Manuál
Akumulačné nádrže Q-TERMO

Akumulačné nádrže AKU/ AKU V1/ AKU V2
Akumulačné nádrže s vnoreným zásobníkom AKU/AKU V1/AKU V2

Manuál – Akumulačné nádrže Q-TERMO
1 Všeobecná časť
Návod na inštaláciu a obsluhu (návod) je súčasťou
zásobníka a musí byť odovzdaný používateľovi zariadenia.
Preštudujte si tento návod a striktne dodržiavajte
bezpečnostno-technické parametre.

Ak je voda mäkká (<6° dH/11 °fH), odporúčame použiť
zásobníky z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa montujú
zariadenia na úpravu vody, tvrdosť vody sa musí nastaviť
na >6°dH/11 °fH.

V prípade predaja alebo postúpenia zásobníka tretím
osobám odovzdajte aj tento návod na inštaláciu a obsluhu.
Návod uschovávajte na bezpečnom mieste v blízkosti
zariadenia.

V4A: Maximálny obsah chloridu v pitnej vode nesmie
prekročiť 70 mg/l.

Dodržiavajte predpisy týkajúce sa údržby a údržbu vykonávajte v stanovených termínoch.
Montáž, uvedenie do prevádzky a údržba musia prebiehať
podľa tohto návodu. Je nutné vždy dodržiavať miestne
predpisy, zákony, normy a ustanovenia. V prípade nedodržania pokynov strácate všetky nároky na záruku.
Počas prevádzky sa nesmie otvárať žiadna prípojka. Vysoké teploty vody môžu spôsobiť obarenie. Pred zásahom
zariadenie odtlakujte.
Zásobníky majú v závislosti od typu ochranu proti korózii.
Buď je to smalt s použitím ochrannej magnéziovej anódy
alebo vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele. Vyrovnávacie
zásobníky sa používajú v uzatvorenom systéme, preto nie
sú náchylné na koróziu.
Aby ste zabránili zvukom pri expanzii, ktoré vznikajú pri
trení o kameninu alebo betónový základ, uveďte zásobníky
do rovnovážnej polohy pomocou skrutiek M12 na pätkách
a podložte nastavovacie pätky gumenými podložkami.

V prípade zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele nesmie pitná
voda obsahovať nánosy. Kovové piliny a hrdzavé nánosy v
potrubí vedú ku korózii zásobníka (filter).

1.2 Hraničné hodnoty pre smaltované zásobníky
Teplota

Úžitková voda max. 95 °C

Tlak

Skúšobný tlak

max. 6 bar

12 bar

Vykurovací
register

max. 110 °C max. 6 bar

12 bar

Vyrovnávací
zásobník 1

max. 95 °C

4,5 bar

max. 3 bar
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Pri kombinovaných zásobníkoch a ohrievačoch s dvojitým
plášťom

1.3 Medzné hodnoty pre zásobníky z ušľachtilej
ocele

1.1 Systémy pitnej vody
Zásobníky sú koncipované výlučne na použitie s pitnou
vodou.
Ak sa použijú smaltované zásobníky, pre funkčnosť ochrannej magnéziovej anódy musí byť zabezpečená
dostatočná vodivosť vody.

Teplota

Tlak

Skúšobný tlak

max. 95 °C

max. 6 bar

12 bar

Vykur. register max. 110 °C max. 6 bar

12 bar

Procesná
voda

1.4 Medzné hodnoty pre zásobníky na čerstvú vodu
Teplota

Tlak

Skúšobný tlak

max. 95 °C

max. 6 bar

12 bar

max. 95 °C
Na strane
vyrovnávacieho
zásobníka

max. 3 bar

4,5 bar

max. 110 °C max. 3 bar

4,5 bar

Na strane
pitnej vody

Register pre
solárny
systém
hore/dole

Do uzavretého systému nesmie prúdiť ani difundovať
kyslík. Väčšie zariadenia musia byť plnené v súlade s
platnou normou. V súlade s normou sa musí robiť taktiež
kontrola. Pred použitím chemikálií a prísad je nutné overiť
a zaistiť funkčnú spôsobilosť materiálov v mieste
inštalácie. Zásobníky boli navrhnuté pre použitie výlučne s
vodou.
V prípade použitia iných médií zanikajú všetky nároky
vyplývajúce zo zákonnej záruky i záruky poskytovanej
výrobcom.
Teplota

Tlak

Skúšobný tlak

Na strane
ohrevu

max. 95 °C

max. 3 bar 4,5 bar

Register pro
solárny
systém
hore/dole

max. 110 °C max. 3 bar 4,5 bar

Odporúčame nechať zariadenie pre prípravu pitnej vody
raz za rok skontrolovať a urobiť jeho údržbu
prostredníctvom odbornej inštalačnej firmy resp. servisu.
Pritom je nutné skontrolovať najmä funkčnosť
bezpečnostných zariadení (poistný ventil). Filtre je treba
čistiť v závislosti na stupni ich zanesenia usadeninami.
Prírubové tesnenie musí byť kontrolované v pravidelných
intervaloch.

funkčnosť ochrannej magnéziovej anódy , a to v intervale

Odvetrávacie potrubie poistného ventilu musí zostať stále
otvorené. Funkčnosť poistného ventilu je nutné v
pravidelných intervaloch kontrolovať pomocou
odvzdušnenia.
UPOZORNENIE Pri dlhšej neprítomnosti resp. dlhšej
odstávke je treba zariadenie na prípravu teplej vody
vyradiť z prevádzky. Pri tom je nutné dbať na to, aby sa
teploty v mieste inštalácie zásobníka a v pripojené
potrubné siete pohybovali nad bodom mrazu a bolo
tak vylúčené poškodenie zariadenia následkom
zamrznutia.

tak vylúčené poškodenie zariadenia následkom
zamrznutia. Kvalita akumulovanej vody v potrubí a
zásobníku sa môže po dlhšej dobe bez pohybu zhoršovať
v dôsledku množenia baktérií a ďalších choroboplodných
zárodkov.

2.1

Zásobníky na pitnú vodu a kombinované
zásobníky

Intervaly čistenia sa líšia v závislosti na kvalite vody a
výšky teploty vykurovacieho média a zásobníka. Toto je
treba zohľadniť.
Materiály, z ktorých sú zásobníky vyrobené, bránia v
značnom rozsahu usadzovaniu vodného kameňa. Zásobník
možno čistiť vodným prúdom. Rozsiahle usadeniny
vodného kameňa smú byť pred vypláchnutím rozomieľané
iba pomocou drevenej tyče. Ostrohranné kovové predmety
nesmú byť pri čistení používané. Existuje nebezpečie
poškodenia zásobníka.
Pre zvýšenie úrovne hygieny sa odporúča pravidelné
čistenie objímky na dne.

2.2 Zásobníky na pitnú vodu
Odporúča sa robiť pravidelne spätný preplach za účelom
odstránenia naplavených častíc zo systému.

POZOR Po zváraní sa kontroluje tesnosť zásobníkov.
Pri dodaní sú všetky prípojky otvorené. Kryt príruby sa
naskrutkuje len na účel prepravy a neutesňuje sa.
Pri montáži musí firma, ktorá zariadenie inštaluje, utesniť
všetky prípojky, vrátane krytu príruby, a skontrolovať ich v
prevádzkovom stave (teplota a tlak).
Záruka výrobcu sa nevzťahuje na následné škody, ktoré
vzniknú v dôsledku netesnených pripojení.
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2.3 Vyrovnávajúce zásobníky
Vyrovnávajúci zásobník musí byť naplnený a
odpovedajúcim spôsobom kontrolovaný v súlade s
platnou normou.

2.4 Elektrická vykurovacia jednotka

UPOZORNENIE Je nevyhnutné dodržiavať platné normy
a predpisy. Treba dodržiavať predpisy týkajúce sa
ochrany rozvodov úžitkovej vody proti korózii (DIN 4708).
Rozvody teplej vody, obehové, prívodné a vratné vykurovacie potrubia sa musia zapojiť tak, aby pôsobením
gravitačnej sily nemohla vzniknúť termická cirkulácia.
Prípojka studenej vody musí byť vyhotovená podľa
noriem DIN 1988 a DIN 4753 1. časť.
V súlade s predpismi sa tesne pred zásobníkom musí do
potrubia na studenú vodu umiestniť neblokovateľný a
testovaný poistný ventil. Tento treba nainštalovať s
prevádzkovým tlakom max. 6 bar.
Priemer prípojky by mal byť minimálne DN 15. Výstupná
strana by mala byť vyhotovená minimálne o jeden menovitý
priemer väčšia než je priemer prípojky a mala by vyúsťovať
do mrazuvzdorného priestoru.
Počas vykurovania môže z vyfukovacieho potrubia vytekať
voda. Preto sa potrubie nesmie zatvoriť a musí byť
označené informačným štítkom.
Prevádzkovateľ musí obmedziť teplotu na prípojke teplej
vody (zmiešavací ventil na pitnú vodu), aby nedošlo k
obareniu príliš horúcou vodou.

Potrubie na teplú a studenú vodu by malo byť dimenzované
podľa prípojného hrdla zásobníka. Potrubia na teplú vodu
sa musia dobre zaizolovať, pričom hrúbka tepelnej izolácie
by mala zodpovedať minimálne polovici menovitého
priemeru rúry. Musia sa dodržiavať príslušné normy.

4 Zmiešaná inštalácia a
potenciálové vyrovnanie

Vodný kameň by sa mal odstraňovať z elektrického kúrenia
každý rok, aby sa zabezpečila jeho optimálna prevádzka.
Pritom by sa mala skontrolovať aj funkčnosť regulačného
termostatu, bezpečnostného obmedzovača teploty a
vyhrievacích tyčí.
Ak sa v úžitkovej vode s obsahom vápna použije elektrické
vykurovacie teleso, prevádzkovateľ musí prijať opatrenia
na zníženie tvorby vodného kameňa alebo sa z
elektrického vykurovacieho telesa musí odstraňovať vodný
kameň (prvýkrát po 3 mesiacoch, potom v pravidelných
intervaloch).

Usadený vodný kameň na vyhrievacích tyčiach môže viesť k
aktivácii poistného obmedzovača, k termickej deštrukcii,
resp. k miestnej hlbokej korózii vykurovacej špirály.

Záruka na zásobníky stráca platnosť v nasledujúcich
prípadoch:
• Prípojky neboli vyhotovené v súlade s predpismi.
• Pitná voda má obsah chloridu >70 mg/l.
• Pri zásobníkoch z nehrdzavejúcej ocele nebolo do
potrubia na studenú vodu a do obehového potrubia
zabudované jemné sitko.
• Ak uniká prúd.(plazivé prúdy)
Odporúčame elektricky rozpojiť prípojky pomocou
izolačných skrutkových spojov.
UPOZORNENIE Zásobníky z nehrdzavejúcej ocele s
objemom nad 800 litrov majú v spodnej časti vypúšťacie
hrdlo. Prevádzkovateľ musí toto hrdlo uzavrieť.

3.5 Hydraulické zapojenie vyrovnávacieho zásobníka
DÔLEŽITÉ V prípade, že pri niektorom zásobníku
nepotrebujete výmenník tepla, musíte ho zaistiť proti
prieniku kyslíka. Tvorba kondenzátu môže spôsobiť
koróziu vo výmenníku tepla. Výmenník tepla nesmie
byť v žiadnom prípade naplnený kvapalinou,
pretože v opačnom prípade vzniká pretlak.

3.3 Zásobník so smaltom
V príslušenstve zásobníka sa v závislosti od objemu
zásobníka nachádza jedna až tri magnéziové anódy. Tieto
musí namontovať a zaizolovať prevádzkovateľ. Pred
montážou odporúčame očistiť anódy kefou. Odstránite
tým oxidačnú vrstvu, ktorá sa môže vytvoriť pri dlhšom
skladovaní na vzduchu.
Dôkladne prepláchnite vykurovací register, aby ste
odstránili okoviny, ktoré nevyhnutne vznikajú pri
smaltovaní.

3.4 Zásobník z nehrdzavejúcej ocele
Do potrubia na studenú vodu a obehového potrubia je
potrebné namontovať filter na zachytávanie nečistôt, aby
sa do oceľového zásobníka alebo vlnitej rúry nemohli
dostať cudzie telesá. Tieto častice by sa mohli usadiť v
zásobníku a vlnitom potrubí.

V prípade zmiešaných inštalácií je potrebné naplánovať
príslušné elektrické rozpojenie vodivého spojenia medzi
rôznymi materiálmi.
Pri výmenníkoch tepla, cez ktoré prúdi vykurovacia voda,
treba navyše urobiť aj elektrické rozpojenie v prívodnom a
vratnom vedení, aby sa predpísaným uzemnením vodiča
zabránilo skratu.

Všetky prípojky musia byť odolné voči tlaku. Nepotrebné
prípojky sa musia uzatvoriť. Všetky potrubia by mali byť
optimálne zaizolované, aby sa zabránilo stratám v potrubí.
Zásobník smie byť nainštalovaný len v priestore chránenom proti mrazu. Inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí
vykonať certifikovaná odborná firma.
Vyrovnávacie zásobníky sa smú montovať len v uzavretých
zariadeniach. Systémy musia byť zaizolované proti
prieniku kyslíka.
DÔLEŽITÉ V prípade, že pri niektorom zásobníku
nepotrebujete výmenník tepla, musíte ho zaistiť proti
prieniku kyslíka. Tvorba kondenzátu môže v spojení s
kyslíkom v registri spôsobiť koróziu. Register nesmie byť
v žiadnom prípade naplnený kvapalinou, pretože v
opačnom prípade vzniká pretlak.
Ak existuje možnosť prieniku kyslíka z jestvujúceho podlahového kúrenia, odporúčame systémy oddeliť.

3.6 Expanzná nádoba
V súlade s predpismi sa tesne pred zásobníkom musí
namontovať expanzná nádoba a neblokovateľný a
testovaný poistný ventil. Tento je potrebné nainštalovať s
prevádzkovým tlakom max. 3 bar.
Dimenzovanie musí byť v súlade s platnými normami a
podmienkami na mieste montáže.

Plazivé prúdy majú za následok zničenie zásobníka.
Zabráňte zmiešaným inštaláciám. Zariadenia na úpravu
vody na magnetickom princípe vyvolávajú elektrické prúdy
v potrubiach.
Tu sa musia urobiť príslušné opatrenia na rozpojenie.
Potenciálové vyrovnanie sa musí zrealizovať a skontrolovať
v súlade s predpismi.

5 Vodné rázy

POZOR Minimálne 6°dH/11°fH

Na škody spôsobené vodným kameňom sa záruka
nevzťahuje.

6 Tlakové zdvíhacie
zariadenie

Pri inštalácii rýchlo uzatváracích armatúr ako sú
jednopákové zmiešavacie batérie, elektroventily, guľové
kohúty a pod., s extrémne krátkymi časmi záveru, môžu
vznikať vodné rázy. Tlak vodných rázov môže dosiahnuť
veľmi vysoké hodnoty. Tieto môžu strednodobo viesť k
opotrebovaniu a praskaniu potrubí a zásobníkov.
Bezpečnostné armatúry reagujú veľmi pomaly. Ak sa

použijú takéto komponenty, musia sa prijať príslušné
opatrenia na tlmenie týchto rázov. Na škody spôsobené
pretlakmi sa záruka nevzťahuje.
UPOZORNENIE POZRI SMERNICU EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY 2014/68/EÚ

Zásobníky sa nesmú zneužívať ako „tlakové kotly“. Ak
na zásobník priamo pôsobia externé „tlakové spínače“,
záruka zaniká.

7 Elektrické kúrenie

AK hrozí vystaveniu teplote pod bodom mrazu, musí byť
zásobník vykurovaný alebo je nutné ho úplne vyprázdniť.
Ďalej je pri tom nutné dbať na to, aby sa v pripojenej
potrubnej sieti pohybovala teplota nad bodom mrazu a bolo

3 Montáž

Pri inštalácii v teplých, zle vetraných priestoroch sa môže
tvoriť kondenzát. V prípade ochladenia zásobníka musí
prevádzkovateľ urobiť príslušné opatrenia (izolácia proti
chladu).

Potrubie na teplú vodu musí byť vybavené gravitačnou
brzdou, aby sa zabránilo cirkulácii v potrubí.

2 Údržba
Subjekt zaisťujúci inštaláciu zariadenia musí
prevádzkovateľa poučiť o obsluhe zariadenia a spôsobe
jeho prevádzky, najmä čo sa týka funkcií a významu
poistných armatúr a ich údržby.

Aby ste zabránili zvukom pri expanzii, ktoré vznikajú pri
trení o kameninu alebo betónový základ, uveďte zásobníky
do rovnovážnej polohy a prípadne podložte nastavovacie
pätky gumenými podložkami.

Všetky prípojky musia byť odolné voči tlaku. Nepotrebné
prípojky sa musia uzatvoriť. Všetky potrubia by mali byť
optimálne zaizolované, aby sa zabránilo stratám v potrubí.
Zásobník smie byť nainštalovaný len v priestore chránenom
proti mrazu. Inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí
vykonať certifikovaná odborná firma.

3.2 Hydraulické zapojenie zásobníka na pitnú vodu

1.5 Vyrovnávacie zásobníky

Mezní hodnoty

Bezpodmienečne dodržiavajte príslušné predpisy
dodávateľov energií a stavebno-právne predpisy.

žiadnu záruku. Po otvorení príruby sa musí namontovať
Zásobníky (s prírubou) môžu byť vybavené prírubovými
vykurovacími telesami s rôznymi výkonmi. Elektrické
kúrenie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

3.1 Montáž
Podklad musí byť vhodný na inštaláciu, pevný a rovný. Ak
sa zásobníky inštalujú na nie vodovzdorných podlahách
alebo v ich blízkosti (napr. drevené podlahy) alebo na
prvkoch na suchú montáž, alebo ak sa v tej istej miestnosti
skladujú predmety náchylné na zvlhnutie, prevádzkovateľ
musí urobiť opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva
(napr. postaviť zásobník do vane, namontovať detektor
úniku vody;...). Pri väčších zásobníkoch a vyrovnávacích

zásobníkoch sa musia skontrolovať a zabezpečiť statické
tlakové zaťaženia. Z dôvodu možnej vlhkosti podkladu
odporúčame v prípade inštalácie v pivnici uložiť zásobník
na podstavec. Pred zásobníkom musí byť dostatok
voľného priestoru na údržbárske a čistiace práce.
Vzdialenosti od stien sa musia zvoliť tak, aby prípojky boli
dostupné a dali sa priebežne kontrolovať.

• Dĺžka priradená k príslušnej veľkosti zásobníka.
• Vyhotovenie so skúškou TUV alebo VDE.
• Vhodné pre príslušný zásobník (smaltovaný alebo z
nehrdzavejúcej ocele).
• Ak sa zabudujú cudzie výrobky, zaniká nárok na záruku.

odborný personál elektroinštalačnej firmy s koncesiou.
Pri zapojení elektrického kúrenia je potrebné dodržať
príslušné predpisy. Pozri návod na obsluhu elektrického
kúrenia.
Elektrické kúrenie sa musí zapojiť podľa predpisov
výrobcu.

Elektrické vykurovacie teleso na zaskrutkovanie (spojka)
nie je vhodné na pitnú vodu v nepretržitej prevádzke.

POZOR Vykurovacie telesá s výkonom nad 10 kW
vyžadujú zo strany prevádzkovateľa inštaláciu externého stýkačového riadenia.

Pri uvedení do prevádzky musí byť zásobník naplnený
vodou, v opačnom prípade sa poškodí elektrické kúrenie.

Elektrické pripojenie smie vykonať len kvalifikovaný

Miestnosť, v ktorej sa zásobník inštaluje, musí byť
podľa normy DIN 4753 chránená pred mrazom. Mala
by sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti zdroja tepla.
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Návod na montáž izolácií

Návod na montáž izolácií
8 Návod na montáž izolácií
Pri montáži musíte izoláciu najprv zavesiť pri spojkách
a pridržať, potom silno pritlačiť k zásobníku. Izoláciu
následne napnite a pevne ju oviňte okolo zásobníka.
Bezpodmienečne dbajte na to, aby medzi izoláciou a
zásobníkom nevznikla medzera. V prípade potreby napnite
izoláciu stláčaním a poklepávaním dlaňou.
• Teplota okolia by mala mať minimálne 20 °C. Ak to nie je
možné, pred montážou sa izolácia musí zohriať na
izbovú teplotu. Z toho dôvodu nechajte izoláciu
niekoľko hodín vo vykurovacom priestore. Ak sa izolácia
skladuje pri nízkych teplotách vonku, nie je možná
okamžitá montáž. Materiál pri nízkych teplotách stuhne.
• Na montáž sú potrebné dve osoby, pri zásobníkoch nad
2 000 litrov sú na správnu montáž potrebné tri osoby.
• Pri montáži dbajte na správne nastavenie komponentov.
• Na montáž izolácie nie sú potrebné mechanické
pomôcky ako sú kliešte, popruhy a pod. Na zatváranie
zipsu (ak je k dispozícii) sa nesmú použiť kliešte.

Pri správnej montáži je vzdialenosť medzi časťami
uzatváracieho systému len niekoľko centimetrov. Zatvorte
uzatvárací systém (zips) hore a postupne ho ťahajte smerom nadol, zatiaľ čo druhá osoba drží jeho časti pokope.
Možno budete musieť izoláciu ešte raz tesne pritlačiť k
zásobníku opatrným ťahaním a poklepávaním dlaňou.
UPOZORNENIE Pri nižších teplotách sa uzatvárací
systém (zips) možno nebude dať zatvoriť jedným ťahom.
V takom prípade by ste ho mali zatvoriť, nakoľko sa len
dá. Po určitom čase sa izolácia uvoľní a zips sa bude dať
potom ľahšie zatvoriť.

POZOR Izolácie z dvoch alebo viacerých častí, so
zipsom, by sa mali spojiť už pred montážou. Následná
montáž potom prebieha na základe už opísaného
princípu.

ODPORÚČANIE Pri nízkych teplotách umiestnite
izoláciu bez zatvorenia zipsu. Zásobník potom zapojte a
zahrejte. Po zahriatí izolácie zatvorte zips.
POZOR Zásobník je po zahriatí horúci. Pri zatváraní
izolácie si musíte dávať pozor, aby ste sa nepopálili.

Na strane 4 nájdete schematické znázornenie montáže
izolácie.

9 Uvedenie do prevádzky
Zariadenie musí uviesť do prevádzky odborná firma s
koncesiou. Prevádzkovateľa zariadenia treba upozorniť na
pravidelnú údržbu.

9.1 Zásobník na pitnú vodu a kombinovaný
zásobník
• Naplňte zásobník, pri kombinovaných zásobníkoch a
bojleroch s dvojitým plášťom natlakujte pred
vyrovnávacím zásobníkom najprv zásobník na pitnú
vodu, pretože v opačnom prípade sa zásobník na pitnú
vodu zdeformuje.
• Otvorte odberné miesta a počkajte, kým nebude vytekať
voda plným prúdom.
• Nastavte poistný ventil.
• Bojler sa smie ohrievať až po úplnom naplnení.

9.2 Zásobník na čistú vodu
Pred prvým uvedením do prevádzky sa musí celé zariadenie
starostlivo prepláchnuť. Cudzie telesá v systéme zhoršujú
prevádzkovú bezpečnosť zariadenia.

POZOR Pri montáži elektrického kúrenia (elektricky
odizolovaného) je potrebné dbať najmä na to, aby
uvedenie do prevádzky alebo funkčný test prebehli

Najprv sa musí studenou vodou naplniť vlnité potrubie z
nehrdzavejúcej ocele.

prípade sa zničí elektrické kúrenie.

Po zapojení na plniace zariadenie na strane pitnej vody sa
naplní systém na strane ohrevu.

9.3 Vyrovnávací zásobník
Na odvzdušnenie systému musia byť počas plnenia
otvorené všetky výtokové garnitúry. Ak je zásobník
naplnený vodou, všetky spájacie miesta sa musia podrobiť
záverečnej skúške tesnosti.
Funkčnosť poistného ventilu v prívode studenej vody skontrolujte po odvzdušnením. Poistný ventil, ktorý nefunguje
bezchybne, môže spôsobiť škody v dôsledku pretlaku.
Pred vykurovaním je potrebné dbať najmä na to, aby bolo
zabezpečené kompletné odvzdušnenie vykurovacieho

prípade sa musia prírubové skrutky
dotiahnuť, aby sa

Pred prvým uvedením do prevádzky sa celé zariadenie
musí starostlivo prepláchnuť. Cudzie telesá v systéme
zhoršujú prevádzkovú bezpečnosť zariadenia.
Ak je vyrovnávací zásobník naplnený vodou, všetky spoje
sa musia podrobiť záverečnej skúške tesnosti.
Pred vykurovaním je potrebné dbať na to, aby bolo
zabezpečené kompletné odvzdušnenie vykurovacieho
obvodu.

obvodu a aby bolo otvorené vyfukovacie potrubie poistného
ventilu.

POZOR Pri montáži elektrického kúrenia (elektricky
odizolovaného) je potrebné dbať najmä na to, aby
uvedenie do prevádzky alebo funkčný test prebehli

Odporúčame umiestniť expanznú nádobu na pitnú vodu
pri prípojke na teplú vodu na zachytenie tlakových rázov
v systéme.

prípade sa zničí elektrické kúrenie.

.

10 Záruka
Záruku poskytujeme na všetky nami dodané diely v rámci
našich aktuálne platných VOP. Predpokladom pre plnenie
nárokov vyplývajúcich zo záruky je dodržanie nasledujúcich podmienok:
• kontrola rozsahu dodávky; v prípade pochybností nás
okamžite informujte,
• inštalácia v mrazuvzdornom a suchom prostredí,
• pravidelná kontrola tesnosti zásobníka a všetkých
prípojok a prírub,
• každoročná kontrola a čistenie elektrického
vykurovacieho telesa (ak je k dispozícii),
• generálna prehliadka každé dva roky,
• prevádzka len v uzatvorených zariadeniach bez možnosti
difúzie (vyrovnávací zásobník),
• dodržiavanie maximálnych teplôt a tlakov,

11 Normy a predpisy
Pre zásobníky na pitnú vodu platí v celej Európskej únii
norma EN12897.
Pri izolácii je potrebné dodržať smernice ErP (EÚ) ako aj
všetky regionálne predpisy a normy.

• kontrola ochrannej magnéziovej anódy minimálne raz za
dva roky a jej prípadná výmena (smaltovaný zásobník na
pitnú vodu),
• žiadne plazivé prúdy v dôsledku zmiešaných inštalácií,
zariadení na úpravu vody a chybného potenciálového
vyrovnania,
• montáž v súlade s normami.
UPOZORNENIE Montáž, uvedenie do prevádzky a
údržbu smú vykonávať len odborníci. Pri prevzatí sa
nechajte poučiť o možnostiach obsluhy dôležitých z
hľadiska bezpečnosti.

Pred zásahom do zásobníka zabezpečte, aby boli
všetky komponenty bez prúdu.
V extrémnych prípadoch môže vzniknúť pretlak, ktorý sa
vypúšťa cez poistný tlakový ventil. Vyfukovacie potrubie sa
musí označiť a chrániť pred prístupom ľudí a zvierat.
V závislosti od nastavenia regulátora môže teplota vody
dosiahnuť až 95 °C. Zabezpečte ochranu pred obarením.
POZOR Za škody, ktoré vzniknú nesprávnym
a obsluhu, nepreberáme žiadnu záruku.

Buďte opatrní pri zásahoch do zariadenia. Zásobníky sú pod
tlakom a sú vyhriate. Neotvárajte žiadne spoje, kým zásobníky
nebudú odtlakované a vychladené.

UPOZORNENIE: V žiadnom prípade nedemontujte
ohrievač z vodovodného okruhu!!! Do príchodu
servisného technika, ktorý vydá ďalšie pokyny a
rozhodne o následnom postupe.

Pri dimenzovaní, inštalácii a používaní je okrem iného
potrebné dodržiavať aj tieto normy a predpisy:

smernice o ekodizajne (ErP 2009/125/ES). Príslušný štítok je
súčasťou tohto návodu na inštaláciu a obsluhu.

DIN 4708
DIN 4753
DIN 1508
DIN 12828

Hygienické predpisy
Na mieste inštalácie je potrebné dodržať miestne predpisy,
zákony a pravidlá. Zodpovednosť nesie prevádzkovateľ
zariadenia. Výrobca nepreberá žiadnu záruku za správne
dimenzovanie, nastavenie atď. v zmysle miestnych
predpisov, zákonov, noriem a pravidiel. Zodpovednosť za
to nesie firma, ktorá zariadenie inštaluje.

DIN 1988
DIN
12897
DIN
12977
ErP 2014/68/EÚ

Smernica o ekodizajne
Štandardné zásobníky do 2000 litrov boli skúšané podľa

Ak by boli informácie v tomto návode na montáž v rozpore s platnými štátnymi predpismi, dodržujte
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