypne alebo reštartuje automaticky. S výnimkou servisu a 

údržby je potrebné priebežné napájanie ohrevu vody.
● Ak jednotka nebola dlhšie (2 týždne alebo viac) používaná, vytvorí sa v systéme vodného potrubia 

vodík.
 Vodík je mimoriadne výbušný. Za týchto podmienok odporúčame pre zníženie rizika poranenia 

pred použitím elektrického zariadenia pripojeného k systému horúcej vody otvoriť na niekoľko 
minút ventil teplej vody na kuchynskej batérii. Ak je prítomný vodík, budete pravdepodobne na 
začiatku vytekania vody počuť neobvyklý zvuk, ako keď potrubím uniká vzduch. V okamihu 
otvorenia ventilu nesmiete v jeho blízkosti fajčiť alebo manipulovať s otvoreným plameňom.

2. PRED INŠTALÁCIOU
2.1 Rozbalenie
2.1.1 Príslušenstvo

Tabuľka 2-1

Názov príslušenstva ks Obrázok Účel
Návod na obsluhu a 
inštaláciu

1 Pokyny pre inštaláciu a používanie.
Tento návod.

Jednocestný ventil 1 Bráni vode v spätnom toku.

potrubie (krátke) pre 
kondenzát

1 Vypúšťanie kondenzátu.

Vypúšťacie potrubie 
kondenzátu

1 Vypúšťanie kondenzátu.

2.1.2 Spôsob prepravy

1) Aby ste zabránili poškrabaniu alebo deformácii povrchu zariadenia, umiestnite na styčný 
povrch ochranné panely. Prsty a iné predmety sa nesmú dostať do styku s lopatkami. Počas 
premiestňovania nenakláňajte jednotku viac ako v 75° uhle a počas inštalácie ju udržiavajte vo 
zvislej polohe.

Hraničné naklonenie > 75°

2) Táto jednotka je ťažká, musia ju niesť 2 alebo viac osôb, inak to môže viesť ku zraneniu alebo 
poškodeniu.
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2.2 Požiadavky na umiestnenie
1) Musí byť k dispozícii dostatok miesta pre inštaláciu a údržbu.
2) Vstup a výstup vzduchu by mali byť bez prekážok a nemali by byť vystavené silnému vetru.
3) Nosný povrch by mal byť rovný, nemal by mať sklon väčší ako 2° a musí uniesť hmotnosť jednotky 

a byť vhodný pre inštaláciu v tom zmysle, aby nezvyšoval hlučnosť a vibrácie.
4) Prevádzková hlučnosť a vypúšťaný prúd vzduchu nesmú obťažovať susedov.
5) V blízkosti nesmie byť vypúšťaný horľavý plyn.
6) Potrubie a elektrické pripojenie musia byť vhodné pre inštaláciu.
7) Ak je zariadenie nainštalované vo vnútornom priestore, môže dôjsť k poklesu teploty a hlučnosti. 

Vykonajte ohľadom toho prosím preventívne opatrenia.
8) Ak je potrebné nainštalovať jednotku na kovovú časť budovy, zaistite dobrú elektrickú izoláciu 

podľa príslušných národných elektrických noriem.

 UPOZORNENIE

● Pri inštalácii tejto jednotky musí byť zohľadnená taktiež teplota okolitého vzduchu. V režime 
tepelného čerpadla musí byť teplota okolitého vzduchu vyššia ako -7°C a nižšia ako 43°C. 
Pokiaľ sa teplota okolitého vzduchu dostane za hornú alebo dolnú hranicu, aktivujú sa elektrické 
vykurovacie prvky, aby zaistili požiadavky na teplú vodu, a tepelné čerpadlo nepracuje.

● Jednotka by mala byť umiestnená na miesto, ktoré nesmie byť vystavené teplotám pod bodom 
mrazu. Jednotka umiestnená v neklimatizovaných priestoroch (napr. garážach, pivniciach) môže 
pre ochranu proti zamrznutiu vyžadovať tepelnú izoláciu vodného potrubia, potrubia kondenzátu a 
vypúšťacieho potrubia.

 UPOZORNENIE

Inštalácia jednotky na niektorom z nasledujúcich miest môže viesť k poruche (ak je taká inštalácia 
nevyhnutná, poraďte sa s dodávateľom).
● V mieste sú minerálne oleje, napr. rezná kvapalina.
● Pobrežie, kde vzduch obsahuje veľa soli.
● Žriedlová oblasť, kde existujú korozívne plyny, napr. oxid siričitý.
● Továrne, kde výrazne kolíše napájacie napätie.
● V aute alebo kabíne.
● Miesto s priamym slnečným svetlom a inými zdrojmi tepla.
 Pokiaľ sa tomu nedá nijako vyhnúť, nainštalujte prosím kryt.
● Miesto ako kuchyňa, kde sa vyskytuje mastnota.
● Miesto, kde sa vyskytuje silné elektromagnetické vlnenie.
● Miesto, kde sú horľavé plyny alebo materiály.
● Miesto, kde sa odparujú plyny kyselín alebo alkálií.
● Iné špeciálne prostredie.
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 VÝSTRAHA

● Jednotka musí byť bezpečne pripevnená, inak môže byť výsledkom hlučnosť a otrasy.
● Zaistite, aby okolo jednotky neboli prekážky.
● Na stanovisku, kde sa vyskytuje silný vietor, ako je napríklad morské pobrežie, jednotku pripevnite 

na mieste chránenom pred vetrom.

2.3 Požiadavky na servisný priestor (jednotka: mm)

Obr. 2-1

Obr. 2-2

2.4 Inštalácia v stiesnenom priestore
Ohrievač vody musí byť umiestnený v priestore > 15 m³, kde nič nebráni prúdeniu vzduchu.
Príklad: objem 15 m³ by mala miestnosť s výškou stropu 2,5 m, dĺžkou 3 m a šírkou 2 m.

Vstup vzduchu

Displej

Priehradka

Vý
st

up
 v

zd
uc

hu
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2.5 Obrysové rozmery jednotky (jednotka: mm)

Obr. 2-3

Obr. 2-4

andrys
Placed Image
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3. INŠTALÁCIA
Pri každej jednotke by malo byť množstvo cirkulujúceho vzduchu väčšie ako 350 m3/h.
Zaistite dostatočný priestor na inštaláciu. Nákresy obrysových rozmerov pozri obr. 2-3 a obr. 2-4.

3.1 Potrubie vodného systému

Obr. 3-1

Potrubie na vstupe alebo výstupe vody: pre vstup alebo výstup vody je špecifikovaný závit RC 3/4” 
(vonkajší závit). Potrubie musí byť dobre tepelne izolované.

1) Inštalácia potrubia pre PT ventil: na pripojenie ventilu je špecifikovaný závit RC 3/4” (vnútorný 
závit). Po inštalácii sa musíte uistiť, že je výstup vypúšťacieho potrubia vo vzduchu.

 UPOZORNENIE

● Systém vodného potrubia musí zodpovedať vyššie uvedenému obrázku. V prípade inštalácie na 
mieste, kde teploty klesajú pod bod mrazu, musia byť všetky vodné komponenty tepelne izolované.

● Rukoväť PT ventilu by ste mali raz za pol roka vytiahnuť, aby ste predišli zablokovaniu ventilu. 
Vzhľadom k vysokej teplote vody z ventilu dávajte prosím pozor na popálenie. Vypúšťacie potrubie 
by malo byť dobre tepelne izolované, aby v ňom nezamrzla voda v studenom počasí.

Horný výstup 
kondenzátu

Dolný výstup 
kondenzátu

Spotrebiteľ

PT ventil Výstup vody

Anódová tyč

Vypúšťacia 
trubica

Výtok do barelu

Expanzná nádoba 
(podľa potreby)

1-cestný ventil Guľový ventil

Filter tvaru Y
Voda z 

vodovodu

Solárny senzor

Vstup solárnej vody

Výstup solárnej vody

Poznámka:

Na výstupe horúcej vody 
je požadovaný zmiešavací 
ventil.

Rukoväť

Vypúšťacie potrubie
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 VÝSTRAHA

● Nerozoberajte PT ventil.
● Nezablokujte vypúšťacie potrubie.

Pokiaľ nedodržíte vyššie uvedené pokyny, povedie to k výbuchu a zraneniu.

VÝBUCH

2) Inštalácia jednocestného ventilu: pre jednocestný ventil v príslušenstve je špecifikovaný závit RC 
3/4”. Jednocestný ventil zabraňuje spätnému toku vody.

3) Po nainštalovaní potrubia vodného systému otvorte ventil na vstupe studenej vody a ventil na 
výstupe teplej vody a začnite napúšťať nádrž. Keď voda plynulo vyteká z výstupného potrubia vody 
(výstup vody z vodovodu) a naplní sa nádrž, zatvorte všetky ventily a skontrolujte potrubie, aby ste 
sa uistili, že sa nevyskytujú netesnosti.

4) Pokiaľ je tlak vstupnej vody menší ako 0,15 MPa, mali by ste na vodnom vstupe nainštalovať 
čerpadlo. Pre zaručenie bezpečného používania nádrže pri hydraulickom tlaku napájacej vody 
vyššom ako 0,65 MPa by ste mali na vstupnom potrubí vody nainštalovať redukčný ventil.

5) Pri upchatom vypúšťacom potrubí môže z jednotky unikať kondenzát. Odporúčame použiť 
vypúšťaciu vaňu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Obr. 3-2

Max. 22 mm Ohrievač vody s tepelným čerpadlom

O 50 mm väčší ako Ø jednotky
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3.2 Pripojenie vzduchového kanálu
1) Vstupu a výstupu vzduchu s kanálom. (A+B ≤ 10 m)

Obr. 3-3

2) Vzduchový vstup bez kanálu, pripojenia vzduchového výstupu ku kanálu. (A ≤ 10 m)

Obr. 3-4

Odporúčame nainštalovať jednotku týmto spôsobom v zime, keď je v miestnosti iný zdroj tepla.

Výstup vzduchuVstup vzduchu

Vstup vzduchu Výstup vzduchu
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3) Vzduchový vstup pripojený ku kanálu, vzduchový výstup bez kanálu. (A ≤ 10 m)

Obr. 3-5

Odporúčame nainštalovať jednotku týmto spôsobom v lete, aby do miestnosti mohol byť vypúšťaný 
čerstvý vzduch.

4) Popis kanálu

Tabuľka 3-1

Kanál Kruhový kanál Obdĺžnikový kanál
Rozmery (mm) Ø 190 190 x 190

Lineárny pokles tlaku (Pa/m) ≤ 2 ≤ 2

Lineárna dĺžka (m) ≤ 10 ≤ 10

Pokles tlaku pri ohybe (Pa) ≤ 2 ≤ 2

Počet ohybov ≤ 3 ≤ 3

 POZNÁMKA

● Odpor kanálu zníži rýchlosť prúdenia vzduchu, čo povedie k poklesu výkonu jednotky.
● V prípade jednotky s kanálom by celková dĺžka kanálu nemala byť väčšia ako 10 metrov prípadne 

maximálny statický tlak by mal byť do 25 Pa a počet ohybov by nemal byť vyšší ako 3.
● Na jednotkách s výstupom vzduchu s kanálom sa počas prevádzky na vonkajšej strane kanálu 

vytvára kondenzát. Venujte prosím pozornosť systému vypúšťania. Odporúčame obaliť kanál 
vrstvou tepelnej izolácie.

● Odporúčame nainštalovať jednotku vo vnútornom priestore. Nie je dovolené inštalovať jednotku na 
mieste vystavenom dažďu.

Výstup vzduchuVstup vzduchu
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Obr. 3-6

Obr. 3-7

 VÝSTRAHA

● Pokiaľ sa dážď dostane k vnútorným súčastiam jednotky, môžu sa poškodiť alebo vyvolať telesné 
ohrozenie. (Obr. 3-6)

● Pokiaľ je jednotka zapojená s kanálom zasahujúcim do vonkajšieho priestoru, musí byť kanál 
vybavený spoľahlivou izoláciou proti vode, aby voda nekvapkala do vnútra jednotky. (Obr. 3-7)

5) Inštalácia filtru na vstup jednotky. Pokiaľ je jednotka zapojená s kanálom, musí byť na vzduchový 
vstup umiestnený filter. (Obr. 3-8/3-9)

Obr. 3-8

Dážď

Hlavná jednotka

Dážď

Prístrešok

VýstupVstup
Filter
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Obr. 3-9

6) Pre plynulé vypúšťanie kondenzátu z jednotky nainštalujte prosím hlavnú jednotku na vodorovnú 
podlahu. Inak zaistite, aby bol vypúšťací ventil v najnižšom mieste. Odporúčame, aby odchýlka 
zariadenia od vertikály nepresahovala 2°.

Obr. 3-10

Majiteľ by mal filter nainštalovať sám; 
s veľkosťou ok siete okolo 1,2 mm.

Filter

Výtok

Výtok
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3.3 Elektrické pripojenie

 UPOZORNENIE

● Napájanie by malo byť zrealizované nezávislým okruhom s menovitým napätím.
● Napájací obvod by mal byť správne uzemnený.
 Pripojenie musí vykonať profesionálny technik podľa národných predpisov a nižšie uvedenej 

obvodovej schémy.
● Pevná elektrická inštalácia musí byť vykonaná podľa národných predpisov a jej súčastí musí byť 

odpájacie zariadenie všetkých pólov s minimálnou vzdialenosťou rozpojených kontaktov 3 mm a 
prúdový chránič (FI) dimenzovaný na zvyškový prúd nad 10 mA.

● Prúdový chránič musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám daného štátu.
● Napájací kábel a signálový kábel musí byť nainštalovaný úhľadne a správne bez vzájomného 

rušenia alebo dotyku spojovacieho potrubia alebo ventilu.
● Znovu prekontrolujte pripojenie a pred zapnutím napájania sa uistite o jeho správnosti.

3.3.1 Schéma elektrického pripojenia

Obr. 3-11

T3: Senzor teploty výparníka T5L: Senzor teploty v nádrži (dolný)

T4: Senzor okolitej teploty TP: Senzor výstupnej teploty

T5U: Senzor teploty v nádrži (horný) TH: Senzor teploty prívodného vzduchu

PRO-H: Ochranný spínač proti vysokému tlaku  Uzemnenie

Hlavná riadiaca doska

Ak je požiadavka na použitie solárnych 
panelov, na konektor CN 26 musí 
byť pripojené napájanie 220-240 V. 
Obehové čerpadlo solárneho systému 
je spúšťané signálom z konektoru CN 
2 cez stykač. Nie je možné napájať 
obehové čerpadlo priamo.

Vodiče L a N, ktoré 
prechádzajú spoločnou 
tlmivkou CT1, musia byť 
inštalované rovnakým 
smerom, inak môže dôjsť k 
poruche systému.

Napájanie
Schéma pripojenia 

vo vnútri nádrže Vodiče 1A/1B vychádzajú z nádrže, musia byť pripojené k príslušnej súčasti.
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3.3.2 Špecifikácia elektrického napájania

Tabuľka 3-2

Názov modelu SWH-35/300TL,
SWH-35/300TSL

Napájacie napätie 220-240V~ 50Hz

Min. prierez napájacieho kábla (mm2) 10

Zemniaci vodič (mm2) 10

Zaťažiteľnosť manuálneho spínača (A) /
poistka (A)

40/30

Prúdový chránič 30 mA ≤ 0,1 s

● Napájací kábel zvoľte prosím podľa hornej tabuľky; kábel by mal vyhovovať národnej 
elektrotechnickej norme.

● Odporúčaný typ napájacieho kábla je H05RN-F.

 VÝSTRAHA

Jednotka musí byť nainštalovaná s prúdovým chráničom v blízkosti napájania a musí byť správne 
uzemnená.

3.3.3 Popis vstupov/výstupov dosky plošných spojov

Vstup transformátora

Solárny vstup (300L)

Alarm

SW1 Továrenské 
nastavenie pre výber 
dezinfekcie a modelu 
elektrického ohrievača

SW2 Továrenské 
nastavenie pre výber 
modelu 190L/300L

Vysokotlakový spínač

Tp: senzor teploty 
výstupného vzduchu 
kompresoru
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3.3.4 Nastavenie prepínačov

● Na doske plošných spojov sú dva prepínače.

SW1 Výber modelu (užívateľom nikdy nedovoľte meniť továrenské nastavenia)

ON OFF
SW1–1 bez elektrického ohrievača s elektrickým ohrievačom

SW1–2 bez dezinfekcie s dezinfekciou

SW2 Výber modelu (užívateľom nikdy nedovoľte meniť továrenské nastavenia)

2

 190L model  300L model1

● Štandardné továrenské nastavenie:

Obr. 3-13

3.3.5 Prúdový chránič

Obr. 3-14

3.4 Kontrolný zoznam inštalácie
3.4.1 Umiestnenie

● Podlaha pod ohrievačom vody musí uniesť hmotnosť vodou naplneného ohrievača 
(plný 286 kg). □

● Umiestnenie vo vnútornom priestore (v pivnici alebo v garáži) a vo vertikálnej 
polohe. Chránený pred mrazom. □

● Vykonané opatrenia na ochranu priestoru pred poškodením vodou.
 Inštalovaná kovová vypúšťacia vaňa a odvádzacie potrubie do príslušného odtoku. □
● Dostatok priestoru na údržbu ohrievača vody. □
● Dostatok vzduchu pre funkciu tepelného čerpadla.
 Ohrievač vody musí byť umiestnený v priestore >15 m³, kde nič nebráni prúdeniu 

vzduchu.

□

Zástrčka/zásuvka

Napájací kábel 
s prúdovým 
chráničom

Prúdový chránič

N
ap

áj
an

ie
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 POZNÁMKA

Pre optimálnu účinnosť a servis musia byť dodržané nasledujúca vzdialenosti: 800 mm na strane 
vstupu vzduchu, 800 mm na strane výstupu vzduchu, 600 mm vzadu a 600 mm vpredu.

● Jednotku nie je možné nainštalovať do žiadnej komory alebo malého uzatvoreného 
priestoru. □

● Atmosféra v mieste inštalácie nesmie obsahovať korozívne prvky ako síru, fluór a 
chlór. Tieto prvky sú v sprejoch, saponátoch, bielidlách, čistiacich rozpúšťadlách, 
osviežovačoch vzduchu, farbách a odstraňovačoch laku, chladivách a mnohých 
ďalších produktoch pre komerčné a domáce použitie. Navyše nadmerné množstvo 
prachu a textilného prachu môže ovplyvniť funkciu jednotky a vyžaduje častejšie 
čistenie.

□

● Teplota okolitého vzduchu musí byť vyššia ako -7 ºC a nižšia ako 43 ºC. Pokiaľ 
sa teplota okolitého vzduchu dostane za hornú alebo dolnú hranicu, aktivujú sa 
elektrické vykurovacie prvky, aby zaistili požiadavky na teplú vodu.

□

3.4.2 Potrubie vodného systému

● PT ventil (teplotný a redukčný tlakový ventil) správne nainštalovaný s vypúšťacím 
potrubím, ktoré vedie do príslušného odtoku a je chránené proti zamrznutiu. □

● Všetky potrubia sú správne nainštalované a nevykazujú netesnosti. □
● Jednotka úplne naplnená vodou. □
● Zmiešavací ventil (odporúčané) je nainštalovaný podľa pokynov od výrobcu. □

3.4.3 Inštalácia vypúšťacieho potrubia kondenzátu

● Musí byť umiestnené tak, aby bol zaistený prístup k príslušnému odtoku alebo 
čerpadlu kondenzátu. □

● Inštalované vypúšťacie potrubie kondenzátu a zavedené do príslušného odtoku 
alebo čerpadla kondenzátu. □

3.4.4 Elektrické prípojky

● Ohrievač vody vyžaduje pre správnu funkciu 220 VAC. □
● Káble a spoje musia byť dimenzované podľa všetkých príslušných miestnych 

predpisov a podľa požiadavok tohto návodu na obsluhu. □
● Ohrievač vody a elektrické napájanie sú správne uzemnené. □
● Nainštalovaná správna poistka alebo istič proti preťaženiu. □
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3.4.5 Revízia po inštalácii

● Pochopenie používania modulu užívateľského rozhrania pre nastavenie rôznych 
režimov a funkcií. □

● Pochopenie dôležitosti bežných prehliadok/údržby vane a vypúšťacieho potrubia 
kondenzátu. Má sa tým pomôcť prevencii proti upchatiu vypúšťacieho potrubia, 
ktoré by viedlo k pretečeniu vane na vypúšťaný kondenzát.

□

● DÔLEŽITÉ: Voda vytekajúca z plastového plášťa je príznakom toho, že môžu byť 
upchaté obidve vypúšťacie potrubia kondenzátu. Je potrebný okamžitý zásah. □

● Pre zachovanie optimálnej prevádzky kontrolujte, vymieňajte a čistite vzduchový 
filter. □

4. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
4.1 Napúšťanie vody pred použitím
Pred používaním tohto zariadenia vykonajte prosím nižšie uvedené kroky.

Napustenie vody: Pokiaľ zariadenie používate po prvý raz alebo opakovane po vyprázdnení nádrže, 
pred zapnutím napájania prosím zaistite, aby bola nádrž plná vody.
Spôsob: Pozri obr. 4-1

Obr. 4-1

Otvorte ventil na vstupe studenej vody a 
ventil na výstupe teplej vody.

Otvoriť Otvoriť

Vstup studenej 
vody

Výstup teplej 
vody

Pokiaľ voda prúdi z vodného výstupu, 
nádrž je plná. Zatvorte ventil na 
výstupe teplej vody; napúšťanie vody je 
ukončené.

Zavřít

Výstup teplej vody

Vypúšťanie vody
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 UPOZORNENIE

● Prevádzka bez vody vo vodnej nádrži môže viesť k poškodeniu pomocného elektrického ohrievača. 
Za takéto poškodenie výrobca nepreberá záruku.

● Po zapnutí napájania sa rozsvieti displej. Užívateľ môže jednotku ovládať tlačidlami pod displejom.
● Vyprázdnenie: Ak je potrebné jednotku vyčistiť, premiestniť a pod., mali by ste vyprázdniť nádrž.
 Spôsob: Pozri obr. 4-2:

Obr. 4-2

4.2 Skúšobná prevádzka
4.2.1 Kontrolný zoznam pred uvedením do prevádzky

1) Kontrolný zoznam pred skúšobnou prevádzkou.
2) Správna inštalácia systému.
3) Správne pripojenie vodného/vzduchového potrubia a kabeláže.
4) Plynulé vypúšťanie kondenzátu a dobrá izolácia všetkých hydraulických súčastí.
5) Správne napájanie.
6) Nezavzdušnené vodné potrubie a otvorené všetky ventily.
7) Nainštalovaný funkčný prúdový chránič.
8) Dostatočný tlak vstupnej vody (medzi 0,15 MPa a 0,65 MPa)
 (≥ 0 MPa).

Zatvorte ventil na vstupe studenej vody, otvorte 
ventil na výstupe teplej vody a vypúšťacie 
potrubie. Otvoriť

Otvoriť

Výstup teplej 
vody

Vstup studenej 
vody

Uzatvárací ventil 
vypúšťacieho potrubia

Vyprázdňovanie

Po vypustení prosím vráťte maticu 
vypúšťacieho potrubia.

Zatvoriť

Uzatvárací ventil vypúšťacieho potrubia
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4.2.2 Prevádzka

1) Vyobrazenie konštrukcie systému
 Jednotka má dva druhy zdrojov tepla: tepelné čerpadlo (kompresor) a elektrický ohrievač.
 Jednotka si sama vyberá tepelný zdroj pre ohrev vody na cieľovú teplotu.

Obr. 4-3

2) Zobrazenie teploty vody
 Na displeji sa zobrazuje teplota zistená horným senzorom.
 Tak je normálne, že sa na displeji zobrazuje cieľová teplota, ale kompresor je ešte zapnutý, pretože 

teplota vody dole ešte nedosiahla cieľovú hodnotu.

3) Jednotka automaticky vyberá režimy. Manuálny výber režimu nie je k dispozícii.

● Rozsah prevádzkových teplôt
 Nastavenie rozsahu cieľovej teploty: 38 ~ 70 ºC.
 Rozsah teploty okolia pre prevádzku elektrického ohrievača: -20 °C ~ 45 ºC.
 Rozsah teploty okolia pre prevádzku tepelného čerpadla: -7 °C ~ 43 ºC.
 Hranice teploty vody:

Tabuľka 4-1

4) Zmena tepelného zdroja

● Štandardný tepelný zdroj je tepelné čerpadlo.
 Ak je teplota okolia mimo prevádzkový rozsah tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo sa zastaví, 

jednotka sa automaticky prepne na elektrický ohrievač a na displeji sa zobrazí symbol LA (LA); keď 
sa potom teplota okolia vráti do prevádzkového rozsahu tepelného čerpadla, elektrický ohrievač sa 
opäť automaticky prepne na tepelné čerpadlo a symbol LA (LA) zmizne.

● Keď je žiadaná cieľová teplota vody vyššia ako max. teplota (tepelné čerpadlo), jednotka najskôr 
aktivuje tepelné čerpadlo na max. teplotu, potom vypne tepelné čerpadlo a aktivuje elektrický 
ohrievač pre nepretržitý ohrev vody na cieľovou teplotu.

● Pokiaľ pri zapnutom tepelnom čerpadle manuálne zapnete elektrický ohrievač, bude elektrický 
ohrievač pracovať spolu s tepelným čerpadlom, kým nebude dosiahnutá cieľová teplota vody. Ak 
teda chcete vodu ohriať rýchlo, zapnite prosím elektrický ohrievač manuálne.

Výstup vody

Senzor teploty

Vstup vody
Elektrický ohrievač

Nádrž

andrys
Placed Image
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 POZNÁMKA

Elektrický ohrievač sa zapne jedenkrát pre aktuálny postup ohrevu.
Ak chcete elektrický ohrievač zapnúť znovu, stlačte prosím .

● Ak dôjde v systéme ku chybám, na displeji sa zobrazí chybový kód "E7" a , potom sa zastaví 
tepelné čerpadlo a jednotka automaticky zapne elektrický ohrievač ako záložný zdroj tepla, avšak 
kód "E7" a  sa budú zobrazovať až do vypnutia napájania.

 POZNÁMKA

Ak sa používa iba elektrický ohrievač, ohreje sa len približne 75 litrov vody. Keď je teda teplota okolia 
mimo prevádzkový rozsah tepelného čerpadla, musíte nastaviť vyššiu cieľovú teplotu vody.

● Odmrazovanie počas ohrevu vody
 Pokiaľ v čase prevádzky tepelného čerpadla pri nízkej teplote okolia zamrzne výparník, bude 

systém na udržanie funkcie vykonávať automatické odmrazovanie (približne 3 ~ 10 minút). V čase 
odmrazovania sa zastaví motor ventilátora, avšak kompresor bude ešte zapnutý.

● Čas ohrevu
 Časy ohrevu sa líšia podľa teploty okolia. Nízka teplota okolia obvykle vedie vzhľadom k nižšej 

účinnosti k dlhšiemu ohrevu.

Obr. 4-4

● Pokiaľ je teplota okolia nižšia ako 2 °C, tepelné čerpadlo a elektrický ohrievač prevezmú rôzne 
podiely ohrievacieho výkonu. Všeobecne platí, že čím nižšia je teplota okolia, tým nižší podiel 
prevezme tepelné čerpadlo a vyšší podiel elektrický ohrievač. Ďalšie podrobnosti pozri v tabuľke 
4-1.

Obr. 4-5

Teplota okolia (°C)

Vý
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n 
(W

)

Teplota okolia (°C)

C
O

P 
(W

/W
)
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Obr. 4-6

● TCO a ATCO
 Napájanie kompresoru a elektrického ohrievača bude automaticky vypínané alebo zapínané 

pomocou TCO a ATCO.
 Keď je veľmi vysoká teplota vody. Ak je teplota vyššia ako 78 °C, ATCO automaticky vypne 

napájanie kompresora a elektrického ohrievača a zapne ich, keď teplota poklesne pod 68 °C.
● Reštart po dlhom vypnutí
 Keď je jednotka opäť spustená po dlhom čase nečinnosti (vrátane skúšobnej prevádzky), je 

normálne, keď je výstupná voda znečistená. Nechajte otvorený ventil a voda bude čoskoro čistá.

 POZNÁMKA

Pri teplote okolia nižšej ako -7 °C sa dramaticky zníži účinnosť tepelného čerpadla.
Jednotka sa automaticky prepne do režimu elektrického ohrievača.

4.2.3 Základné funkcie

1) Funkcia týždennej dezinfekcie
 V režime dezinfekcie začne jednotka ihneď ohrievať vodu na 65 °C pre usmrtenie baktérie 

legionella vo vodnej nádrži. Na displeji bude počas dezinfekcie svietiť symbol " ". Keď je teplota 
vody vyššia ako 65 °C, jednotka opustí režim dezinfekcie a symbol " " zhasne.

2) Prázdninový režim:
 Po stlačení tlačidla "Vacation" bude jednotka automaticky ohrievať vodu na 15 °C z dôvodu 

energetických úspor v dňoch počas prázdnin.
3) Ako jednotka pracuje:
 Keď je jednotka vypnutá (OFF) -> stlačte  -> jednotka sa "prebudí" -> stláčajte  pre 

nastavenie cieľovej teploty vody (38-70 °C) -> stlačte  -> jednotka automaticky vyberie 
režim a začne ohrievať vodu na cieľovú teplotu.

4.2.4 Funkcia dopytovania

Pre pohodlnú údržbu a opravy je po spoločnom stlačení nasledujúcich dvoch tlačidiel k dispozícii 
funkcia dopytovania: " " + " ", potom sa v nasledujúcom poradí každým stlačením tlačidla " " 
alebo " " zobrazia prevádzkové parametre.

Teplota okolia (°C)

Č
as

 (h
)
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Tabuľka 4-2

Č. Nižšie 
miesto 
hodín

Vyššie 
miesto 
minút

Nižšie 
miesto 
minút

Parameter Vysvetlenie

1 S U teplota

2 S L teplota

3 t 3 teplota

4 t 4 teplota

5 t P teplota

6 t h teplota

7 C E prúd Kompresor

8 1 Posledný chybový kód

9 2 1. predchádzajúci kód chyby alebo 
ochrany

10 3 2. predchádzajúci kód chyby alebo 
ochrany

11 Číslo softvéru

5. PREVÁDZKA
5.1 Vysvetlivky k ovládaciemu panelu

Obr. 5-1

Displej

Funkcie
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5.2 Vysvetlivky k displeju

Obr. 5-2

Č. Symbol Popis

1 Káblový ovládač:
Keď je pripojený káblový ovládač, svieti ; inak  nesvieti.

2 Vonkajší solárny tepelný zdroj:
Pokiaľ bol ku jednotke pripojený vonkajší solárny tepelný zdroj, s 
frekvenciou 1 Hz bliká ; inak  nesvieti.

3 Prázdninový režim:
Keď je jednotka v prázdninovom režime, svieti , inak  nesvieti; pri 
nastavovaní prázdninového režimu bliká  s frekvenciou 2 Hz.

4 Kompresor:
Keď je zapnutý kompresor, zobrazuje sa , inak sa  nezobrazuje.

5 Elektrický ohrievač:
Keď je zapnutý elektrický ohrievač, zobrazuje sa , inak sa  
nezobrazuje.
Ak je elektrický ohrievač automaticky zapnutý jednotkou,  svieti.
Ak je elektrický ohrievač zapnutý manuálne,  bliká frekvenciou 1 
Hz.
Ak je elektrický ohrievač manuálne zapínaný/vypínaný,  bliká 
frekvenciou 2 Hz.

6 Dezinfekcia:
Keď je jednotka v režime dezinfekcie, zobrazuje sa , inak sa  
nezobrazuje.
Ak je režim dezinfekcie automaticky zapnutý jednotkou,  svieti.
Ak je režim dezinfekcie zapnutý manuálne,  bliká frekvenciou 1 Hz.
Počas nastavovania režimu dezinfekcie alebo časovača dezinfekcie 
bliká  frekvenciou 1 Hz.

7 Alarm vysoké teploty:
Keď je žiadaná teplota vody vyššia ako 50 °C, svieti ; inak  
nesvieti.

8 Alarm:
Keď je jednotka v stave ochrany/chyby, bliká  frekvenciou 5 Hz a 
každú minútu vydá bzučiak 3 akustické signály, pokým nie je ochrana/
chyba odstránená alebo na 1 sekundu nestlačíte .

9 Zámok:
Keď sú zablokované tlačidlá, svieti ; inak  nesvieti.
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Č. Symbol Popis

0 °E Jednotka teploty
Keď je nastavená teplota v stupňoch Celzia, svieti °C, pomocou 888 
sa zobrazujú stupne Celsia.
Keď je nastavená teplota v stupňoch Fahrenheita, svieti °F, pomocou 
888 sa zobrazujú stupne Fahrenheita.



Keď sú tlačidlá v zablokovanom režime a stlačíte ľubovoľné tlačidlo 
okrem tlačidla pre odblokovanie, zobrazí sa .

 888 888:
Keď je odblokovaná obrazovka, zobrazuje sa 888:
V normálnom režime indikuje teplotu vody.
V prázdninovom režime indikuje zostávajúce dni prázdnin.
V režime nastavovania indikuje žiadanú teplotu.
V režime dopytovania indikuje parametre nastavenia/prevádzky a kód 
chyby/ochrany.

 8 Rezervované
8

.1 SET Nastavenie teploty vody
Počas nastavovania teploty vody alebo žiadaných dní prázdnin svieti 
SET.

.2 DAY Nastavenie dátumu
Počas nastavovania dní prázdnin svieti DAY.
V prázdninovom režime svieti DAY.

 Časovač
Môžete nastaviť šesť časovačov.
Pokiaľ bol niektorý z nich nastavený, pri odblokovanej obrazovke 
svieti príslušný z časovačov .
Pokiaľ nie je nastavený žiadny časovač, nesvieti žiadny z nich.
Počas nastavovania časovača bliká príslušný z časovačov 
frekvenciou  2 Hz a nastavený časovač svieti.

 Hodiny a nastavenie hodín
 ukazuje hodiny.

Kedykoľvek sú nastavované hodiny, svieti .
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Obr. 5-3

Stlačenie tlačidla je účinné iba v stave odblokovaných tlačidiel a displeja.

Tabuľka 5-2

Č. Symbol Popis

1 Manuálne zapnutie elektrického ohrievača
Keď je ohrievač vypnutý, pre jeho zapnutie vykonajte nižšie uvedené 
kroky.

Keď je elektrický ohrievač už zapnutý, vedie stlačenie  k 
zobrazeniu symbolu neplatnosti  na displeji.

2  ZVÝŠENÍ
Keď je odblokovaná obrazovka, zvýšite príslušnú hodnotu stlačením 

.
● Keď nastavujete teplotu a stlačíte  na dlhšie ako 1 sekundu, bude 
sa hodnota teploty zvyšovať priebežne.
● Keď nastavujete hodiny/časovač a stlačíte  na dlhšie ako 1 
sekundu, bude sa hodnota hodín/časovača zvyšovať priebežne.
● Keď nastavujete počet dní prázdnin a stlačíte  na dlhšie ako 1 
sekundu, bude sa počet dní zvyšovať priebežne.
V režime dopytovania listujete v kontrolovaných položkách smerom 
hore stláčaním .

Bliká symbol .

Potvrďte manuálne zapnutie elektrického 
ohrievača; elektrický ohrievač je potom 
aktívny a ohrieva vodu na cieľovú teplotu. 
Keď potom budete potrebovať zapnúť 
elektrický ohrievač znovu, opakujte prosím 
tieto kroky.
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Č. Symbol Popis

3.1 Nastavenie hodín

Pre vstup do nastavovania hodín stlačte na 
5 sekúnd tlačidlo . Rozsvieti sa potom 
symbol  SET CLOCK a bude pomaly blikať 
hodnota hodín denného času.

Nastavte hodiny.

Potvrďte nastavenie hodín. Potom budú 
pomaly blikať minúty denného času.

Nastavte minúty.

Potvrďte nastavenie minút a opusťte 
nastavovanie denného času.
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Č. Symbol Popis

3.2 Nastavenie časovača

Vstúpte do nastavenia časovača.

Vyberte časovač ( ), ktorý má byť 
nastavený. Keď vyberiete časovač, bude 
pomaly blikať symbol časovača.

Potvrďte vybraný nastavovaný časovač. 
Potom sa rozsvieti   SET CLOCK. Bude 
pomaly blikať hodnota časovača.

Nastavte hodnotu hodín časovača.

Potvrďte hodnotu hodín časovača. Potom 
budú pomaly blikať minúty časovača.

Nastavte minúty časovača.

Potvrďte minúty časovača. Po nastavení 
časovača bude pomaly blikať symbol ON 
(zapnutie) alebo OFF (vypnutie).

Nastavte akciu (ON alebo OFF) časovača.

Potvrďte akciu (ON alebo OFF) časovača.

Pri rôznych akciách sa na obrazovke 
displeja bude automaticky zobrazovať rôzna 
hodnota v 888. V prípade akcie ON sa na 
nej bude zobrazovať posledná nastavená 
teplota a symbol  SET, v prípade akcie 
OFF sa bude zobrazovať --.

Nastavte teplotu vody pre nastavený 
časovač.

Potvrďte a dokončite nastavovanie 
časovača. Potom postup opakujte pre 
nastavenie iného časovača.
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Č. Symbol Popis

3.2 Zrušenie časovača

Kontrola časovača

V prípade konfliktu medzi časovačom a manuálnym zapnutím:
1) Prioritu má okamih manuálneho zapnutia.
2) Prioritu má okamih časovaného vypnutia.

4  ZRUŠENIE
Pre zrušenie nastavenia, opustenie nastavovania, zrušenie alarmu 
atď.
Pre zrušenie bzučiaka alarmu musí stlačenie trvať 1 sekundu.

5  tlačidlo ZAP/VYP a LED indikátor
Keď je jednotka v pohotovostnom stave a stlačíte , jednotka sa 
vypne. Keď je jednotka v zapnutom stave a stlačíte , jednotka sa 
vypne. Keď je jednotka vo vypnutom stave a stlačíte , jednotka 
sa zapne. Keď je jednotka v zapnutom alebo pohotovostnom stave, 
svieti LED indikátor , keď je jednotka vo vypnutom stave, indikátor 
nesvieti.

Vstúpte do nastavenia časovača.

Vyberte časovač ( ), ktorý má byť 
zrušený. Keď vyberiete časovač, bude 
pomaly blikať symbol časovača.

Potvrďte pre zrušenie časovača. Potom 
zopakujte výber časovača a zrušenia. Pokiaľ 
pri stlačení tlačidla  nebol časovač 
nastavený, zobrazí sa na displeji . Po 
dokončení zrušenia časovačov stlačte na 3 
sekundy tlačidlo  pre opustenie zrušenia 
časovačov.

Vyberte časovač ( ), ktorý má byť 
skontrolovaný. Keď je vybratý, pomaly bliká 
symbol časovača a zobrazuje sa akcia 
časovača (ON alebo OFF) a nastavený čas.
V prípade akcie ON sa zobrazuje cieľová 
teplota. V prípade akcie OFF sa zobrazuje 
symbol --.

Pre opustenie kontroly časovačov stlačte 
na 3 sekundy tlačidlo  alebo 30 sekúnd 
nestláčajte žiadne tlačidlo.
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Č. Symbol Popis

6  ZNÍŽENIE/DOLE
Keď je odblokovaná obrazovka, znížite príslušnú hodnotu stlačením 

.
● Keď pri nastavovaní teploty stlačíte  na dlhšie ako 1 sekundu, 
hodnota teploty sa bude znižovať priebežne.
● Keď nastavujete hodiny/časovač a stlačíte  na dlhšie ako 1 
sekundu, hodnota hodín/časovača sa bude znižovať priebežne.
● Keď nastavujete počet dní prázdnin a stlačíte  na viac ako 1 
sekundu, bude sa hodnota znižovať priebežne. V režime dopytovania 
listujete v kontrolovaných položkách dole stláčaním .

7  POTVRDENIE/ODBLOKOVANIE
Po nastavení parametrov sa stlačením tohto tlačidla vykoná ich 
upload, pokiaľ sú tlačidlá a obrazovka odblokované.
● Pokiaľ tlačidlo stlačíte do 10 sekúnd, vykoná sa upload 
nastavených parametrov do jednotky.
● Ak nasleduje stlačenie až po 10 sekundách, musíte všetky 
parametre nastaviť znovu.
Pokiaľ sú tlačidlá a obrazovka uzamknuté, 3 sekundovým stlačením 
ich odblokujete.

8  DEZINFEKCIA
Manuálne zapnutie funkcie dezinfekcie

Bliká symbol .

Potvrďte manuálne zapnutie funkcie 
dezinfekcie, jednotka potom vykoná 
dezinfekciu ohrevom vody najmenej na 
65°C.
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Č. Symbol Popis

8 Nastavenie času dezinfekcie

Vo vyššie nastavenom čase jednotka raz za 7 dní automaticky spustí 
funkciu dezinfekcie. Pokiaľ užívateľ čas dezinfekcie nenastaví, 
jednotka raz za 7 dní automaticky spustí funkciu dezinfekcie o 23:00 
hod. Keď je jednotka vypnutá alebo v režime dezinfekcie, vedie 
stlačenie  k zobrazeniu  na displeji.

9  PRÁZDNINY
Nastavenie prázdnin

V prázdninovom režime je štandardné nastavenie cieľovej teploty 
vody 15 °C a pomocou 888 sa zobrazuje zvyšný počet dní prázdnin. 
Posledný deň prázdnin jednotka automaticky spustí funkciu 
dezinfekcie a automaticky nastaví poslednú cieľovú teplotu pred 
prázdninami. Ak bola jednotka už v prázdninovom režime alebo bola 
vypnutá, vedie stlačenie k zobrazeniu  na displeji.

Pre vstup do nastavovania času dezinfekcie 
stlačte na 3 sekundy tlačidlo . Bliká symbol 

, svieti symbol  SET CLOCK a pomaly 
bliká hodnota hodín.

Nastavte hodiny.

Potvrďte nastavenie hodín. Potom budú 
pomaly blikať minúty denného času.

Nastavte minúty.

Potvrďte nastavenie času dezinfekcie a 
opusťte nastavovanie.

Vstúpte do nastavenia prázdnin. Bliká symbol 
. Svieti symbol . V 888 sa zobrazuje 

posledné nastavenie počtu dní prázdnin.

Nastavte počet dní prázdnin. Rozsah pre dni 
je 1 ~ 99 (štandardne 14 dní).

Potvrďte nastavenie prázdnin a opusťte 
nastavovanie. Jednotka ihneď prejde do 
prázdninového režimu.
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5.3 Kombinácia tlačidiel

Č. Symbol Popis
Vymazanie 
chybového 
kódu

Stlačte tieto dve tlačidlá súčasne pre vymazanie všetkých 
uložených kódov chýb a ochrán. Zaznie jeden akustický signál.

Režim 
dopytovania

Súčasným 1 sekundovým stlačením týchto dvoch tlačidiel 
prejdete do  režimu dopytovania.
V režime dopytovania môže užívateľ stláčaním  a  cyklicky 
skontrolovať nastavenia a prevádzkové parametre jednotky. Pre 
opustenie režimu dopytovania stlačte na 1 sekundu tlačidlo  
alebo 30 sekund nestláčajte žiadne tlačidlo.

5.4 Automatický reštart

Keď dôjde k výpadku napájania, jednotka si zapamätá všetky nastavené parametre a po obnovení 
napájania sa vráti k predchádzajúcim nastaveniam.

5.5 Automatické uzamknutie tlačidiel

Pokiaľ počas 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, tlačidlá sa zamknú s výnimkou tlačidla pre 
odblokovanie ( ). Pre odblokovanie tlačidiel stlačte 3 sekundy .

5.6 Automatické uzamknutie obrazovky

Pokiaľ počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, obrazovka sa uzamkne (zhasne).
Neplatí to pre chybové kódy a indikátor alarmu.
Stlačením ľubovoľného tlačidla sa obrazovka odblokuje (rozsvieti).

6. LOKALIZÁCIA A ODSTRÁNENIE PORÚCH
6.1 Príznaky, ktoré nie sú chybami
OTÁZKA:
Prečo sa hneď po nastavení nespustí kompresor?
ODPOVEĎ:
Jednotka pred opätovným zapnutím kompresora 3 minúty čaká, kým sa vyrovnajú tlaky.
Tak jednotka sama seba chráni.

OTÁZKA:
Prečo sa niekedy počas prevádzky jednotky zníži teplota zobrazovaná na displeji?
ODPOVEĎ:
Keď je teplota v nádrži hore oveľa vyššia ako teplota v dolnej časti, horúca voda hore sa mieša so 
studenou vodou dole, ktorá priebežne nateká z napúšťacieho ventilu vody, takže sa znižuje teplota v 
hornej časti.
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OTÁZKA:
Prečo sa niekedy zníži teplota zobrazovaná na displeji, ale jednotka je stále vypnutá?
ODPOVEĎ:
Pre zamedzenie častému zapínaniu a vypínaniu jednotka zapína tepelný zdroj až vtedy, keď je teplota 
v nádrži dole najmenej o 5 ºC nižšia ako žiadaná teplota.

OTÁZKA:
Prečo sa niekedy dramaticky zníži teplota zobrazovaná na displeji?
ODPOVEĎ:
Pri požiadavke na veľké množstvo teplej vody z tlaku vzdornej nádrže voda rýchlo vyteká z hornej 
časti nádrže a rovnako tak do dolnej časti nádrže rýchlo nateká studená voda. Keď sa studená voda 
dostane k hornému senzoru teploty, teplota zobrazovaná na displeji sa dramaticky zníži.

OTÁZKA:
Prečo sa niekedy teplota zobrazovaná na displeji výrazne zníži, ale stále môžete vypúšťať veľké 
množstvo teplej vody?
ODPOVEĎ:
Pretože je horný senzor teploty vody umiestnený v hornej štvrtine nádrže, znamená to, že je pri 
vypúšťaní teplej vody v nádrži k dispozícii ešte najmenej 1/4 objemu nádrže.

OTÁZKA:
Prečo sa niekedy na displeji jednotky zobrazuje "LA"?
ODPOVEĎ:
Prevádzkový rozsah okolitej teploty tepelného čerpadla je -7 °C až 43 °C. Pokiaľ je okolitá teplota 
mimo rozsah, systém na to upozorňuje vyššie uvedeným hlásením.

OTÁZKA:
Prečo sa na displeji niekedy nič nezobrazuje?
ODPOVEĎ:
Pre zaistenie životnosti obrazovky displeja sa displej vypne (s výnimkou LED indikátora), pokiaľ 30 
sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

OTÁZKA:
Prečo niekedy nie sú k dispozícii tlačidlá?
ODPOVEĎ:
Pokiaľ na paneli počas 1 minúty nevykonáte žiadnu činnosť, jednotka panel zamkne a zobrazí " ".
Pre odblokovanie panela stláčajte 3 sekundy tlačidlo "Enter".

OTÁZKA:
Prečo niekedy vytečie trochu vody z vypúšťacieho potrubia PT ventilu?
ODPOVEĎ:
Voda zahrievajúca sa v tlaku vzdornej nádrži sa rozpína a zvyšuje sa tlak vo vnútri nádrže. Keď 
tlak prekročí 1,0 MPa, aktivuje sa PT ventil, aby vypustil tlak, a zodpovedajúcim spôsobom vytečie 
horúca voda. Pokiaľ voda z vypúšťacieho potrubia PT ventilu odkvapkáva trvalo, nie je to normálne a 
požiadajte prosím kvalifikovaného pracovníka o opravu.
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6.2 Vlastná ochrana jednotky
1) Keď zareaguje vlastná ochrana, systém sa zastaví a spustí auto kontrolu; po zotavení ochrany sa 

reštartuje.

2) Keď zareaguje vlastná ochrana, raz za 2 minúty vydá bzučiak akustický signál, bliká indikátor  a 
na ukazovateli teploty vody sa zobrazí chybový kód. Stláčajte 1 sekundu tlačidlo  pre vypnutie 
akustickej signalizácie. Pokiaľ však neodstránite príčinu alarmu,  a chybový kód nezmizne.

3) Vlastná ochrana sa môže spustiť za týchto podmienok:
 Zablokovaný vstup alebo výstup vzduchu:
 Výparník je zanesený veľkým množstvom prachu.
 Nesprávne napájacie napätie (mimo rozsah 220 - 240V).

6.3 Keď dôjde ku chybe
1) Pokiaľ dôjde k bežnej chybe, jednotka sa automaticky prepne na elektrický ohrievač pre núdzové 

dodávanie teplej úžitkovej vody. Požiadajte prosím kvalifikovaného pracovníka o opravu.

2) Pokiaľ dôjde k závažnej chybe, jednotka sa nespustí.
 Požiadajte prosím kvalifikovaného pracovníka o opravu.

3) Keď dôjde ku chybe, bzučiak vydá raz za 2 minúty 3 akustické signály a bude rýchlo blikať .
 Pre vypnutie bzučiaka stláčajte 1 sekundu . Symbol alarmu ale neprestane blikať.

6.4 Odstránenie porúch
Tabuľka 6-1

Prejav poruchy Možná príčina Riešenie
Vyteká studená 
voda a nesvieti 
displej

1. Nesprávne spojenie medzi 
napájacou zástrčkou a zásuvkou.

2. Veľmi nízka žiadaná teplota vody.
3. Prerušený senzor teploty. 

Prerušený spoj senzoru.

1. Zastrčte do zásuvky.
2. Zvýšte žiadanú teplotu vody.
3. Spojte sa so servisným 

strediskom.

Nevyteká teplá 
voda

1. Prerušená dodávka vody z 
vodovodu.

2. Veľmi nízky tlak vstupnej vody
 (< 0,15 MPa).
3. Zatvorený ventil na vstupe 

studenej vody.

1. Počkajte na obnovenie dodávky 
vody z vodovodu.

2. Počkajte na zvýšenie tlaku 
vstupnej vody.

3. Otvorte ventil na vstupue vody.

Únik vody Nie sú dobre utesnené spoje na 
vodnom potrubí.

1. Všetky spoje skontrolujte a 
utesnite.
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6.5 Tabuľka odstránenia porúch podľa chybových kódov
Tabuľka 6-2

Displej Popis poruchy Opravný zásah
E0 Chyba senzora T5U

(senzor teploty vody hore)
Mohol sa uvoľniť spoj medzi senzorom 
a doskou plošných spojov alebo 
je poškodený senzor. Kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.

E1 Chyba senzora T5L
(senzor teploty vody dole)

Mohol sa uvoľniť spoj medzi senzorom 
a doskou plošných spojov alebo 
je poškodený senzor. Kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.

E2 Chyba komunikácie nádrže a káblového 
ovládača

Mohol sa uvoľniť spoj medzi ovládačom 
a doskou plošných spojov alebo je 
poškodená doska plošných spojov.

E4 Chyba senzoru teploty výparníka T3 Mohol sa uvoľniť spoj medzi senzorom 
a doskou plošných spojov alebo 
je poškodený senzor. Kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.

E5 Chyba senzoru okolitej teploty T4 Mohol sa uvoľniť spoj medzi senzorom 
a doskou plošných spojov alebo 
je poškodený senzor. Kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.

E6 Chyba senzoru teploty vydávaného 
vzduchu kompresora TP

Mohol sa uvoľniť spoj medzi senzorom 
a doskou plošných spojov alebo 
je poškodený senzor. Kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.

E7 Chyba systému tepelného čerpadla:
Pokiaľ sa počas jedného cyklu ohrevu 
objaví trikrát P3/P4/P2/P1, považuje to 
systém za “chybu systému tepelného 
čerpadla”.

Kontaktujte kvalifikovaného pracovníka, 
aby vykonal servis jednotky.

E8 Chyba unikajúceho prúdu:
Pokiaľ kontrolný obvod na doske plošných 
spojov zistí, že je rozdiel prúdu medzi 
vodičmi L a N >14 mA, považuje to systém 
za “chybu unikajúceho prúdu”.

Mohli sa prerušiť niektoré vodiče alebo 
nesprávne pripojený vodič. Kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.

E9 Chyba senzoru teploty prívodného 
vzduchu kompresora TH

Mohol sa uvoľniť spoj medzi senzorom 
a doskou plošných spojov alebo 
je poškodený senzor. Kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.
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Displej Popis poruchy Opravný zásah
EE Chyba rozpojeného obvodu elektrického 

ohrievača (IEH (rozdiel prúdov pri 
zapnutom a vypnutom elektrickom 
ohrievači) < 1 A)

Možná porucha elektrického ohrievača 
alebo nesprávne pripojený vodič po 
oprave.

EF Chyba obvodu hodín Možná porucha obvodu hodín, ale 
jednotka môže pracovať dobre bez 
pamäti hodín, pri opätovnom zapnutí 
napájania je teda potrebné znovu nastaviť 
hodiny. V prípade potreby kontaktujte 
kvalifikovaného pracovníka, aby vykonal 
servis jednotky.

Ed Chyba pamäti E-EPROM Kontaktujte kvalifikovaného pracovníka, 
aby vykonal servis jednotky.

P1 Vysokotlaková ochrana systému:
≥ 2,76 MPa aktívna, ≤ 2,07 MPa neaktívna

Môže nastať kvôli upchatému systému, 
vzduchu alebo vody alebo väčšiemu 
množstvu chladiva v systéme (po oprave), 
poruche senzoru teploty vody a pod. 
Kontaktujte kvalifikovaného pracovníka, 
aby vykonal servis jednotky.

P2 Ochrana pri vysokej výstupnej teplote:
Tp > 115°C, ochrana aktívna
Tp < 90°C, ochrana neaktívna

Môže nastať kvôli upchatému systému, 
vzduchu alebo vody alebo menšiemu 
množstvu chladiva (netesnosť) v systéme 
(po oprave), poruche senzoru teploty 
vody a pod. Kontaktujte kvalifikovaného 
pracovníka, aby vykonal servis jednotky.

P3 Ochrana proti abnormálnemu zastaveniu 
kompresora: Po určitom čase prevádzky 
kompresora nie je výstupná teplota vyššia 
ako teplota výparníka.

Môže nastať kvôli poruche kompresora 
alebo nesprávnemu spoju medzi doskou 
plošných spojov a kompresorom. 
Kontaktujte kvalifikovaného pracovníka, 
aby vykonal servis jednotky.

P4 Ochrana proti preťaženiu kompresora 
(10 sekúnd po zapnutí kompresora je 
spustená kontrola prúdu:
1) keď je zapnutý len kompresor a prúd je 
väčší ako 7 A, kompresor sa pre ochranu 
zastaví).
2) keď je zapnutý kompresor aj elektrický 
ohrievač a prúd je väčší ako IEH plus 7 A, 
kompresor sa pre ochranu zastaví).

Môže nastať kvôli poškodenému 
kompresoru, upchatému systému, 
vzduchu alebo vody alebo väčšiemu 
množstvu chladiva v systéme (po oprave), 
poruche senzora teploty vody a pod.

LA Keď je teplota okolia T4 mimo 
prevádzkový rozsah tepelného čerpadla 
(-7 °C ~ 43 °C), tepelné čerpadlo sa 
zastaví a na displeji jednotky sa na pozícii 
hodín zobrazuje LA, kým sa T4 nevráti 
do prevádzkového rozsahu tepelného 
čerpadla (-7 °C ~ 43 °C). Platí iba pre 
jednotku bez elektrického ohrievača. Na 
jednotke s elektrickým ohrievačom sa "LA" 
nikdy nezobrazuje.

Je to normálne a nie je potrebná žiadna 
oprava.
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 POZNÁMKA

V tabuľke sú uvedené diagnostické kódy, ktoré sú tie najbežnejšie. Pokiaľ sa zobrazuje diagnostický 
kód, ktorý nie je v tabuľke uvedený, kontaktujte technickú podporu.

7. ÚDRŽBA
7.1 Údržba
1) Pravidelne kontrolujte spojenie medzi napájacou zástrčkou a zásuvkou a uzemnenie.

2) Pokiaľ zariadenie v niektorých studených oblastiach (pod 0 °C) na dlhšie odstavíte, mali by ste 
vypustiť všetku vodu, aby nezamrzla vnútorná nádrž a nepoškodil sa elektrický ohrievač.

3) Odporúča sa raz za pol roka vyčistiť vnútornú nádrž a elektrický ohrievač, aby jednotka správne 
pracovala.

4) Raz za pol roka skontrolujte anódovú tyč, a keď bude opotrebovaná, vymeňte ju. Ohľadom ďalších 
podrobností sa prosím spojte s dodávateľom alebo zákazníckym servisom.

5) Pokiaľ je k dispozícii dostatočné množstvo výstupnej vody, odporúčame nastaviť nižšiu teplotu, aby 
sa znížili tepelné straty a ušetrila sa energia.

6) Každý mesiac vyčistite vzduchový filter, aby sa neznížil výkon kúrenia. Pokiaľ je filter umiestnený 
priamo vo vstupe vzduchu (a to pri pripojení vstupu vzduchu bez kanálu), je postup demontáže 
filtra nasledujúci: odskrutkujte krúžok na vstupe vzduchu proti smeru hodinových ručičiek, vyberte 
filter a kompletne ho vyčistite, potom ho zase namontujte do zariadenia.

7) Pred vypnutím zariadenia na dlhšie prosím: Vypnite napájanie. Vypusťte všetku vodu z nádrže na 
vodu a potrubia a zatvorte všetky ventily. Pravidelne kontrolujte vnútorné komponenty.

8) Výmena anódovej tyče:
● Vypnite napájanie a zatvorte vstupný ventil vody.
● Otvorte ventil teplej vody a znížte tlak vnútornej nádoby.
● Otvorte vypúšťací ventil a vypúšťajte vodu, kým neprestane vytekať.
● Vyberte anódovú tyč.
● Nahraďte ju za novú a zaistite účinné utesnenie.
● Otvorte ventil na vstupe studenej vody, pokiaľ bude vytekať voda z výstupného ventila, a potom 

zatvorte ventil na výstupe vody.
● Jednotku zapnite a reštartujte.

Obr. 7-1

Anódová tyč
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7.2 Tabuľka odporúčanej pravidelnej údržby
Tabuľka 7-1

Číslo položky Kontrolovaná položka Frekvencia kontroly Zásah
1 vzduchový filter

(vstup/výstup)
každý mesiac Vyčistite filter.

2 anódová tyč raz za pol roka Pokiaľ je opotrebovaná, 
vymeňte ju.

3 vnútorná nádrž raz za pol roka Vyčistite nádrž.

4 elektrický ohrievač raz za pol roka Vyčistite elektrický 
ohrievač.

5 PT ventil raz za rok Manipulujte s rukoväťou 
PT ventilu, aby ste sa 

uistili, že sú voľné vodné 
cesty.

Pokiaľ pri manipulácii s rukoväťou netečie voda voľne, nahraďte PT ventil za nový
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8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabuľka 8-1

Model SWH-35/300TL SWH-35/300TSL
Výkon ohrevu vody 3000 W

Menovitý príkon/odber prúdu 4300 W / 18,7 A

Napájacie napätie 220 - 240 V ~ 50 Hz

Riadenie prevádzky automatické/manuálne spustenie, hlásenie alarmu, 
časovač atď.

Ochrana ochrana proti vysokému tlaku, ochrana proti preťaženiu, 
regulátor teploty a tepelná ochrana, prúdový chránič 

atď.

Výkon elektrického ohrievača 3000 W

Chladivo R134a (1200 g)

Sy
st

ém
 v

od
né

ho
 p

ot
ru

bi
a Teplota výstupnej vody štandardne 55 °C (môžete nastaviť 38 - 60 °C)

Výmenník na strane vody bezpečnostný kondenzátor, medená rúrka ovinutá okolo 
vonkajšej strany nádrže na vodu

Priemer vstupnej rúrky DN20

Priemer výstupnej rúrky DN20

Priemer vypúšťacej rúrky DN20

Priemer PT ventila DN20

Max. tlak 1,0 MPa

Vý
m

en
ní

k 
na

 s
tr

an
e 

vz
du

ch
u Materiál hliníkové lamely s hydrofilným povrchom, medená rúrka 

s vnútornou drážkou

Výkon motora 80 W

Spôsob cirkulácie vzduchu výstup/vstup vertikálne, možnosť pripojenia kanálu

Rozmery Ø 650 x 1920 mm

Objem nádrže na vodu 300 litrov

Hmotnosť netto 117 kg 123 kg

Typ poistky T30A 250VAC

Podmienky skúšky:
Teplota okolie 15/12 °C (DB/WB)
Teplota vody od 15 °C do 45 °C
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SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU 
 

 Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo 
elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej 
likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 

najbližšieho zberného miesta. 
 
 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO 
CHLADIACEHO PROSTRIEDKU 
 
Informácie týkajúce sa použitého chladiaceho prostriedku 
Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. Údržba a likvidácia musí byť 
vykonaná kvalifikovaným personálom. 
Typ chladiaceho prostriedku: R134a 
Zloženie chladiaceho prostriedku R134a: 100% HFC-134a  
Množstvo chladiaceho prostriedku: viď prístrojový štítok. 
Hodnota GWP: 1430 
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálneho otepľovania) 
 
V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím 
miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko. 
Tiesňové volanie - telefónne číslo: 112 
 
 

VÝROBCA 
 
Výrobca: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK, www.sinclair-eu.com 
Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China). 
 
 

ZÁSTUPCA, SERVISNÁ PODPORA 
 
NEPA Slovakia, spol. s r.o. 
Technická 2, 821 04 Bratislava 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Tel. servis: +421 2 3260 5030 
Fax: +421 2 4341 0786 
 
www.nepa.sk 
Obchod: obchod@nepa.sk 
Servis: servis@nepa.sk 
 
 
 


