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DISPLEJ
Po zapnutí se rozsvítí displej.

Uživatelé mohou přístroj ovládat pomocí tlačítek pod displejem.

Displej 

Funkce 

1 - Venkovní solární zdroj tepla

Pokud byl k jednotce připojen venkovní solární zdroj tepla, bude ikona          blikat s frekvencí 0,5s; v opačném případě          zhasne.   

2 - Režim dovolené (Vacation)
Ikona         se rozsvítí, pokud je jednotka v režimu dovolené,         bude blikat s frekvencí 2s při nastavení režimu dovolené, jinak   

zhasne.

3 - Kompresor 

Ikona         se rozsvítí, když je kompresor v provozu, jinak           zhasne.

Ikony na displeji

4 - Režim elektrického odporu (E-Heater) 

Ikona se rozsvítí, pokud je aktivován el. ohřívač, jinak               zhasne.
Pokud je el. ohřívač automaticky aktivován jednotkou, rozsvítí se         .
Pokud je el. ohřívač aktivován ručně, bude blikat s frekvencí 2s.

Při ručním nastavení el. ohřívače na ON/OFF bude           blikat s frekvencí 2s.
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5 - Režim proti legionelle (Sterilizace) 

Ikona         se rozsvítí, když je přístroj v režimu sterilizace, jinak          zhasne. Ikona          bude svítit, pokud je režim sterilizace. 

aktivován automaticky jednotkou;          bude blikat s frekvencí 0,5s, pokud je režim sterilizace aktivován ručně;        bude blikat s 

frekvencí 2s při nastavení  režimu sterilizace režimu nebo nastavení časovače sterilizace.

             se rozsvítí, jinak ikona             zhasne. 

8 - Zámek

Pokud je tlačítko uzamčené, ikona          se rozsvítí, jinak          zhasne.

9 - Teplotní jednotka

Pokud nastavíte jednotku teploty Celsius, °C se rozsvítí, ikona             zobrazí stupeň Celsia;

Pokud nastavíte jednotku teploty Fahrenheit, °F se rozsvítí, ikona            zobrazí stupeň Fahrenheita.

Stisknete-li na 10 sekund, změní se teplota mezi °C a °F.

10 - Neplatné (Invalid)

Pokud je tlačítko v režimu uzamčení, stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka odemknutí, tato ikona se rozsvítí. 

6 - Hlášení při vysoké teplotě 

Pokud je nastavená teplota vody vyšší než 50 °C, ikona

7 - Hlášení

Když je jednotka pod ochranou/chybou, ikona            bude blikat s frekvencí 5 sekund a pípání se rozezní 3krát každou 1 minutu, 

dokud nebude ochrana/chybná funkce odstraněna, nebo stiskněte na 1 sekundu.

11 -  

Ikona              se rozsvítí, pokud je obrazovka odemčená. 

V normálním režimu ukazuje teplotu vody.

V režimu dovolené zobrazuje zbývající dny dovolené. 

V režimu nastavení zobrazuje nastavenou teplotu.

V režimu dotazování zobrazuje parametry nastavení/spuštění jednotky, kód chyby/ochrany.

12 -  Neobsazené 
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Ikona                          zobrazuje hodiny.

Vždy, když je nastavené nějaké nastavení hodin, rozsvítí se SET CLOCK.

13.1 - Nastavení teploty vody (SET)
Ikona SET se rozsvítí při nastavení teploty vody nebo nastavení dnů dovolené.

13.2 - Nastavení data (Day)
Ikona DAY se rozsvítí, když nastavujete dny dovolené; ikona DAY se rozsvítí, když jste v režimu dovolené.

14 - Programy (Timer)
Nastavit lze šest časovačů.

     se po odemknutí obrazovky rozsvítí; pokud není nastavený žádný z časovačů,

bude blikat s frekvencí 2 s a také se rozsvítí nastavený časovač.

Pokud je některý z nich nastavený, ikona 
zůstane zhasnutá.

Pokud nastavujete časovač, ikona 

15 - Hodiny a nastavení hodin

Stiskněte E-HEATER

Ikona bude blikat. 

Stiskněte
Pro potvrzení ručního zapnutí el. ohřívače se aktivuje el. ohřívač, který ohřeje vodu na cílovou teplotu. Poté, 
pokud je třeba el. ohřívač znovu ručně zapnout, zopakujte tyto kroky

Pokud je el. ohřívač již zapnutý, stisknutím tlačítka „E-HEATER“ se zobrazí neplatná ikona                na displeji.

Dlouhým stisknutím tlačítka „E-HEATER“ po dobu 10 sekund lze nastavit jednotku zobrazení teploty; z „°F“ na „°C“, 

nebo z „°C“ na „F“; výchozí je „°C“; (při posunu na zobrazení „°F“ se stále bude zobrazovat „°C“, zatímco bude 

fungovat bodová kontrola).

1 -  Ruční zapnutí el. ohřívače (E-heater)

Pokud je el. ohřívač vypnutý, zapněte jej ručně podle následujících kroků. 

Jakékoli stisknutí tlačítka je účinné pouze v odemčeném stavu tlačítka a displeje.
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Pokud je obrazovka odemčená, stisknutím tlačítka se zvýší odpovídající hodnota.

Při nastavování teploty stiskněte tlačítko déle než 1 sekundu, hodnota teploty se bude plynule zvyšovat.

Při nastavování hodin/časovače stiskněte tlačítko déle než 1 s, hodnota hodin/časovače se bude plynule zvyšovat.

Při nastavování dnů dovolené stiskněte tlačítko déle než 1 sekundu, hodnota dne se bude průběžně zvyšovat.

V režimu dotazování se kontrolní položky posunou o stránku nahoru po stisknutí.

2 -  Zvýšení / nahoru 

Stisknutím tlačítka CLOCK/TIMER na 3 sekundy vstoupíte do nastavení hodin.

Pak se rozsvítí ikona  a hodinová hodnota hodin bude pomalu blikat.

Nastavení hodnoty hodin.

Stiskněte

Pro potvrzení nastavení hodin. Pak bude minutová hodnota hodin pomalu blikat.

Nastavení minutové hodnoty hodin.

Stiskněte

Pro potvrzení nastavení minut a ukončení nastavení hodin.

3 -  Nastavení hodin 

3.1 - Nastavení časovače (plánování) 

Stiskněte

Zadejte nastavení časovače.

Vyberte časovač (        ~           ) který je třeba nastavit. Ikona časovače bude pomalu blikat, pokud je vybrána.

Potvrďte vybrané nastavení časovače.

Pak se rozsvítí ikona . . Poté začne pomalu blikat hodinová hodnota časovače.

Nastavte hodinovou hodnotu časovače.

Potvrďte hodinovou hodnotu časovače.

Poté bude pomalu blikat minutová hodnota časovače.

Nastavte minutovou hodnotu časovače.

Potvrďte minutovou hodnotu časovače.

Poté začne pomalu blikat ikona ON nebo OFF, která následuje po časovači nastavení.

Nastavte akci (ZAPNUTO nebo VYPNUTO) časovače.

Potvrďte akci (ZAPNUTO nebo VYPNUTO) časovače.
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Na displeji se automaticky zobrazí jiná hodnota při                 při různých akcích.

Zobrazí se poslední nastavená teplota a ikona SET, pokud je akce zapnutá, a zobrazí se - - - , pokud je akce vypnutá.

Nastavte teplotu vody časovače nastavení.

Potvrďte a dokončete nastavení časovače.

Poté tento postup zopakujte a nastavte další časovač.

3.2 - Zrušení časovače (plánování) 

Stiskněte

Zadejte nastavení časovače.

Vyberte časovač (            ~            ), který je třeba zrušit. Ikona časovače bude pomalu blikat,
pokud je vybrána. 

Potvrzením zrušíte časovač.

Poté zopakujte výběr časovače a zrušení. Pokud nebyl časovač nastaven, po stisknutí tlačítka CANCEL

displej bude ukazovat  

Po dokončení zrušení časovače stiskněte na 3 s tlačítko CANCEL, čímž zrušení časovače ukončíte.

Stiskněte

Zadejte kontrolu časovače.

Kontrola časovače (plánování)

Zvolte časovač (           ~           ) , který je třeba zkontrolovat.

Ikona časovače bude pomalu blikat, pokud je vybrána, a zobrazí se akce časovače (ZAPNUTO nebo 

VYPNUTO) a nastavené hodiny. 

Pokud je akce zapnutá, zobrazí se cílová teplota.

Pokud je akce vypnutá, zobrazí se ikona - - .

Kontrolu časovače ukončíte stisknutím tlačítka CANCEL na 3 sekundy nebo tím, že nestisknete žádné 
tlačítko po dobu 30 sekund.

Pokud dojde ke konfliktu mezi časovačem a ručním zapnutím:

1. Přednost má okamžik ručního zapnutí;
2. Přednost má okamžik vypnutí časovače;

Stiskněte 

Zrušení nastavení, ukončení nastavení, vymazání alarmu, atd.
Chcete-li zrušit pípání alarmu, stiskněte tlačítko na 1s.

4 -  Zrušení 

OFF 

ON 
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5 - Spuštění / vypnutí 

7 -  ENTER (Potvrzení / odemknutí) 

6 - Snížení / dolů 

Pokud je obrazovka odemčená, příslušná hodnota se sníží stisknutím tlačítka.

Při nastavování teploty stiskněte tlačítko déle než 1s, hodnota teploty se bude plynule snižovat.

Při nastavování hodin/časovače stiskněte tlačítko déle než 1s, hodnota hodin/časovače se bude plynule snižovat.

Při nastavování dnů dovolené stiskněte tlačítko déle než 1s, hodnota počtu dnů se bude plynule snižovat.

V režimu dotazování se kontrolní položky posunou o stránku dolů stisknutím.

Pokud jsou obrazovka a tlačítka odemčené, stiskněte po nastavení jakéhokoli parametru
tlačítko pro nahrání parametrů nastavení:

● Pokud stisknete tlačítko do 10 sekund, budou do jednotky nahrány parametry nastavení.
● Pokud stisknete tlačítko déle než 10 s, resetujete všechny parametry.
Pokud jsou obrazovka a tlačítka uzamčeny, stisknutím na 3 sekundy je odemknete.

8 -  STERILIZACE (proti legionelle) 

Ruční zapnutí funkce sterilizace. 
Stiskněte

Ikona bude blikat.

Potvrďte ruční aktivaci funkce sterilizace.

Přístroj ohřeje vodu pro sterilizaci minimálně na 70 °C.

Nastavení hodin dezinfekce

Stisknutím tlačítka na 3 sekundy vstoupíte do nastavení hodin sterilizace.

tlačítko a LED kontrolka

Pokud je jednotka v pohotovostním režimu, stiskněte

Pokud je jednotka zapnutá, stiskněte

Pokud je jednotka vypnutá, stiskněte:

Pak bude jednotka zapnutá.

LED kontrolka se rozsvítí, pokud je jednotka zapnutá nebo v pohotovostním režimu, a zhasne,
pokud je jednotka vypnutá.
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Ikona „      “ bliká a ikona  se rozsvítí a hodinová hodnota hodin bude pomalu blikat.

Nastavte hodiny.

Potvrďte nastavení hodin.

Pak bude pomalu blikat minutová hodnota hodin.

Nastavte minuty

Potvrďte nastavení hodin sterilizace a vraťte se v rámci menu.

Jednotka automaticky spustí funkci sterilizace ve výše nastavených hodinách každých 7 dní.

Pokud uživatel nenastaví hodiny sterilizace, jednotka automaticky spustí funkci sterilizace ve 23:00 každých 7 dní.

Pokud je jednotka vypnutá nebo ve sterilizačním režimu, stisknutím tlačítka    se zobrazí   na displeji.

9 -  DOVOLENÁ 

Vstupte do nastavení dovolené.
Stiskněte

Ikona bude blikat

Ikona se rozsvítí. SET 
DAY 

Zobrazí se poslední nastavené dny dovolené.

Nastavte dny dovolené. Rozsah dnů je 1–99 dnů (výchozí hodnota je 14 dnů).

Potvrďte nastavení dovolené a ukončete ji.

Přístroj okamžitě přejde do režimu dovolené.

V režimu dovolené je výchozí cílová teplota vody 15 °C.

   zobrazí zbývající dny dovolené.

Poslední den dovolené jednotka automaticky spustí funkci sterilizace a automaticky obnoví cílovou teplotu 

na poslední teplotu před dovolenou.

Pokud jednotka již byla v režimu dovolené nebo vypnuta, stisknutím tlačítka VACATION se zobrazí             na displeji

Vymazání chybového 
kódu

Současným stisknutím obou tlačítek vymažete všechny uložené chybové 
a ochranné kódy a ozve se jedno pípnutí potvrzující smazání.  + 

Diagnostická funkce

Stisknutím obou tlačítek současně po dobu 1 sekundy přejdete do diagnostické 
funkce.
V diagnostickém režimu může uživatel zkontrolovat nastavení jednotky a 
parametry provozu tím, že stiskne tlačítka                 .
Stiskněte tlačítko               po dobu 1 sekundy nebo nestiskněte žádné tlačítko
po dobu 30 s, pro ukončení diagnostické funkce.

 + 

KOMBINAČNÍ TLAČÍTKA 
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AUTO RESTART

Pokud dojde k výpadku elektrického napájení, jednotka si 
uloží veškeré nastavené parametry a po obnovení 
napájení se jednotka vrátí k předchozímu nastavení.

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ TLAČÍTKA

Pokud není po dobu 1 minuty provedena žádná operace 
pomocí tlačítek, všechna se uzamknou s výjimkou tlačítka 
Odemknout (                   )

Stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro odemknutí tlačítek. 

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ OBRAZOVKY 

Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádnému stisknutí 
tlačítka, obrazovka se uzamkne (zhasne) s výjimkou 
chybového kódu a kontrolky alarmu. Stisknutím 
libovolného tlačítka se obrazovka odemkne (rozsvítí).

POKUD DOŠLO K CHYBĚ 

Pokud se vyskytne běžná chyba, jednotka se automaticky přepne na el. ohřívač pro nouzovou dodávku TUV.

Pro opravu se obraťte na kvalifikovanou servisní organizaci.

Pokud dojde k závažné chybě, jednotka se nespustí, obraťte se na kvalifikovanou servisní organizaci.

začne rychle blikat. Stisknutím po dobu 1 sekundyPokud dojde k provozní chybě, každou druhou minutu se třikrát ozve pípnutí a         
se pípání zastaví, ale ikona alarmu bude stále svítit.

VLASTNÍ VNITŘNÍ OCHRANA JEDNOTKY 

Pokud dojde k aktivaci vlastní vnitřní ochrany, systém se 

zastaví, spustí se autodiagnostika a po vyřešení ochrany se 

znovu spustí. Při aktivaci se bude ozývat pípnutí každou 

minutu a bude blikat      . Na ukazateli teploty vody se zobrazí 

chybový kód.

Stisknutím tlačítka na 1s se pípání zastaví,
ale        a chybový kód nezmizí, dokud nebude ochrana vyřešena.
Za následujících okolností může dojít k vlastní vnitřní ochraně:

• Přívod nebo odvod vzduchu je zablokován;
• Výparník je pokrytý příliš velkým množstvím prachu;
• Nesprávné napájení (překročení rozsahu 220–240 V ±10 %).

Kontaktujte servisní středisko.

Chyba Možný důvod Řešení 

Teče pouze studená 
voda a displej je 
neaktivní

Špatné spojení mezi napájecí zástrčkou a zásuvkou; 
nastavení příliš nízké teploty vody;
Vadné čidlo teploty; vadná deska plošných spojů 
indikátoru.

Znovu připojte přívod napájení. 
Nastavte vyšší teplotu vody; 
Kontaktujte servisní středisko.

Žádný odběr teplé vody
Veřejná dodávka vody byla zastavena;
Příliš nízký tlak na vstupu studené vody (<0,15 bar) 
(<0,015 MPa); ventil vstupu studené vody uzavřen.

Čekání na obnovení dodávky vody z 
veřejného vodovodu; Úprava zvýšení 
tlaku vody na vstupu; Otevření 
přívodního ventilu vody.

Únik vody Spoje hydraulického potrubí nejsou dobře utěsněné. Zkontrolujte a znovu utěsněte všechny
spoje.

Odstraňování závad
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POPLACHY  TAB 

Kód Popis Řešení 

E0 Chyba čidla T5U (horní čidlo teploty vody)

Došlo k uvolnění spojení mezi čidlem a řídící deskou 
nebo k poškození čidla.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

E1 Chyba čidla T5L (spodní čidlo teploty vody)

Došlo k uvolnění spojení mezi čidlem a řídící deskou 
nebo k poškození čidla.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede 
servis jednotky.

E2 Chyba komunikace mezi zásobníkem a kabelovým
ovladačem

Došlo k uvolnění spojení mezi ovladačem a řídící 
deskou nebo k poškození řídící desky.

E4 Chyba čidla teploty výparníku T3

Došlo k uvolnění spojení mezi čidlem a řídící deskou 
nebo k poškození čidla.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

E5 Chyba čidla teploty okolí T4

Došlo k uvolnění spojení mezi čidlem a řídící deskou 
nebo k poškození čidla.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

E6 Chyba teplotního čidla na výtlaku kompresoru TP

Došlo k uvolnění spojení mezi čidlem a řídící deskou 
nebo k poškození čidla.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

E8 

Zkrat/ztráta elektrické energie
Pokud dochází k indukci proudu na řídící desce, 
zkontrolujte rozdíl proudů mezi L,N > 14 mA, systém 
to považuje za „ztráta elektrické energie“

Některé vodiče mohou být přerušené nebo špatně zapojené. 
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

E9 Chyba teplotního čidla na sání kompresoru (TH)

Došlo k uvolnění spojení mezi čidlem a řídící deskou 
nebo k poškození čidla.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

EE 
Chyba otevřeného obvodu el. ohřívače IEH (rozdíl 
proudů zapnutého a vypnutého el. ohřívače ) <1 A

Elektrický ohřívač byl při opravě poškozený nebo špatně 
zapojený. Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede 
servis jednotky.

EF Chyba hodinového čipu

Čip je poškozený, ale jednotka může stále pracovat bez 
paměti hodin, takže je třeba hodiny po opětovném zapnutí 
resetovat.
V případě potřeby se obraťte na kvalifikovanou osobu, která 
provede servis přístroje.

Ed Chyba čipu E-EPROM Nutná výměna E-EPROM. Obraťte se na kvalifikovanou 
osobu, která provede servis jednotky.
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POPLACHY  TAB 

Kód Popis Řešení 

P1 

Ochrana systému proti vysokému tlaku:
Jednotka 300: >=3,0 MPa aktivní; <=2,4 MPa neaktivní. 
Jednotka 190: Chybový kód P1 se nikdy neobjeví, 
vzhledem k tlakovému spínači

Možná závada kvůli zanesenému výměníku, vzduchu 
nebo vody nebo většímu množství chladiva v systému (po 
opravě), může se objevit při poruše čidla teploty vody atd.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

P2 
Ochrana proti vysoké výtlačné teplotě 
Jednotka 190/300:
>115 °C Ochrana aktivní;
< 90 °C Ochrana neaktivní

Možná závada kvůli zanesenému výměníku, vzduchu 
nebo vody nebo menšímu množství chladiva (úniku) v 
systému (po opravě), při poruše čidla teploty vody atd.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

P3 

Ochrana proti abnormálnímu zastavení 
kompresoru. Teplota na výtlaku není tak vysoká 
jako teplota výparníku po doběhu kompresoru.

Může být způsobené poškozením kompresoru nebo 
špatným spojením kabelů mezi řídící deskou a 
kompresorem.

P4 

Ochrana kompresoru proti přetížení (10s po spuštění 
kompresoru se spustí kontrola proudu,

1) Běží pouze kompresor, pokud je >10 A,
kompresor se zastaví a je chráněn.)

2) Kompresor + el. ohřívač otevřen, pokud je >IEH
+10, kompresor bude zastaven a chráněn.)

Možná absorpce nebo abnormální aktivace 
elektrického odporu.

Možnou závadou může být porucha kompresoru, zablokování 
výměníku vzduchu nebo vody nebo více chladiva v systému 
(po opravě), porucha čidla teploty vody atd.
Zkontrolujte, zda odpor neabsorbuje proud, když je displej 
vypnutý. Tuto okolnost jednotka interpretuje jako abnomální 
absorpci kompresoru.
Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis 
jednotky.

LA 

Pokud je teplota okolí T4 mimo provozní rozsah 
tepelného čerpadla (-7 ~ 43 °C), tepelné čerpadlo se 
zastaví, jednotka zobrazí LA na pozici hodin na displeji, 
dokud se teplota T4 nevrátí na do rozmězí (-7 ~ 43 °C).
Platí pouze pro jednotku bez el. ohřívače. Jednotka s el. 
ohřívačem nikdy nezobrazí „LA“.

Jedná se o běžný provozní stav a není nutné jej opravovat.

Výše uvedené chybové kódy jsou nejčastější. Pokud se zobrazí jiný než výše uvedený chybový kód, obraťte se na 
technickou pomoc.
Pokud se některá z hodnot P3/P4/P2/P1 objeví nepřetržitě 3krát během jednoho topného cyklu, systém ji bude považovat za 
„chybu systému tepelného čerpadla“. Obraťte se na kvalifikovanou osobu, která provede servis jednotky.



OVLÁDÁNÍ 

TIPY BEZ CHYB

Otázka: Proč nelze kompresor spustit ihned po nastavení?

Odpověď: Jednotka čeká 3 minuty na vyrovnání tlaku v systému, než znovu spustí kompresor, což je logika vlastní ochrany jednotky.

Otázka: Proč se někdy teplota zobrazená na panelu displeje za chodu jednotky snížila?

Odpověď: Při odběru se horká voda mísí se studenou vodou, která se přidává z dolní části zásobníku.

Otázka: Proč se někdy teplota zobrazená na displeji sníží, ale jednotka je bez odběru teplé vody?
Odpověď: Aby nedocházelo k častému zapínání a vypínání jednotky, jednotka aktivuje zdroj tepla pouze tehdy, když je teplota 
spodního zásobníku nižší než nastavená teplota alespoň o 6 ºC.

Otázka: Proč se někdy teplota zobrazená na displeji výrazně sníží?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že zásobník je tlakově únosný, v případě masivní potřeby horké vody se horká voda rychle odčerpá z 
horní části zásobníku a studená voda se rychle dočerpá do spodní části zásobníku, pokud hladina studené vody dosáhne na horní 
teplotní čidlo, teplota zobrazená na displeji se dramaticky sníží.

Otázka: Proč se někdy teplota zobrazená na displeji hodně sníží, ale stále je možné odebírat horkou vodu?

Odpověď: Protože horní čidlo vody je umístěné v horní 1/4 zásobníku, znamená to, že při odběru teplé vody je k dispozici nejméně 
1/4 zásobníku teplé vody.

Otázka: Proč se někdy na displeji zobrazuje „LA“?

Odpověď: Tepelné čerpadlo má k dispozici vnější provozní rozsah -7 až 43 °C. Pokud je vnější teplota mimo rozsah, systém zobrazí 
výše uvedený signál, aby na to uživatele upozornil.

Otázka: Proč se na displeji nic nezobrazuje?

Odpověď: Pokud není po dobu 30s stisknuté žádné tlačítko, zhasne displej kromě kontrolky LED. Prodlužuje se tím životnost displeje.

Otázka: Proč jsou někdy tlačítka nedostupná?

Odpověď: Pokud na panelu neproběhne žádná operace po dobu 1 minuty, jednotka panel uzamkne a zobrazí se „        “, pro 

odemknutí panelu stiskněte tlačítko „Enter“ na 3 sekundy.

Otázka: Proč někdy z vypouštěcího potrubí pojistného ventilu vytéká voda?

Odpověď: Protože zásobník je tlakově únosný, při ohřevu vody uvnitř zásobníku se voda rozpíná, takže tlak uvnitř zásobníku se 

zvyšuje. Pokud tlak stoupne na více než 7 bar (0,7 MPa), aktivuje se pojistný ventil, který tlak uvolní a určité množství teplé vody se 

odpovídajícím způsobem vypustí. Pokud z vypouštěcího potrubí pojistného ventilu neustále vytéká voda, je to abnormální a obraťte 

se na kvalifikované pracovníky, kteří provedou opravu.



POZNÁMKY 
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