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1 Popis výrobku: 
Ohřívače vody zásobníkové, zásobníky vody a akumulační nádrže jsou určeny pro přípravu a uskladnění teplé žitkové 
vody nebo topné vody. Nádoby jsou válcové, se dvěma klenutými dny svařované z ocelového nebo nerezového 
materiálu. Přívod vody je v dolní části nádoby, v horní části nádoby je umístěn výstup vody. Nátrubky na plášti 
nádoby slouží k připojení přívodů a odvodů otopné vody z různých zdrojů energie, k instalaci teploměru, čidel pro 
ovládání a regulaci teploty vody a k napojení cirkulace vody. (Při napojení cirkulačního potrubí musí uživatel počítat 
s většími náklady na ohřev vody). Dle využití funkčního prostoru jsou nádoby vyrobeny z nerezového materiálu 
(1.4404) nebo jsou smaltovány. Obě úpravy splňují požadavky vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb.. Tepelná izolace 
vyhovuje požadavkům ČSN a souvisejících vyhlášek. 

1.1 Technické údaje – typy:  
Technické údaje o nádobách jsou uvedeny technických listech. 

1.2 Použití: 
Prostředí vnitřní s teplotou vzduchu +2o až + 45oC a relativní vlhkostí max. 85 %.             

1.3 Princip činnosti: 
Ohřev užitkové vody pracuje na tlakovém systému a je nutné provoz (tlak . vody) upravit potřebám.  

2 Montáž, napojení na vodovodní okruh a otopný systém:  
Před umístěním a instalací nádoby zkontrolujte nosnost podlahy. Doporučená vzdálenost od stěn a jiných 
konstrukčních prvků je 500 mm (pro snadnou montáž a údržbu). Vlastní instalaci užitkové vody a otopného systému 
může provádět pouze oprávněná montážní organizace. Instalace užitkové vody a otopného systému musí být 
provedena podle platných norem a vyhlášek platných v zemi instalace.   

2.1 Důležitá upozornění: 
 Přívod užitkové vody musí být proveden podle ČSN 06 0830. 

 Ohřívač vody, zásobník vody a akumulační nádrž musí být instalován dle platných předpisů. 

 Výstup teplé užitkové vody musí být opatřen směšovacím ventilem nebo směšovací baterií. 

 Každý tepelný zdroj musí být opatřen pojistným ventilem.   

3 Záruční podmínky 
Záruka na výrobek je 60 měsíců od data prodeje a je podmíněna vyplněním a podepsáním záručního listu na zadní 
straně. Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady výrobku. 
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