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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
Je

d
n

o
tk

a

Q
7E

-6
5-

5
0

0

Objem nádrže ltr 252 

Menovitý príkon ZP kW 128.2 

Menovitý príkon PB kW 108.8 

Čas ohrevu pri ∆t=25°C min 4 

Trvalý výkon pri ∆t=25°C l/hod 3705 

Spotreba plynu ZP-G20 m3/h 13.6 

Spotreba plynu PB-G30/31 kg/h 10.2 

Priemer odvodu spalín mm  

Hmotnosť ohrievača bez vody kg 330 

Max. vstupný tlak vody MPa 0,5 

Vstupný tlak plynu ZP-G20 kPa 2,0 

Vstupný tlak plynu PB-G30/31 kPa 3,0 

Tlak na dýze hl. horáka ZP kPa 1.15 

Tlak na dýze hl. horáka PB * kPa 3,0 

Ø-dýzy hl. horáka ZP-G20 ks/mm 6/3,90 

Ø-dýzy hl. horáka PB-G30/31 ks/mm 6/2,25 

Rozsah prev. termostatu °C 40-70 

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

Rozmer prípojky poist. Ventilu NPT 3/4″ 

Rozmer prípojky vody NPT 6/4″ 

Rozmer prípojky plynu NPT 3/4″ 

Typ plynovej armatúry - HONEYWELL VR425AB 

* 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.



6 

ZÁKLADNÉ

tab. 2 - rozmer

T

Q7E-65-400

MONTÁŽ

Montáž
pozorn
dochád

Ohrievač mu
zariadenia na
Vyhláška Min

• Pri v
• Nad

Plynový ohrie
jednej miestn
kategórie kot

Ohriev
Maxim

S ohľadom n

Zadná 
Priesto
Prerušo
Nad oh

V prípade dre
umiestnený v
vzduchu môž

É ROZMERY

ry

Typ

0

Ž

ž ohrievača m
nosť správne
dza ku konde

sí byť umiestn
a zemný plyn 
nisterstva vnút

výkone ohriev
d 50 kW sa ve

evač úžitkovej
nosti s ohľado
tolne sa preto 

vače smú byť 
álna teplota n

a horľavé mat

strana spotreb
r okolo ovláda
ovač ťahu a od
hrievačom:

evených alebo
v uzavretom p
že viesť k poži

Y OHRIEVAČ

Jed-
notka 

mm 

môže vykonať
mu návrhu p

enzácii vodne

nený a montov
v budovách, S
tra SR č. 84/ 1

vača do 50 kW
etranie počíta v

j vody nie je p
m na celkový 
nemôžu vzájo

ť umiestnené 
nesmie presi

teriály a možn

biča:
acieho panela 
dvod spalín:

o umelých pod
priestore bez o
iaru, explózii a

ČOV VODY

A

2145 18

ť iba kvalifiko
lynového zás

ej pary a tento

vaný podľa pla
STN 92 0300 -
1997 Z. z.).

W sa počíta na
v súlade s ST

ovažovaný za
výkon sa pos
omne sčítavať

len v miestno
ahnuť 60°C.

nosť údržby je 

a čistiacich ot

dláh musí byť 
okien, musí by
alebo uduseni

B C

810 710

ovaná odborn
sobníkového 
o jav podstat

atných noriem
- Požiarna bez

a vetranie pre 
N 07 0703

a vykurovaciu j
udzuje len prív
ť výkony kotlov

ostiach, ktoré

nutné dodržia

5
tvorov: 1

1
1

ohrievač umie
yť zaistený dos
u.

Návo

D

145 

ná firma. Pred
ohrievača vo

tne znižuje živ

m a predpisov. 
zpečnosť loká

1kW výkonu 1

jednotku, pret
vod vzduchu a
v a plynových

é sú chránen

avať nasledov

50 cm
00 cm
5 cm okolo
00 cm

estnený na ne
statočný prívo

od na montáž, o

E F

1655 59

obr. 2 - zák

d montážou j
ody. Ak je oh
votnosť ohrie

(TPP 704 01 
álnych spotreb

10 cm2 neuzat

to pri spoločno
a vetranie koto
 ohrievačov ú

né pred mrazo

vné vzdialenos

ehorľavom pod
od vzduchu. Ne

obsluhu a údržbu

F G 

90 535 

kladné rozmery 

je potrebné v
rievač poddi
evača vody.

- Odberné ply
bičov a zdrojov

tvárateľného o

om umiestnen
olne. Pri stano
žitkovej vody.

om, vlhkom a

sti:

dklade. Ak je o
edostatočný p

u Q7E-65-500

H 

250 

ohrievača vody

venovať 
menzovaný, 

ynové 
v tepla, 

otvoru.

ní s kotlami v 
ovení 

a prachom. 

ohrievač 
prívod 

y



Návod na mo

PRIPOJEN

Rozvod plynu
plynu do spo
dosiahnuteľn
vykonaná tla

Keďže 

PRIPOJEN

Pri pripojení 
vybavený na
ventilom, tlak

Všetky
vplyvo

1 - redukčný 
2 - uzatvárac
3 - spätný ve
4 - poistný ve
5 - expanzná
6 - odberné m
7 - obehové č
8 - prerušova
9 - rúra odvo

T - teplomer
P - tlakomer

A - prívod stu
B - odvod tep
C - prívod cir
D - prípojka p
E - odvod spa

Pred pripojen
vstupe do oh
nádrže a tým

Súčasťou oh
teplote 95°C.
alebo teploty
zabudovanéh

Z bezpečnos
potrebné vies
podlahy. Ak n
pravidelne ko

ontáž, obsluhu a

IE OHRIEVA

u musí byť zho
trebiča musí b

ný. Plyn sa prip
ková skúška a

puzdro plyno

IE OHRIEVA

na rozvod úžit
prívode stude

komerom a tep

y prípojky mu
om vysokej te

tlakový ventil 
cí ventil
entil
entil
á nádoba
miesta
čerpadlo
ač ťahu
du spalín

udenej vody
plej vody
rkulačného po
plynu
alín

ním ohrievača
hrievača reduk
m k zníženiu jej

rievača je kom
. Otvorenie ve

y sa ventil opäť
ho poistného v

stných dôvodo
sť od poistnéh
nie je možné v
ontrolovať! 

a údržbu Q7E-6

AČA NA ROZ

otovený v súla
byť zabudovan
pojuje priamo 
a vystavená sp

ovej armatúry

AČA NA ROZ

tkovej vody je
enej vody uzáv
plomerom.

usia byť napo
eploty by moh

(povinný poki

otrubia

a je nutné skon
kčný ventil a n
j životnosti.

mbinovaný poi
entilu nastane,
ť samočinne u
ventilu a tento

ov (ochrana pr
ho ventilu potr
viesť túto rúrk

65-500 

ZVOD PLYN

ade s platným
ný uzatvárací 
k plynovej arm
práva o prvej 

y je z mäkkej

ZVOD VODY

 nutné postup
verom (guľový

ojené na ohrie
hla byť poško

iaľ tlak vody je

ntrolovať vstup
astaviť ho na 

istný ventil (tzv
, ak jedna z tý
uzavrie. Ohriev
o nemôže byť d

ed popálením
ubie rozmeru 
u až k odpado

NU

i normami a p
prvok (plynov

matúre. Po pri
odbornej preh

 zliatiny, pri m

Y

povať podľa ST
ým kohútom), 

evač len závit
odená vtokov

e viac ako 5 ba

pný tlak vody. 
tento tlak. Pri 

v. T&P ventil)
ýchto veličín do
vač nemôže b
demontovaný

 pri možnom v
3/4" k odpadu

ovému potrubi

predpismi (STN
vý kohút alebo
ipojení spotreb
hliadke.

montáži je nu

TN 06 0830. O
skúšobným k

tovým spojom
vá tyč, ktorá j

arov).

Pokiaľ je vyšš
vyššom tlaku 

, ktorý sa auto
osiahne uvede
byť v žiadnom 
.

výtoku horúce
u. Toto má byť
u, je potrebné

N EN 1775, ST
o ventil), ktorý 
biča na plynov

utné postupo

Ohrievač musí
kohútom, spätn

m. Zváranie je
e z plastu!

obr.3 - pripoj

ší ako 0,5 MP
 môže dôjsť k

omaticky otvár
enú medznú h
prípade uved

ej vody poistný
ť ukončené m
é ju odviesť do

TN 38 6408). 
má byť ľahko 
vú prípojku mu

ovať veľmi op

í byť podľa uv
ným ventilom,

e neprípustné

jenie ohrievača 

a, je potrebné
k väčšiemu nam

ra pri tlaku 1 M
hodnotu. Po zn
dený do prevád

ým T&P ventilo
ax. 15 cm nad

o záchytnej ná

7

Na vstupe 

usí byť 

patrne!

edenej normy
 poistným 

é, lebo 

na rozvod vody

é osadiť na 
máhaniu 

MPa alebo pri 
nížení tlaku 
dzky bez 

om) je 
d úrovňou 
ádoby a tú 

y 

y



8 

Medzi o
a zame
expanz

ÚPRAVA V

Každý mater
prítomných. V
usadenín a in
zariadenia a 

Kvalita
(Kvalita
7°dH (n
(mikros

Ak voda nesp
filter a namon
Problematika
zariadenia po

PRIPOJEN

Pripojenie dy
a dymovodov
výšku komína

Komín, na kto
prevádzky ply
dimenzovaný

Spotrebič mu
odvodu spalí

MONTÁŽ T

Čidlo termost
navrchu na o

Ak kap
Škodliv

ohrievač a sp
edzuje namáh
znej nádoby s

VODY

iál v styku s vo
Voda s vyšším
nkrustácií vo f
podstatné zní

a vody určená
a teplej úžitk
nemeckej stu
siemens na c

pĺňa uvedené 
ntovať vhodnú
a úpravy vody 
odľa vykonané

IE NA KOMÍ

ymovodu na ko
v a pripájanie 
a je nutné pre

orý sa spotreb
ynového kotla
ý na výkon ob

usí byť pripoje
ín sa vsunie do

TERMOSTAT

tatu proti spät
ohrievači a káb

pilára nie je sp
vé plyny by m

pätnú klapku 
hanie nádrže 
sa časté otvá

odou je súčas
m obsahom so
forme vodného
íženie účinnos

á k ohriatiu v 
ovej vody) a 

upnice tvrdos
centimeter) a 

požiadavky, j
ú chemickú úp
je záležitosť o

ého rozboru vo

ÍN

omín musí byť
spotrebičov p

eukázať výpoč

bič pripája, mu
a a ohrievača v
idvoch spotreb

ený k odvodu s
o prerušovača

TU PROTI S

tnému toku sp
ble vedúce z t

právne namo
mohli unikať 

je potrebné z
na tlak. Musí

áranie poistné

sne ovplyvňov
olí, vápnika a h
o kameňa. Ide
sti.

plynovom zá
STN 75 7111 

sti) = 1,25 mm
kyslosť sa m

e nutné pred o
pravu vody. Ro
odborne špeci
ody.

ť vykonané v s
alív) a STN 73
tom.

usí mať revíziu
vody môžu by
bičov.

spalín, ktorého
a a zaistí sa zá

obr. 4 - prip

PÄTNÉMU T

palín je už nam
ermostatu mu

ontovaná, čid
do miestnost

zabudovať ex
í byť dimenzo
ého ventilu ú

aný a to podľa
horčíka po zah
e o nevratný ja

ásobníkovom
(Kvalita vody

mol/ l Ca + Mg
musí pohybov

ohrievač na pr
ozbor kvality v
ializovaných fi

súlade s požia
3 4201 (Navrh

u vykonanú od
yť pripojené na

o priemer bude
ávrtnými skrut

pojenie ohrievač

TOKU SPAL

montované na 
usia byť uchyte

lo proti spätn
ti, kde je ohri

Návo

xpanznú nád
ovaná na pou
plne odstrán

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

m ohrievači m
y, Pitná voda

g, 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

LÍN

prerušovači ť
ené k ohrievač

nému toku sp
ievač umiestn

od na montáž, o

obu, ktorá vy
užitie pre TÚV
ni.

a a obsahu lát
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
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ed spustením o
y návrh i dodáv

210 (Zhotoven
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u. V prípade s
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erušovača ťahu

at musí byť na
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u Q7E-65-500

kové výkyvy 
a). Použitím 

pustených či 
riežke vznik 
nosť celého 

STN 83 0616 
presiahnuť 
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mechanický 
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nie komínov 
prierez a 
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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

Ohriev
vrstvy 
preto u
celý sp

ontáž, obsluhu a

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

vač môže byť 
a tým k strat

uskutočniť le
potrebič.

a údržbu Q7E-6

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
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minimálnej vzd

ená zvýšená o
na kostru ohr

duje zvýšenú o
ané, aby fáza 
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RIEVAČA
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uvedený do 
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65-500 
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EKTRICKÚ S
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autorizovane

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

en ak je napln
e ohrievača je
ej servisnej or

5.
3 na obr. 5). 

obr. 5 - 
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ypínača. Ohrie
elektrickú sieť
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ebo sprchovac
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á svorka musí 

m dotykovým n
pripojená na fá
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začnete zapáj
evač sa pripája
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napätím. Ohrie
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3 0300 všade
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ektovanie).
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môže ho 
revádzky 
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POSTUP P

• Skontrolo
• Otvoriť uz

otvorený.
• Vypustiť v
• Skontrolo

ŠTART – U

• 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!

RI NAPUST

ovať, či je uzav
zatvárací vent

vodu vodovod
ovať, či voda n

UVEDENIE 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

ENÍ OHRIEV

vretý vypúšťac
til (kohút) na p

dnou batériou, 
nepresakuje ne

OHRIEVAČA

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

osti spotrebite
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ktrické prístro
sť okamžite v
rací ventil na 

u do ohrievača
ha I na vypína

u poloha II. 
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ondenzácie v

VAČA VODO

cí ventil.
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pokiaľ nezmiz
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 DO PREVÁ

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
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ači I/0/II (vypín

omocou ovlád

vodnej pary n

tab.3 - r

Polo

1

2

3

4

OU:

nej vody. Tent

znú všetky vzd
v potrubí.

ÁDZKY

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

± 

± 

± 

± 

Návo

o musí byť po
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entily pred a z
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 voda mohla n
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a prevádzkové

 nastavovať 
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40°C
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70°C
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zky ohrievača

m čerpadlom (v
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te svojmu se
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u (pozícia 7 na

na hodnotu 

obr. 7 -
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a neustále 

ventily 2 na 

na prípojke 

atickými 
vajte 
mohlo dôjsť 
ervisnému 
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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-6

Potvrdenie o n
ždenného cyk
kazuje stav el.
é/ 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

65-500 

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

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 opät
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

Odmontujte r
• Priskrutku

plynovú a
• Odmontuj

spínača z
• Namontuj

svorkovni
• Vytiahnite

panela a 
prestavbu

• Upevnite 
• a nízkeho
• Zapojte k

(2 - obr. 1
• Spojte ká

tlaku, plyn
elektrické

• Skontrolu
• Odlepte n

plynu, na 
štítok. 

• Uveďte o

týždenného p

nastavení oh
zu. Na ovláda
revádzkového 

svieti. Keď ni

É HODINY

dné zariadenie

BA Q7E-65-5

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

regulátor tlaku
ujte regulátor v
armatúru pomo
jte káble z ply

zo svorkovnice
jte časový spí
icou (8 - obr. 1
e slepú zátku 
miesto nej na
u.
kábel (10 - ob

o tlaku tak, aby
kábel (10 - obr
11). 
áble od časové
novej armatúr

ého zapojenia 
ujte tlak na hor
nálepku zo sad

ktorý je ohrie

hrievač vody d

programu oh

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

e na nastaveni

500 NA INÝ 

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

u (1 - obr. 10).
vysokého a ní
ocou dvoch m
ynovej armatú
e (6 - obr. 11) 
ínač (4 - obr. 1
11) zo sady na
(nie je znázor
montujte nást

br. 11) z regulá
y bol po celej 

r. 11) do regulá

ého spínača, r
ry tak, ako je to
(obr. 13) 

ráku a vstupný
dy pre prestav
vač prestavan

do prevádzky.

rievača

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

ie týždenného

DRUH PLYN

aka horáka.
9). Pozor! Vid

m z ich držiaka
sebe a potom

Priemer otvor

pačnom porad
polohy.
voje miesta.

ízkeho tlaku (2
malých skrutiek

ry, zapaľovača
a príchytky (7

11) vrátane ká
a prestavbu na
rnená) zospod
tavec (9 - obr.

átora vysokéh
dĺžke obalený
átora vysokéh

regulátora vys
o znázornené

ý tlak plynu.
vbu, ktorá zná
ný a prilepte ju

.

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

o cyklu prevád

NU

licové poistky 

a na prednej st
m dole.

ru je vyznačen

dí podľa uvede

2 - obr. 10) na
k.
a a ionizačnéh
7 - obr. 11). 
áblov so 
a ovládací pa

du ovládacieho
11) zo sady p

ho
ý bužírkou.
ho a nízkeho t

sokého a nízke
 na schéme 

ázorňuje druh 
u na výrobný 

Návo

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

zky ohrievača

majú 

trane. 

ný na 

eného 

a 

ho 

nel.
o 
pre 

laku 

eho 

od na montáž, o

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

a vody. Nie je s

obr. 10

obsluhu a údržbu

bu je zapnutá 
á pomocou ov
hodinách. Zel

ou „0“. 

súčasťou dod

obr.

0 - prestavba ply

u Q7E-65-500

len ochrana 
vládacieho 
lená 

ávky.

9 - výmena dýz

ynovej armatúry

z

y
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PRESTAVB

Postupujte po
na iný druh p

• Odmontuj
• Namontuj

11). 

• Odmontuj
svorkovni
regulátora
ionizačné

• Odmontuj
drôty (nie

• Odskrutk
regulátora

• Namontuj
• Zapojte k

na 6-dieln
• Upevnite 

11). To is
• Skontrolu
• Odlepte n

plynu, na 
štítok. 

• Uveďte o

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

ontáž, obsluhu a

BA OHRIEVA

odľa krokov 1 
plynu“.

jte regulátor v
jte regulátor tl

4 - časový s
5 - plechová
6 - svorkovn
7 - úchytky
8 - svorkovn
9 - nástavec
10 - káble 

jte káble med
icou (8 - obr. 1
a vysokého a 

ého spínača.
jte časový spí

e sú zobrazené
ujte nástavec 
a vysokého a 
jte slepú zátku

káble od plyno
nu svorkovnicu
kábel od plyn

sté urobte s ká
ujte vstupný tla
nálepku zo sad

ktorý ste nast

hrievač vody d

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

a údržbu Q7E-6

AČA Q7E-65

- 9 popisu „pr

vysokého a níz
laku (1 - obr. 1

pínač
á podpera
nica (6 dielna)

nica (9 dielna)
c

zi 6-dielnou (6
11). Toto sú k
nízkeho tlaku

ínač (4 - obr. 1
é) a 9-dielnu s
(9 - obr. 11) s
nízkeho tlaku
u zo sady pre 
vej armatúry, 
u, ako ukazuje

novej armatúry
áblami od zapa
ak plynu a nas
dy pre prestav
tavili ohrievač

do prevádzky.

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

65-500 

5-500 SPÄŤ 

restavba ohrie

zkeho  tlaku (2
11) na plynovú

6 - obr. 11) a 9
áble od časov
, plynovej arm

11) plechovú p
svorkovnicu (8
s káblom (10 -
.
prestavbu na
zapaľovača a
e schéma el. z
y do jednej z p
aľovača a ioni
stavte tlak plyn
vbu, na ktorej 
č vody a prilep

.

na chladnejší
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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.

NA ZEMNÝ

evača Q73-65-

2 - obr. 11). 
ú armatúru (3

9-dielnou 
vého spínača, 
matúry, zapaľo

podperu (5 - o
8 - obr. 11). 
 obr. 11) od 

miesto nástav
a ionizačného 
zapojenia (obr
príchytiek (7 - o
izačného spín
nu na horáku.
je vyznačený 
te ju na výrob

ch miestach k
kanie. Môže sa
ne ukončenie 

úcich prípado

u vodou.
vači je ešte st
stvo teplej vod

teploty na vyš

ojom sú najčas
e životnosť oh
é za oprávnen

a vodovodných

Ý PLYN

-500 

- obr. 

ovača a 

obr. 11), 

vca.
spínača 
r. 6). 
obr.
ača. 

druh 
bný 

kondenzovať a
a zdať, že vod
tohto javu.

och:

tudená.
dy a vtekajúca

ššiu hodnotu.

stejšie vodiče 
rievačov a rek
né, preto dopo
h rúr. V prípad

a následne kva
da presakuje z

a voda je veľm

trakčného prú
klamácie spôs
oručujeme ešt
de výskytu blu

obr. 11 - montá

apkať na horú
z ohrievača, av

mi studená.

údu (železnice
sobené týmto j
te pred spuste
dných prúdov

13

áž komponentov
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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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