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Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

6 720 808 239 (2013/10)

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní 
pokyny

1.1 Použité symboly

Výstražné pokyny

Definována jsou následující signální slova, která v tomto 
dokumentu mohou být použita:
• OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám.
• UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně 

těžkým poraněním osob.
• VAROVÁNÍ znamená, že může dojít ke vzniku těžkých až 

život ohrožujících poranění osob.
• NEBEZPEČÍ znamená, že dojde k těžkým až život 

ohrožujícím újmám na zdraví osob.

Důležité informace

Další symboly

1.2 Bezpečnostní pokyny

Instalace a uvedení do provozu
▶ Pro zaručení bezchybné funkce se řiďte návody přístroje a 

příslušenství.
▶ Přístroj smí instalovat pouze odborná firma s příslušným 

oprávněním.

Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
▶ Zajistěte, aby práce na elektrické instalaci prováděla pouze 

odborná firma s příslušným oprávněním.
▶ Elektroinstalační práce provádějte v souladu s platnými 

zákonnými předpisy.

Poučení zákazníka
▶ Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti přístroje 

a jeho obsluhu.
▶ Upozorněte zákazníka na to, že sám není oprávněn 

provádět jakékoliv úpravy ani opravy.

Náhradní díly
▶ Používejte pouze originální náhradní díly.

Bezpečnost elektrických přístrojů pro domácí použití a 
podobné účely
Aby se zamezilo ohrožení elektrickými přístroji, platí podle EN 
60335-1 tato pravidla:
„Tento přístroj nesmějí obsluhovat děti starší 8 let, osoby s 
tělesnými, smyslovými nebo duševními poruchami, jakož i 
osoby nemající v zacházení s tímto druhem přístroje žádné 
zkušenosti, pokud se tak neděje pod dohledem, popř. po 
zaškolení o bezpečném zacházení s nimi a po poučení o rizicích, 
které jsou s jejích používáním spojené. Přístroj se nesmí stát 
předmětem dětské hry. Děti bez dohledu nesmějí přístroj čistit 
ani ošetřovat.“
„Aby se předešlo nebezpečí, musí poškozené síťové kabely 
vyměňovat výrobce nebo odborná firma s příslušným 
oprávněním od výrobce.“

Výstražná upozornění uvedená v textu jsou 
označena výstražným trojúhelníkem.
Signální výrazy navíc označují druh a 
závažnost následků, které mohou nastat, 
nebudou-li dodržena opatření k odvrácení 
nebezpečí.

Důležité informace neobsahující ohrožení 
člověka nebo materiálních hodnot jsou 
označeny vedle uvedeným symbolem.

Symbol Význam
▶ požadovaný úkon
 odkaz na jiné místo v dokumentu
• výčet/položka seznamu
– výčet/položka seznamu (2. rovina)

Tab. 1
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2 Údaje o výrobku

2.1 Používání k určenému účelu
Pro kombinaci s tepelným čerpadlem pro ohřev pitné vody. 
Toto příslušenství umožňuje napojení podpůrných systémů pro 
přípravu teplé vody s možností výběru aktuálně 
nejefektivnějšího a ekonomicky nejvýhodnějšího zdroje 
energie.
Použít lze přímé zdroje energie, jako je např. solárně-termická 
energie, kotel atd., jakož i nepřímé zdroje energie, jako jsou 
fotovoltaické systémy. Přístroj umožňuje i externí požadavek.
▶ Přístroj používejte v souladu s jeho určením.
▶ Při instalaci a provozu kotle respektujte místně platné 

předpisy a normy.

2.2 Rozsah dodávky

Obr. 1 7736501838: Pozice 1 a 8
7736501839: Pozice 1 až 8

[1] Svorkovnice s lepicí páskou a komunikačním kabelem 
pro tepelné čerpadlo

[2] Čidlo teploty (NTC 10K) (2x)
[3] Montážní sada pro čidlo teploty
[4] Upevňovací svorka
[5] Plastová spirála (upevnění čidla teploty)
[6] Tepelný izolační materiál
[7] Vázací pásky (3x)
[8] Návod

6720805338-01.1V
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3 Instalace

3.1 Připevnění svorkovnice na tepelné čerpadlo
▶ Svorkovnici připevněte dodanou lepicí páskou mezi nálepky 

a vodovodní přípojky.
Komunikační kabel musí směřovat nahoru.

Obr. 2

3.2 Připojení komunikačního kabelu na přístroj
▶ Sejměte horní kryt a spodní prstenec přístroje.
▶ Komunikační kabel vložte do výřezu vedle síťového kabelu 

přístroje.
▶ Kabel ve výřezu po celé délce zajistěte.

Obr. 3
▶ Komunikační kabel připojte k řídicí jednotce přístroje.

Obr. 4

Instalaci přístroje, elektrické připojení, montáž 
systémů pro odvod a přívod vzduchu, jakož i uvedení 
do provozu smí provádět pouze registrovaná a 
výrobcem autorizovaná odborná firma.

NEBEZPEČĺ: Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!
▶ Před započetím prací na elektrické instalaci 

odpojte přístroj pomocí pojistky, jističe 
nebo jiného ochranného elektrického 
zařízení kompletně od napětí.

NEBEZPEČĺ: Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!
Kondenzátor se po vypnutí přístroje musí 
nejprve vybít.
▶ Vyčkejte nejméně 5 minut.

NEBEZPEČĺ: Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!
Aby bylo zaručeno dodržení všech bezpečnostních 
požadavků, smí vadný připojovací kabel vyměnit 
pouze registrovaná odborná firma.

6720805338-18.1V

6720805338-10.1V

6720805338-21.1V
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3.3 Přípojky pro čidla teploty ve svorkovnici

Obr. 5
[1] Beznapěťový kontakt ON/OFF solárního měniče nebo 

externího požadavku
[2] Čidlo teploty 

(jímka uprostřed zásobníku)
[3] Čidlo teploty 

(vstup topné spirály jako příložného čidla)
[4] Svorková lišta ve svorkovnici
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3.4 Přípojky "tepelné čerpadlo - solárně-termické 
zařízení" - 7 736 501 839

Obr. 6
[1] Solární regulace
[2] Čidlo teploty (vstup topné spirály)
[3] Čidlo teploty (uprostřed zásobníku)
[4] Čerpadlo
[5] Solární kolektor
[6] Čidlo teploty (solární kolektor)

Montáž a elektrické připojení čidla teploty doprostřed 
zásobníku

▶ Namontujte montážní sadu (obr. 7, [1]), čidlo teploty 
připojené k příslušenství (obr. 7, [2]) a čidlo teploty 
připojené k regulaci (obr. 7, [3]) a uveďte do polohy, jak je 
znázorněno na obr. 7.

▶ Teplotní čidla zasuňte do jímky až nadoraz.
▶ Zajistěte dodaným vázacím páskem.
▶ Nasaďte upevňovací svorku (obr. 7, [4]).
▶ Připojte čidlo teploty ve svorkovnici, použijte přípojku "NTC 

TANK". 

Obr. 7

Montáž a elektrické připojení čidla teploty na vstupu topné 
spirály

▶ Čidlo teploty, které se připojuje na příslušenství (obr. 8, 
[1]), upevněte v poloze, jak je znázorněno v obr. 8.

▶ Čidlo teploty připevněte dodanou plastovou spirálou k 
trubce (obr. 8, [2]).

▶ Čidlo teploty obalte izolačním materiálem (obr. 8, [3]).
▶ Izolaci zajistěte 2 dodanými vázacími pásky (obr. 8, [4]).
▶ Připojte čidlo teploty ve svorkovnici, použijte přípojku "NTC 

COIL".

Obr. 8

Mezi čidlem teploty a jímkou zajistěte dobrý 
kontakt.
▶ Pro správné měření teploty zajistěte, aby 

čidlo teploty bylo v jímce uloženo řádně.
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6720805338-02.1V
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Mezi čidlem teploty a trubkou zajistěte dobrý 
kontakt.
▶ Čidlo teploty tepelně izolujte, aby teplota na 

vstupu topné spirály mohla být měřena 
správně.

6720805338-20.1V
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3.5 Přípojky "tepelné čerpadlo - kotel" - 
7 736 501 839

Obr. 9
[1] Trubkové příložné čidlo (svorkovnice/modul)
[2] Čidlo teploty zásobníku
[3] Kotel

Připojení čidla teploty pro kotel
▶ Odpojte NTC připojení do kotle (obr. 10, [1]).
▶ K těmto přípojkám kotle připojte obě žíly dodatečného 

kabelu (obr. 10, [2]).
▶ Opačný konec jedné žíly dodatečného kabelu připojte na 

přípojku "BOIL OUT" svorkovnice.
▶ Opačný konec jedné žíly dodatečného kabelu připojte na 

přípojku "BOIL IN" svorkovnice.

Obr. 10

Montáž a elektrické připojení čidla teploty doprostřed 
zásobníku

▶ Namontujte montážní sadu (obr. 11, [1]), čidlo teploty 
připojené k příslušenství (obr. 11, [2]) a upravte do polohy, 
jak je znázorněno na obr. 11.

▶ Teplotní čidla zasuňte do jímky až nadoraz.
▶ Zajistěte dodaným vázacím páskem.
▶ Nasaďte upevňovací svorku (obr. 11, [3]).
▶ Připojte čidlo teploty ve svorkovnici, použijte přípojku "NTC 

TANK". 

Pouze pro kotle s připojením na nepřímo 
ohřívaný zásobník.

Pro toto připojení je zapotřebí dodatečný 
2žilový kabel (není v rozsahu dodávky).
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▶ Pro správné měření teploty zajistěte, aby 
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Obr. 11

Montáž a elektrické připojení čidla teploty na vstupu topné 
spirály

▶ Čidlo teploty, které se připojuje na příslušenství (obr. 12, 
[1]), upevněte v poloze, jak je znázorněno v obr. 12.

▶ Čidlo teploty připevněte dodanou plastovou spirálou k 
vodovodní trubce (obr. 12, [2]).

▶ Čidlo teploty obalte izolačním materiálem (obr. 12, [3]).
▶ Izolaci zajistěte 2 dodanými vázacími pásky (obr. 12, [4]).
▶ Připojte čidlo teploty ve svorkovnici, použijte přípojku "NTC 

COIL".

Obr. 12

3.6 Přípojky "tepelné čerpadlo - fotovoltaický 
systém/externí požadavek" - 7 736 501 838 a 
7 736 501 839

▶ Jeden kabel připojte ve svorkovnici na přípojku "PV+".
▶ Jeden kabel připojte ve svorkovnici na přípojku "PV-".

Obr. 13
[1] Měnič
[2] PV (fotovoltaický) modul

Mezi čidlem teploty a topnou spirálou zajistěte 
dobrý kontakt.
▶ Čidlo teploty tepelně izolujte, aby teplota na 

vstupu topné spirály mohla být měřena 
správně.

6720805338-24.1V
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4 Programování

Zadávání v menu "Set" - nastavení
▶ Stiskněte maximálně na 3 sekundy tlačítko "Menu".

Obr. 14
▶ Tlačítky "+" nebo "-" vyvolejte menu "Set".

Obr. 15
▶ Stiskněte "OK".

Nyní se nacházíte v menu "Set" - nastavení.

4.1 Přímý podpůrný systém - termický solární 
systém nebo kotel

Zvolit lze jen přímý podpůrný systém.
Byly-li zvoleny dva podpůrné systémy, je aktivní pouze ten, 
který byl zvolen naposledy.

4.1.1 Stanovení podpůrného systému
▶ Tlačítky "+" nebo "-" vyvolejte menu "Coil".

Obr. 16
▶ Stiskněte "OK".

Displej zobrazuje "SoL" (termický solární systém).
V tomto menu lze zvolit přímý podpůrný systém (termický 
solární systém nebo kotel) a stanovit provozní parametry.

Obr. 17
▶ Stiskněte "OK".
▶ Pomocí "ON" nebo "OFF" nastavte, zda má či nemá být 

použit solární systém.
Displej zobrazuje "boIL" (kotel).

Obr. 18

Postupujte v souladu s dokumentací tepelného 
čerpadla.

6720646160-14.1V

menu - ok+

< 3 s

6720646160-18.1V

6720804054-08.1V
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▶ Stiskněte "OK".
▶ Pomocí "ON" nebo "OFF" nastavte, zda má či nemá být 

použit kotel.
Displej zobrazuje "dton".

4.1.2 Nastavení provozních parametrů podpůrného 
systému

"dton" - nastavení teplotního spádu, při němž se tepelné 
čerpadlo zapne 

Obr. 19
Tento parametr určuje, při jakém rozdílu teplot mezi teplotou 
naměřenou v zásobníku a teplotou na vstupu topné spirály se 
spustí tepelné čerpadlo (T= Tzásobník- Ttrubka).
Rozsah nastavení se pohybuje od 2 do 10 °C (tovární nastavení 
6 °C):
▶ Stiskněte "OK".
▶ Hodnotu nastavte tlačítky "+" nebo "-".
▶ Stiskněte "OK".

Hodnota, při které se spustí tepelné čerpadlo, je stanovena.
Displej zobrazuje "dtoF".

"dtoF" - nastavení teplotního spádu, při němž se tepelné 
čerpadlo vypne 

Obr. 20

Tento parametr určuje, od jakého rozdílu teplot mezi teplotou 
naměřenou na topné spirále a nejnižší teplotou naměřenou v 
horním, popř. středním úseku zásobníku se vypne tepelné 
čerpadlo (T= Ttrubka- Tzásobník).
Tato hodnota se nastavuje takto (tovární nastavení 10 °C):
• 4 až 15 °C u termického solárního systému 
• 4 až 20 °C u kotle

▶ Stiskněte "OK".
▶ Hodnotu nastavte tlačítky "+" nebo "-".
▶ Stiskněte "OK".

Hodnota, při které se vypne tepelné čerpadlo, je stanovena.
Displej zobrazuje "tMIn".

"tMIn" - nastavení spodní mezní hodnoty teploty vody v 
zásobníku, při které se tepelné čerpadlo spustí

Obr. 21
Tento parametr určuje, od jaké teploty se spustí tepelné 
čerpadlo.
Hodnotu lze zvolit mezi 20 a "Tset - 3 °C" (tovární nastavení 
35 °C).
▶ Stiskněte "OK".
▶ Hodnotu nastavte tlačítky "+" nebo "-".
▶ Stiskněte "OK".

Hodnota, při které se spustí tepelné čerpadlo, je nastavena.

6720805338-07.1V

6720805338-08.1V

Rozdíl mezi "dton" a "dtoF" musí činit nejméně 
2 °C.
"dtoF" - "dton"  2 °C. 

Zjistí-li přístroj, že je aktivní některý podpůrný 
systém (termický solární systém, kotel nebo 
fotovoltaický systém)/externí požadavek, bliká 
na displeji údaj "Syst".

6720805338-09.1V
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Obr. 22

4.2 Fotovoltaický systém/externí požadavek
Proud vyrobený fotovoltaickým systémem je použit 
přednostně před ostatními zdroji energie.

4.2.1 Stanovení podpůrného systému
▶ Tlačítky "+" nebo "-" vyvolejte menu "PHot".

Obr. 23
▶ Stiskněte "OK".

Displej zobrazuje "SuEL".
V tomto menu můžete nastavit fotovoltaický systém jako 
systém podpůrný a provozní parametry.

Obr. 24

▶ Stiskněte "OK".
▶ Pomocí "ON" nebo "OFF" nastavte, zda má či nemá být 

použit fotovoltaický systém.
Displej zobrazuje "Cont".

4.2.2 Nastavení provozních parametrů podpůrného 
systému

"Cont" - nastavení požadavkového kontaktu podpůrného 
systému

Obr. 25
Tento parametr nastavuje druh požadavkového kontaktu 
podpůrného systému.
▶ Stiskněte "OK".
▶ Tlačítkem "+" nebo "-" nastavte typ měniče jako "NO" nebo 

"NC".
– "NO": pracovní kontakt
– "NC": rozpojovací kontakt

▶ Stiskněte "OK".
Měnič je stanoven.
Displej zobrazuje "tMIn".

"tMIn" - nastavení spodní mezní hodnoty teploty vody v 
zásobníku, při které se tepelné čerpadlo spustí

Obr. 26

6720805338-12.1V

6720804054-09.1V

6720805338-14.1V

6720805338-15.1V

6720805338-09.1V
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Tento parametr určuje, od jaké teploty se připojí tepelné 
čerpadlo.
Rozsah nastavení se pohybuje mezi 15 a 70 °C (tovární 
nastavení 45 °C).
▶ Stiskněte "OK".
▶ Hodnotu nastavte tlačítky "+" nebo "-".
▶ Stiskněte "OK".

Hodnota, při které se spustí tepelné čerpadlo, je nastavena.
Displej zobrazuje "tMA".

"tMA" - Nastavení horní mezní hodnoty teploty vody v 
zásobníku, do které ohřívá tepelné čerpadlo

Obr. 27
Tento parametr určuje horní mezní hodnotu teploty vody, do 
které tepelné čerpadlo využívá proud fotovoltaického systému 
atd.
Nastavit lze hodnoty od 50 do 70 °C (tovární nastavení 50 °C).
▶ Stiskněte "OK".
▶ Hodnotu nastavte tlačítky "+" nebo "-".
▶ Stiskněte "OK".

Horní mezní hodnoty teploty vody byla nastavena.
Displej zobrazuje "Por".

"POR" - Stanovení priority fotovoltaického systému

Obr. 28
Tento parametr určuje, že v předem nastavených provozních 
dobách bude mít přednost fotovoltaický systém.
▶ Stiskněte "OK".
▶ Pomocí "ON" nebo "OFF" nastavte, zda fotovoltaický systém 

má či nemá mít přednost.
– "ON": Přístroj se zapne, jakmile fotovoltaický systém 

začne vyrábět energii.
– "OFF": I když je k dispozici energie z fotovoltaického 

systému, zapne se přístroj pouze ve stanovených časech.

Obr. 29

OZNÁMENĺ: 
Při teplotě >60 °C topí jen elektrický dotop.

OZNÁMENĺ: 
Po spuštění kompresoru musí přístroj 
nejméně 5 minut běžet, než je možné jej opět 
vypnout.

6720805338-16.1V

Zjistí-li přístroj, že je aktivní některý podpůrný 
systém (termický solární systém, kotel nebo 
fotovoltaický systém), bliká na displeji údaj 
"Syst".

6720805338-17.1V

6720805338-12.1V
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5 Displej

5.1 Poruchy zařízení, které se zobrazují na displeji

6 Teplotní vlastnosti čidla teploty NTC 10K

Zobrazení Popis Odstranění
E07 Čidlo teploty na topné spirále vadné Přivolejte autorizovaného servisního technika

E08 Čidlo teploty uprostřed zásobníku vadné Přivolejte autorizovaného servisního technika

Tab. 2 Kódy poruch

Tepl. ( °C) R ( )
-30 177000
-25 130370
-20 97070
-15 72929
-10 55330
-5 42315
0 32650
5 25388
10 19900
15 15708
20 12490
25 10000
30 8057
35 6531
40 5327
45 4369
50 3603
55 2986
60 2488
65 2083
70 1752
75 1481
80 1258
85 1072
90 917,7
95 788,5
100 680,0

Tab. 3
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Poznámky
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Poznámky
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