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PRINCÍP ČINNOSTI

Pri uvedení ohrievača do prevádzky sa pomocou zapaľovača zapáli plameň hlavného horáka. V dôsledku spaľovania 
plynu vzniká teplo, ktoré sa cez dno oceľovej nádrže a dymové trubice odovzdáva vode v zásobníku. Po dosiahnutí 
teploty nastavenej prevádzkovým termostatom sa hlavný horák automaticky vypne. 

Polyuretánová izolácia udržiava dosiahnutú teplotu vody s vysokou účinnosťou. Pri poklese teploty vody v ohrievači o 
cca 5-6°C prevádzkový termostat umožní opätovné zapálenie hlavného horáka a voda sa dohrieva na požadovanú 
teplotu. Celý cyklus sa potom opakuje v závislosti od odberu vody. Ohrievač pracuje s vonkajším zdrojom elektrickej 
energie. 

Príkon elektrickej časti 30 W 
Krytie elektrickej časti IP 21 
Elektrické napätie 230 V /50 Hz 

TECHNICKÉ PARAMETRE

tab. 1 - technické parametre

Typ Ohrievača
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Objem nádrže ltr 309 309 298 357 335 278 253 

Menovitý príkon ZP kW 30,5 37,9 48,1 54,0 74,9 92,3 115,6 

Menovitý príkon PB kW 31,3 39,0 49,3 54,7 74,6 92,4 117,6 

Čas ohrevu pri ∆t=25°C min 21 17 13 14 9 6 5 

Trvalý výkon pri ∆t=25°C l/hod 882 1096 1390 1560 2165 2668 3340 

Spotreba plynu ZP-G20 m3/h 3,2 3,2 5,1 5,7 7,9 9,8 12,2 

Spotreba plynu PB-G30/31 kg/h 2,5 3,1 3,9 4,3 5,9 7,3 9,3 

Priemer odvodu spalín mm 130 130 150 180 180 200 250 

Hmotnosť ohrievača bez vody kg 198 198 212 224 241 247 273 

Max. vstupný tlak vody MPa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Vstupný tlak plynu ZP-G20 kPa 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Vstupný tlak plynu PB-G30/31 kPa 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Tlak na dýze hl. horáka ZP kPa 0,85 0,85 0,78 0,85 0,85 0,92 0,78 

Tlak na dýze hl. horáka PB * kPa 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Ø-dýzy hl. horáka ZP-G20 ks/mm 3/2,90 3/3,20 4/3,20 4/3,30 7/2,95 7/3,20 9/3,30 

Ø-dýzy hl. horáka PB-G30/31 ks/mm 3/1,60 3/1,70 4/1,60 4/1,75 7/1,50 7/1,70 9/1,75 

Rozsah prev. termostatu °C 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 

Otvárací tlak poistného ventilu MPa/°C 1,0/97 1,0/97 1,0/97 1,0/97 1,0/97 1,0/97 1,0/97 

Rozmer prípojky poist. Ventilu NPT 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 

Rozmer prípojky vody NPT 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 

Rozmer prípojky plynu NPT 3/4″ 3/4″ 3/4″ ¾″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 

Typ plynovej armatúry - HONEYWELL VR4605C 

* Ak používate záslepku alebo regulátor nízkeho a vysokého tlaku miesto regulátora tlaku na horáku, predpokladá sa, že tlak na horáku 
je rovnaký s tlakom plynu v potrubí. V praxi ale platí, že tlak plynu na horáku je nižší.
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ializovaných fi

súlade s požia
3 4201 (Navrh

u vykonanú od
yť pripojené na

o priemer bude
ávrtnými skrut

pojenie ohrievač

od na montáž, o

Pokiaľ je vyšš
vyššom tlaku 

, ktorý sa auto
dosiahne uved
byť v žiadnom 
. Z bezpečnos

m) je potrebné 
vňou podlahy.
a tú pravideln

xpanznú nád
ovaná na pou
plne odstrán

a jeho zloženia
hriatí na 60 °C
av, ktorý má za

m ohrievači m
y, Pitná voda
, vodivosť ne
vať v rozmed

rívodnom potr
vody treba vyk
iriem, ktoré za

adavkami nori
hovanie komín

dbornou komin
a jeden komín

e zodpovedať
tkami.

ča na komín

obsluhu a údržb

ší ako 0,5 MP
 môže dôjsť k

omaticky otvár
denú medznú 

prípade uved
stných dôvodo
viesť od poist
. Ak nie je mo
e kontrolovať!

obu, ktorá vy
užitie pre TÚV
ni.

a a obsahu lát
C spôsobuje vo
a následok zh

musí splňovať
a). Tvrdosť vo
esmie presiah
zí 7,0 až 9,5 p

rubí studenej v
konať ešte pre
aručia správny

em STN 73 42
nov a dymovod

nárskou firmo
 len za predpo

ť priemeru pre

bu Q7E-80-115…

a, je potrebné
k väčšiemu nam

ra pri tlaku 1 M
hodnotu. Po z

dený do prevád
ov (ochrana pr
tného ventilu p
žné viesť túto
!

yrovnáva tlak
V (0,8 - 1 MPa

tok v ňom roz
o vnútornej m

horšenú funkčn

ť podmienky 
ody nemôže p
hnuť 125 μS/c
pH.

vody zapojiť m
ed spustením o
y návrh i dodáv

210 (Zhotoven
dov). Vhodný 

u. V prípade s
okladu, že je d

erušovača ťahu

…Q7E-65-400

é osadiť na 
máhaniu 

MPa alebo pri 
znížení tlaku 
dzky bez 
red 
potrubie 
 rúrku až k 

kové výkyvy 
a). Použitím 

pustených či 
riežke vznik 
nosť celého 

STN 83 0616 
presiahnuť 
cm 

mechanický 
ohrievača. 
vku 

nie komínov 
prierez a 

spoločnej 
dostatočne 

u. Rúra 
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MONTÁŽ T

Čidlo termost
navrchu na o

Ak kap
Škodliv

Namontujte t

• Nam
• Prip

1 - tlači
2 - spín
3 - zást

PRIPOJEN

Pozrite si sch
(obr. 6). Ohri
230 V / 50 Hz
musí byť zap

Vzhľadom na
kútom a to v 

Zároveň mus
každom prípa
tam, kde táto
bezpodmiene
napätia bol p
medzi nulou 

PREVÁDZ

Ohrievač mu

ontáž, obsluhu a

TERMOSTAT

tatu proti spät
ohrievači a káb

pilára nie je sp
vé plyny by m

termostat čidla

montujte termo
pojte vodiče z 

idlo „RESET“
nač termostatu
trčka káblovéh

IE OHRIEVA

hému zapojen
evač je dodáv
z prostredníct

pojený dvojfáz

a krytie elektric
zóne 3, tj. v m

sí byť prevede
ade pripojený 
o norma požad
ečne vyžadova
pripojený na nu
a uzemnením

ZKA OHR

sí byť prevádz

a údržbu Q7E-8

TU PROTI S

tnému toku sp
ble vedúce z t

právne namo
mohli unikať 

a proti spätném

ostat na hornú
termostatu sp

u proti spätném
ho vedenia

AČA NA ELE

ia elektrickej č
vaný bez prívo
tvom svorkovn
ový vypínač s

ckej časti sa m
minimálnej vzd

ená zvýšená o
na kostru ohr

duje zvýšenú o
ané, aby fáza 
ulák na ohriev

m.

RIEVAČA

zkovaný v súla

80-115…Q7E-65

PÄTNÉMU T

palín je už nam
ermostatu mu

ontovaná, čid
do miestnost

mu toku spalín

ú časť ohrieva
palín k ohrieva

mu toku spalín

EKTRICKÚ S

časti ohrievač
odného kábla 
nice. Musí byť 
s poistkou, kto

môže ohrievač
dialenosti 60 c

chrana pospo
rievača. Vonka
ochranu pred 
„L“ zo zdroja 

vači. Je nutné 

ade s STN 06

5-400 

TOKU SPAL

montované na 
usia byť uchyte

lo proti spätn
ti, kde je ohri

n nasledovne:

ača podľa obr. 
aču (zástrčka 3

n

SIEŤ

a vody Q7E p
a hlavného vy
pripojený na e
rého vzdialeno

č umiestniť v m
m od vane ale

ojovaním podľa
ajšia ochranná
nebezpečným
napätia bola p
bezpodmiene

6 0320 (Ohriev

LÍN

prerušovači ť
ené k ohrievač

nému toku sp
ievač umiestn

5.
3 na obr. 5). 

obr. 5 - 

pred tým, ako z
ypínača. Ohrie
elektrickú sieť
osť medzi kon

miestnostiach 
ebo sprchovac

a STN 33 200
á svorka musí 

m dotykovým n
pripojená na fá

ečne dodržať, 

vanie úžitkovej

ahu. Termosta
ču.

palín nebude 
nený.

montáž termost

začnete zapáj
evač sa pripája
ť trvale. Medzi
ntaktmi je min.

vybavených v
cieho kúta.

00 -7-701. Och
 byť zapojená

napätím. Ohrie
ázu ohrievača
aby nebolo pr

j vody, Navrho

at musí byť na

správne fung

tatu proti spätné

jať elektrické k
a na elektrickú
i ohrievačom a
. 3 mm.

vaňou alebo sp

hranný vodič m
á podľa STN 3
evač rozlišuje 
a a „N“ nulák z
rítomné žiadne

ovanie a proje

9

amontovaný 

govať. 

ému toku spalín

komponenty 
ú sieť 
a zdrojom 

prchovacím 

musí byť v 
3 0300 všade
fázy. Je 

zo zdroja 
e napätie 

ektovanie).

n
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Ohriev
vrstvy 
preto u
celý sp

POSTUP P

• Skontrolo
• Otvoriť uz

otvorený.
• Vypustiť v
• Skontrolo

ŠTART - UV

• Otvoriť uz
obr. 3), ak

• Uzatvoriť 
• Otvoriť je
• Otvoriť uz
• Naplniť o
• Ohrievač 

plynu. 

V záujm
látkam
otvoren
k iskre
technik

• Zapnúť p
• Zapnúť o

programo
• Nastaviť p

Z dôvo
55°C!

vač môže byť 
a tým k strat

uskutočniť le
potrebič.

RI NAPUST

ovať, či je uzav
zatvárací vent

vodu vodovod
ovať, či voda n

VEDENIE O

zatvárací vent
k je namontov
vypúšťací ve
dno z odberný
zatvárací vent
hrievač vodou
je teraz pod t

me bezpečno
i tzv. odorizá
ný oheň, elek

eniu. Miestnos
kovi! Uzatvár

rívod el. prúdu
hrievač - polo

ovacieho cyklu
požadovanú t

odu možnej k

uvedený do 
te záruky. Prv
n pracovník a

ENÍ OHRIEV

vretý vypúšťac
til (kohút) na p

dnou batériou, 
nepresakuje ne

HRIEVAČA 

til na výstupe t
vané.
ntil na vstupe 
ých miest na t
til na prívode s
u (keď voda vy
tlakom. Žiadna

osti spotrebite
ácia plynu. Ak
ktrické prístro
sť okamžite v
rací ventil na 

u do ohrievača
ha I na vypína

u poloha II. 
eplotu vody po

ondenzácie v

prevádzky le
vé napustenie
autorizovane

VAČA VODO

cí ventil.
prívode studen

pokiaľ nezmiz
etesnosťami v

DO PREVÁD

teplej vody a u

cirkulačného 
teplú vodu.
studenej vody
yteká z odbern
a voda nesmie

eľa je zemný 
k ucítite v mie
oje (ani telefó
vyvetrajte, uz
prípojke plyn

a pomocou hla
ači I/0/II (vypín

omocou ovlád

vodnej pary n

tab.3 -

Polo

1

2

3

4

Návo

en ak je napln
e ohrievača je
ej servisnej or

OU:

nej vody. Tent

znú všetky vzd
v potrubí.

DZKY

uzatváracie ve

potrubia do oh

y, aby studená
ného miesta n
e vytekať z po

plyn, ktorý je
estnosti zápa
ón!) a nevyko
zavrite plynov
nu sa nesmie

avného vypína
nač 4 na obr. 7

dacieho kotúča

nie je vhodné

- regulácia teplo

oha Te

± 

± 

± 

± 

od na montáž, o

nený vodou, i
e súčasťou u
rganizácie, kt

o musí byť po

duchové bubli

entily pred a z

hrievača.

 voda mohla n
na teplú vodu, 
istného ventilu

e inak bez zá
ach plynu, v ž
onávajte žiadn
vý kohút a po
e používať na

ača medzi ohr
7) na ovládaco

a prevádzkové

 nastavovať 

oty vody

eplota

40°C

50°C

60°C

70°C

obsluhu a údržb

nak dôjde k p
uvedenia do p
torý zároveň 

o dobu prevádz

iny.

a cirkulačným

natekať do oh
ohrievač je pl
u. Otvoriť uzat

pachu, zmieš
žiadnom príp
nu činnosť, p
oruchu ohlást
a nastavenie m

rievačom a zd
om paneli aleb

ého termostat

teplotu vody 

bu Q7E-80-115…

poškodeniu k
prevádzky a m
uvedie do pr

zky ohrievača

m čerpadlom (v

rievača.
ný).
tvárací ventil n

šaný s aroma
ade nepoužív

pri ktorej by m
te svojmu se
množstva ply

drojom el. ener
bo u týždenné

u (pozóca 7 n

na hodnotu 

obr. 7 -

…Q7E-65-400

keramickej 
môže ho 
revádzky 

a neustále 

ventily 2 na 

na prípojke 

atickými 
vajte 
mohlo dôjsť 
ervisnému 
ynu!

rgie.
ého 

a obr. 7). 

nižšiu ako 

- ovládací panell
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1 - Signalizác
2 - Hodiny - N
3 - Signalizác
4 - Vypínač I/
5 - Vypínač R
6 - Signalizác
7 - Ovládací 

ZABEZPEČ

TERMOSTAT
Ohrievač je v
zamrznutím. 
zapáleniu hla

TERMOSTAT
Tento termos
Termostat na
havarijným te

HAVARIJNÝ
Chráni ohriev
dôjde k odsta

Na ovládacom
uvedením sp
vychladne a s

STAVY OH

POČAS PRE

Odpojenie o
• Hlavný vy

Vypínač I
vypustiť v

Dočasné vyp

• V tomto s
Vypínač I

Zapnutie oh

• V tomto s
môže byť

ontáž, obsluhu a

cia napätia - P
Nastavenie týž
cia anódy - Uk
/0/II-Vypnuté /

RESET - Rese
cia poruchy - U
kotúč prevádz

ČOVACIE ZA

T PROTI MRA
vybavený týmt
V prípade, že

avného horáka

T NA MAXIMÁ
stat preruší oh
a maximálnu te
ermostatom a 

Ý TERMOSTA
vač pred preh
aveniu ohrieva

m panely sa ro
potrebi ča do p
stlačiť tlačidlo

RIEVAČA V

EVÁDZKY OH

ohrievača z el
ypínač (P - ob
I/0/II je v poloh
vodu z nádrže

pnutie ohriev

stave je aktívn
I/0/II je v poloh

rievača

stave ohrievač
ť nastavená ov

a údržbu Q7E-8

Potvrdenie o n
ždenného cyk
kazuje stav el.
/ zapnuté
etovanie riadia
Uzavretie riad
zkového termo

ARIADENIA

AZU (1)
to termostatom
e teplota vody 
a a udržiavani

ÁLNU TEPLO
hrievací cyklus
eplotu je medz
zvyšuje bezp

AT (3)
riatím. V prípa
ača z prevádz

ozsvieti signa
prevádzky je p
o RESET. 

VODY

HRIEVAČA SA

lektrického p
r. 6) je v poloh
he „0“, zelená
.

vača

na ochrana pro
he „0“, zelená

č ohrieva vodu
vládacím kotú

80-115…Q7E-65

napätí na riadia
klu (Nie sú súč
. anódy (El. an

acej jednotky s
enia horáka n
ostatu - Nasta

m, ktorý chrán
v ohrievači kle
u teploty vody

OTU (2)
s, pokiaľ teplot
ziochranou m
ečnosť ohriev

ade, že teplota
ky.

lizácia poruch
potrebné počka

A MÔŽU VYSK

rúdu
he vypnuté. V 
á kontrolka ne

oti mrazu. Hlav
á kontrolka svi

u priebežne. N
čom regulačn

5-400 

acej jednotke 
časťou dodávk
nóda nie je sú

spaľovania.
nie je kontakt.
avenie teploty v

i ohrievač pre
esne pod 20°C
y.

ta vody prekro
edzi prevádzk

vača.

a vody prekroč

hy a pred opäto
ať, kým voda v

KYTNÚŤ TIET

tomto prípade
svieti. Keď je 

vný vypínač e
ieti.

Na ovládacom 
ného termostat

spaľovania.
ky, možno ich 
časťou dodáv

vody

ed 
C, dôjde k 

očí 84°C. 
kovým a 

čí 93°C, 

ovným
v ohrievači 

TO ZÁKLADN

e je ohrievač n
potrebné ohri

elektrického na

paneli: Vypína
tu, zelená kon

doobjednať).
vky).

obr.8 - bezpe

NÉ SITUÁCIE

nefunkčný. Na
evač vypnúť n

apätia je zapn

ač I/0/II je v po
ntrolka svieti.

ečnostné prvky 

:

a ovládacom p
na dlhú dobu, 

utý. Na ovláda

olohe „I“. Tep

11

ohrievača vody

paneli: 
odporúčame 

acom paneli: 

plota vody 

y
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Nastavenie t

• Pri tomto 
proti mraz
kotúča pr
kontrolka 

TÝŽDENNÉ

Nadštandard

PRESTAVB

1. Odpojte o
2. Vypnite p
3. Odskrutk
4. Vytiahnite

ostré hran
5. Odmontuj

Najprv ich
6. Odmontuj
7. Vyberte d

dýze (3 -
8. Po výmen

postupu. 
9. Nasuňte v

• Odskrutk
• Odstráňte

- obr.10) 
• Priskrutku
• Skontrolu

tab. 1. 
• Odlepte n

na ktorý j
• Uveďte o

PRESTAVB

Postupujte po
plynu“. 

• Odskrutk
• Odmontuj
• Namontuj

plynovú a
• Káblovú p
• Skontrolu

tab. 1. 
• Odlepte n

na ktorý j
• Uveďte o

týždenného p

nastavení oh
zu. Na ovláda
revádzkového 

svieti. Keď ni

É HODINY

dné zariadenie

BA OHRIEVA

ohrievač z prú
prívod elektrick
ujte kryt (1 - o
e vidlicové poi
ny.
jte horáky jed
h treba zatlači
jte dýzy (3 - o

dýzy zo sady n
obr. 9). 

ne dýz zmontu
Vráťte horák d
vidlicové poist

ujte káblovú p
e regulátor tlak
zo sady na pr
ujte káblovú p
ujte tlak na hor

nálepku zo sad
e ohrievač pre
hrievač vody d

BA OHRIEVA

odľa krokov 1 

ujte káblovú p
jte slepú zátku
jte regulátor tl

armatúru.
prípojku (2 - o
ujte tlak na hor

nálepku zo sad
e ohrievač pre
hrievač vody d

programu oh

rievač ohrieva
com paneli: V
termostatu. D
e sú nainštalo

e na nastaveni

AČOV NA IN

du.
kého prúdu.
obr. 9) od držia
istky (2 - obr. 9

en po druhom
iť smerom od 

obr. 9). 
na prestavbu. 

ujte horák v op
do pôvodnej p
tky späť na sv

prípojku (2 - ob
ku (3 - obr. 10
restavbu.
rípojku (2 - ob
ráku a vstupný

dy pre prestav
estavaný a pri
do prevádzky.

AČOV SPÄŤ

- 9 popisu „pr

prípojku (2 - ob
u (1 - obr. 10)
laku (3 - obr. 1

br. 10) priskru
ráku a vstupný

dy pre prestav
estavaný a pri
do prevádzky.

rievača

a vodu len vo z
Vypínač I/0/II je
Doba, počas kt
ované hodiny, 

ie týždenného

NÝ DRUH PL

aka horáka.
9). Pozor! Vid

m z ich držiaka
sebe a potom

Priemer otvor

pačnom porad
polohy.
voje miesta.

br. 10) z plyno
0) a nahraďte h

br. 10) späť na
ý tlak plynu po

vbu, ktorá zná
lepte ju na vý
.

Ť NA ZEMNÝ

restavba ohrie

br. 10) z plyno
z plynovej arm

10) pomocou d

utkujte na jej p
ý tlak plynu po

vbu, ktorá zná
lepte ju na vý
.

Návo

zvolenom čas
e v polohe „II“
torej sa má vo
poloha vypína

o cyklu prevád

LYNU

licové poistky 

a na prednej st
m dole.

ru je vyznačen

dí podľa uvede

ovej armatúry.
ho slepou zátk

a plynovú arm
odľa hodnôt v

ázorňuje druh 
robný štítok.

Ý PLYN

evačov na iný 

ovej armatúry.
matúry.
dvoch skrutiek

pôvodné miest
odľa hodnôt v 

ázorňuje druh 
robný štítok.

od na montáž, o

sovom úseku. 
“. Teplota vody
oda ohrievať, j
ača „II“ je toto

zky ohrievača

majú 

trane. 

ný na 

eného 

kou (1

atúru.

plynu, 

druh 

k na 

to.

plynu, 

obsluhu a údržb

Mimo túto dob
y je nastavená
je zvolená na 
ožná s poloho

a vody. Nie je s

obr. 10 -

bu Q7E-80-115…

bu je zapnutá 
á pomocou ov
hodinách. Zel

ou „0“. 

súčasťou dod

obr.

- prestavba plyn

…Q7E-65-400

len ochrana 
vládacieho 
lená 

ávky.

9 - výmena dýz

novej armatúry

z
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MOŽNÉ Z

KONDENZÁ

Vodná para p
týchto prípad
voda pochád

Kondenzácia

• Nov
• Pre
• V kr

Ak je tento ja

BODOVÁ K

Je spôsoben
električková d
nemôžu byť s
ohrievača zm
dosahovať až

DYM, ZÁPA

Zápach dymu
vyhárania ole

NEZNÁMY 

Tento jav je m
Nie je nebezp

ZAPÁCHAJ

Niekedy môž
zapáchať. Zá

ANÓDOVÁ

V ohrievači je
Jej životnosť 

Anódovú tyč 
na ovládacom

Kontro
pracov
tak mo
podmie

ontáž, obsluhu a

ZÁVADY

ÁCIA VODN

prítomná v spa
doch je možné
dza z kondenz

a vodnej pary

vý ohrievač je 
bieha spaľova
rátkom čase b

av príliš častý, 

KORÓZIA

á účinkom blu
doprava). Bod
spoločnosťou 

merať elektrick
ž stovky ampé

ACH DYMU

u po zapálení 
eja usadeného

HLUK

možné zaregis
pečný ani ško

JÚCA VODA

že nastať chem
ápach je možn

Á TYČ

e namontovan
je v závislosti

je potrebné vy
m paneli je sig

� ze
� če
� n

olu anódovej 
vník autorizov
ohla zostať be
enok. Pokiaľ 

a údržbu Q7E-8

NEJ PARY

alinách môže 
é počuť syčani
ácie. Po ohria

y môže nasta

prvýkrát napln
anie plynu, ale
bolo vypustené

je nutné nast

udných prúdov
dová korózia z
QUANTUM H

ký potenciál ply
ér), je nutné rú

ohrievača nie
o na kovových

strovať pri roz
odlivý.

A

mická reakcia 
né odstrániť ča

ná anódová tyč
i na kvalite vo

ymeniť, pokia
gnalizovaný jej

elená - Anóda
ervená - Poru
esvieti - Anód

tyče doporuč
vanej servisn
ez ochrany a 
je nutné anó

80-115…Q7E-65

na chladnejší
e alebo prask

atí vody nastan

ať v nasledujú

nený studenou
e voda v ohriev
é veľké množs

aviť regulátor

v, ktorých zdro
značne znižuje
Heating uznan
ynovodných a
úry uzemniť.

e je závadou a
h súčiastkach 

pínaní kovový

medzi vodou 
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Zapojen

Uze
N Nul
L Fáz
L1 Vst
L2 Vst
L3 Výs
NO Otv
P Zdr
NC Zat
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L
L
T
G
M
L
J
I
N
P
N
F
R

B Ter
C Pre
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E Hav
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L Ind
M Tla
P Ter

Možno d
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O Ovl
Q Týž
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Z d vodu neustáleho vývoja výrobkov si vyhradzujeme prásvo zmeni technické údaje v

tejto knižke bez predbežného oznámenia.
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