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ktorý je certifikovaný podľa ISO 9001.
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Spoločnosť Rinnai, ktorá sa neustále snaží vylepšovať výrobky, si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho
upozornenia zmeniť údaje a informácie uvedené v tejto dokumentácii.
Od okamihu, keď bola táto príručka vytlačená a priložená k produktu, do okamihu, keď je produkt zakúpený a
nainštalovaný, pokyny a varovania, ktoré sú v ňom obsiahnuté, mohli prejsť významnými zmenami alebo úpravami: vo
vašom záujme a z dôvodu vašej ochrany odporúčame dodržiavať pokyny a upozornenia uvedené v najnovšej verzii,
ktorá je k dispozícii na internetových stránkach Rinnai (www.rinnai.sk).
Spoločnosť TRJ s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z chýb tlače alebo prepisu a vyhradzuje si právo
bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať a upravovať akékoľvek technické a obchodné údaje.
Vážený zákazník, blahoželáme Vám k výberu výrobku Rinnai vysokej kvality, ktorý je schopný zabezpečovať Vám
dlhodobo pohodlie a bezpečnosť. Ako zákazník Rinnai sa môžete vždy spoľahnúť na náš kvalifikovaný servis, ktorého
cieľom je zaručiť Vám čo najefektívnejší chod Vami zakúpeného spotrebiča.
Nasledujúce stránky sú veľmi dôležité a obsahujú užitočné pokyny a informácie týkajúce sa správneho používania
vášho spotrebiča.
Obráťte sa čo najskôr na servisné centrum Rinnai vo vašom okolí, aby ste si zabezpečili odborné uvedenie zariadenia
do prevádzky a kontrolu správnosti jeho inštalácie: servisný technik vykoná potrebné nastavenia kotla, potvrdí záručný
list a zároveň Vám ukáže, ako sa má výrobok správne používať.
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
Spotrebiče Rinnai sú chránené balením vhodným na prepravu. Spotrebiče musia byť skladované v suchých priestoroch,
chránených pred poveternostnými vplyvmi až do okamihu ich inštalácie.
Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a musí byť odovzdaný novému užívateľovi aj v prípade
prevodu vlastníctva. Návod sa musí uchovávať na bezpečnom mieste a užívateľ sa s ním musí dôkladne oboznámiť,
pretože všetky upozornenia a varovania obsahujú dôležité bezpečnostné pokyny pre inštaláciu, používanie a údržbu.
Táto príručka obsahuje technické pokyny týkajúce sa inštalácie kotlov Rinnai: pokiaľ ide o otázky súvisiace s inštaláciou,
je potrebné rešpektovať požiadavky technických noriem a dodržiavať platné zákony a príslušné právne predpisy.
V zmysle platnej legislatívy musia vykurovacie systémy navrhovať kvalifikovaní technici. Inštalácia a údržba musia
byť vykonávané v súlade s platnými predpismi a normami, podľa pokynov výrobcu a len oprávnenými osobami resp.
kvalifikovaným personálom.
Nesprávna inštalácia alebo použitie spotrebiča (vrátane príslušenstva alebo komponentov) môže spôsobiť
nepredvídateľné problémy vo vzťahu k ľuďom, zvieratám alebo veciam.
Výrobok musí byť použitý výhradne na účel, na ktorý bol výrobcom určený. Akékoľvek iné použitie sa bude považovať
za nesprávne a preto potenciálne nebezpečné.
Výrobca je vylúčený z akejkoľvek zmluvnej alebo mimozmluvnej zodpovednosti za akékoľvek škody spôsobené pri
nesprávnej inštalácii, prevádzke alebo údržbe z dôvodu nedodržania platnej technickej legislatívy, predpisov alebo
pokynov obsiahnutých v tomto návode: záruka na výrobok sa preto považuje za neplatnú.
Používateľ nesmie inštalovať ani nastavovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom, ktorý vyžaduje odstránenie predného
krytu jednotky. Odstránenie predného krytu jednotky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
DÔLEŽITÉ
V zmysle platnej legislatívy sú vykurovacie systémy predmetom pravidelnej údržby a pravidelnej previerky energetickej
efektívnosti. Aby boli splnené tieto povinnosti, odporúčame Vám obrátiť sa na autorizované servisné centrá Rinnai.
Likvidácia použitých výrobkov a ich súčastí: Tento symbol uvedený na produkte alebo
v sprievodných dokumentoch znamená, že v zmysle zákonov a miestnych nariadení, nesmie
byť výrobok alebo jeho jednotlivé súčasti pridaný do bežného komunálneho odpadu a musí byť
likvidovaný oddelene. Keď sa výrobku skončí životnosť, pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu
odovzdajte tento výrobok na vhodnom zbernom mieste. Správna likvidácia tohto produktu pomáha
zachovávať cenné prírodné zdroje a je zárukou ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.
Pre ďalšie informácie o ustanoveniach, ktoré legislatívne upravujú inštaláciu plynových kotlov alebo
pre získanie kontaktu najbližšieho autorizovaného servisného centra Rinnai, sa obráťte na:

TRJ s.r.o.

Jána Psotného 2225
911 05 TRENČÍN
Mob.: 0905 153 360
0918 686 884
Tel.: 032 658 6565

E-mail: trj@trj.sk
Web: www.rinnai.sk

ZÁRUKA
Vážený Zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Rinnai.

PREDMET ZÁRUKY

Táto záruka je poskytovaná firmou TRJ s.r.o. na výrobky značky Rinnai tak, ako je špecifikovaná v nasledovnom odstavci „rozsah záruky“, a to prostredníctvom
autorizovaných servisných technikov Rinnai, resp. servisných centier Rinnai na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

ROZSAH ZÁRUKY

Rinnai ručí za dobrú kvalitu materiálov a dôsledné dodržanie výrobných postupov.
Záruka firmy TRJ s.r.o. na spotrebiče Rinnai pokrýva náklady na vymenené náhradné diely a na prácu spojenú s vykonaním opravy poruchy, ktorá sa prejavila
počas záručnej doby.
Záruka nezahŕňa čistenie, pravidelnú údržbu kotla, ohrievača alebo jeho bežné opotrebenie: zásahy tohto typu sú vykonávané na požiadanie a náklady
užívateľa. Skôr než zavoláte servisného technika, skontrolujte si podľa tabuľky na str.16-17, či nie je možné vyriešiť problém bez nutnosti jeho zásahu.

PLATNOSŤ

Pre uplatnenie záruky na produkty Rinnai je potrebné mať uschovanú bežnú dokumentáciu - doklad o kúpe, vyplnený a podpísaný záručný list.
Záruka na plynové spotrebiče Rinnai je 2 roky*. Platnosť záruky začína plynúť od dátumu uvedenia do prevádzky autorizovaným servisným technikom Rinnai,
resp. od dátumu kúpy výrobku.
a) Dátum uvedenia do prevádzky je uvedený na záručnom liste, z ktorého ústrižok musí myť zaslaný na adresu TRJ s.r.o najneskôr do 14 dní od uvedenia do
prevádzky. V opačnom prípade platia ustanovenia bodu b).
b) Akt kúpy je potvrdený výhradne bločkom z registračnej pokladne alebo faktúrou. V prípade chýbajúceho dokladu je podľa výrobného čísla výrobku možné
zistiť mesiac a rok výroby; záruka bude dohodou platiť od tohto dátumu.
Pozor! Uvedením do prevádzky sa rozumie kontrola správnosti inštalácie a dobrého chodu výrobku: nepredpokladajú sa zásahy do vykurovacieho rozvodu,
zmeny elektrického zapojenia, ukončenie prác s dopojením a pod.

AKTIVÁCIA

Pre uplatnenie záruky na produkty Rinnai je potrebné mať uschovanú bežnú dokumentáciu - doklad o kúpe, vyplnený a podpísaný záručný list.
Pre aktiváciu záruky firmy Rinnai je potrebné vykonať uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisným technikom.
Kontakt na najbližšieho atorizovaného sevisného technika Rinnai, resp. servisné centrum Rinnai je možné získať na internetových stránkach www.rinnai.sk,
alebo na tel. čísle 0905 153 360, 0918 686 884.
Autorizovaný servisný technik Rinnai vykoná kontrolu, vyplní a odošle záručný list - formulár o aktivácii záruky.
POZOR – Požiadavka na uvedenie do prevádzky musí byť urobená do 10 dní od namontovania (vykonaného inštalatérom) a najneskôr do 6 mesiacov od
dátumu zakúpenia spotrebiča a do troch rokov od dátumu výroby výrobku (a/alebo za podmienky, že výrobok nebol v chode viac ako 50 hodín)

SPÔSOB UPLATNENIA ZÁRUKY

Predložením záručného listu a dokladu o kúpe (daňový doklad o zaplatení alebo faktúra) autorizovanému servisnému technikovi Rinnai je umožnené Užívateľovi
čerpať bezplatné služby, ktoré zahŕňa záruka.
Autorizovaný servisný technik zasiahne v primeranom čase od zavolania Užívateľa, v závislosti od závažnosti poruchy a po posúdení objektívnej priority
servisného zásahu. Oznámenie vady musí byť urobené maximálne do piatich dní od jej zistenia.
Vymenený materiál v záručnej dobe je výhradným vlastníctvom firmy TRJ s.r.o. a musí byť vrátený bez ďalšieho poškodenia (pod rizikom straty záruky) spolu
s príslušnými riadne vyplnenými formulármi zo strany autorizovaného servisného technika Rinnai.
Po uplynutí záruky je technický servis vykonávaný na ťarchu Zákazníka, ktorý platí za náhradné diely, prácu i cestovné.

VÝNIMKY
Záruka je neplatná a nezahŕňa škody a vady výrobku Rinnai spôsobené:
• prepravou, resp. nedbalým uskladnením výrobku
• nerešpektovaním zásad inštalácie podľa platných noriem alebo nedodržiavaním pokynov a upozornení uvedených v užívateľskej príručke
• nevykonanou alebo nesprávnou údržbou, použitím neoriginálnych náhradných dielov, poškodením alebo neoprávneným zásahom osobami, ktoré nepatria
do autorizovanej servisnej siete Rinnai
• ak bol spotrebič nejakým spôsobom modifikovaný alebo bolo zasahované do jeho konštrukcie
• napojením na elektrické rozvody, rozvody vody, plynu alebo komíny, ktoré nevyhovujú platným normám; ako aj inštaláciou na nevhodné miesto
alebo nevhodným upevnením na podporné konštrukcie
• zlou kvalitou paliva, z dôvodu poškodenia ohňom (prehorenie), prepätím alebo podpätím, či z iných podobných príčin
• použitím dielov, komínov alebo teplonosných tekutín, ktoré nie sú vhodné pre nainštalovaný typ výrobku alebo ktoré neboli povolené výrobcom Rinnai; ako
i prevádzka bez teplonosných tekutín alebo prívodnej vody, nerešpektovaním hodnoty tlaku vody podľa technickej dokumentácie dodanej s výrobkom
• atmosférickými vplyvmi odlišnými od popísaných v návode na použitie; prírodnými kalamitami (atmosférickými alebo seizmickými); požiarom, krádežou,
vandalizmom
• inštaláciou v nevhodnom prostredí (vonkajšom alebo vnútornom); poškodením mrazom
• umiestnením na stavbe v nechránenom prostredí, prípadne bez vypustenia systému i pri príliš skorej inštalácii
• je používaná zmäkčená voda s menej ako 4 °dH (4 stupne nemecké)
• tvorbou vodného kameňa a iných nánosov spôsobených nečistotami obsiahnutými v napájacej vode, nevykonaným prečistením rozvodov; škody spôsobené
koróziou rozvodov
• škody spôsobené agresívnymi chemickými látkami obsiahnutými vo vzduchu v okolí ohrievača
• núteným alebo na dlhší čas prerušenou prevádzkou kotlov Rinnai
• chýbajúce alebo nevhodné pripojenie poistných ventilov
• škody zapríčinené vytopením po roztrhnutí potrubia, alebo ostatné škody voči tretím osobám alebo majetku všeobecne.
Rinnai ani dodávateľ na trh nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za škody spôsobené priamo alebo nepriamo následne poruchou prístroja zákazníkovi alebo
tretím stranám. Rinnai nezodpovedá za škody na veciach alebo osobách spôsobené zvláštnymi, náhodnými, priamymi lebo nepriamymi príčinami.

* sú vylúčené výrobky Rinnai určené pre profesionálne využitie (používané firmou/živnostníkom), kde záruka je 1 rok.
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1. POKYNY PRE OBSLUHU

Nasledovné kapitoly obsahujú pokyny pre správne používanie výrobku.
Sú určené pre konečného užívateľa a kvalifikovaný technický personál.
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1.1 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI A VÝHODY
Blahoželáme Vám k zakúpeniu moderného plynového ohrievača vody Rinnai s elektronickou kontrolou výstupnej
teploty vody a prietoku.

Interný model

Externý model

S ohrievačom vody Rinnai Infinity NIKDY NEZOSTANETE BEZ TEPLEJ VODY. Pokiaľ je zapojená elektrina, voda a
plyn, teplá voda je k dispozícií pri každom otvorení kohútika.
Elektronika spotrebiča je vybavená špeciálnou bezpečnostnou a komfortnou funkciou, ktorá KONTROLUJE A
OBMEDZUJE MAXIMÁLNU TEPLOTU dodávanej teplej vody. Táto funkcia je obzvlášť užitočná všade tam, kde teplú
vodu používajú malé deti, pacienti alebo starší ľudia. Teplota teplej vody môže byť nastavená na presnú hodnotu, je
dodávaná v rozmedzí ±0,5 °C od nastavenej teploty. V prípade potreby je možné teplotu zmeniť na ovládacom paneli.
TEPLOTA teplej vody JE NEPRETRŽITE MONITOROVANÁ dvomi vnútornými SENZORMI. Ak teplota prekročí
teplotu požadovanú užívateľom o viac ako 3 °C, horák sa okamžite vypne; automaticky sa zapne až keď teplota klesne
pod nastavenú teplotu.
Ohrievače vody Rinnai Infinity sú plynové zariadenia s OKAMŽITÝM OHREVOM vody, s NÚTENÝM ODŤAHOM
SPALÍN - TURBO, s veľmi VYSOKOU ENERGETICKOU ÚČINNOSŤOU. Vďaka týmto vlastnostiam sú veľmi
kompaktné, zaručujú značné úspory priestoru a výrazne znižujú spotrebu plynu.
Rinnai Infinity a One sú zariadenia s plynulou reguláciou plynu a vzduchu, s plynulou moduláciou výkonu. Sú vybavené
horákom s veľmi nízkymi emisiami NOx: emisné hodnoty ich radia medzi najšetrnejšie k životnému prostrediu vo
svojej triede a medzi ekologicky šetrné výrobky na trhu - “eco-friendly”.
Horák sa zapaľuje automaticky pri otvorení kohútika teplej vody a zhasne, keď je kohútik zatvorený. Zariadenie má
ELEKTRONICKÉ ZAPAĽOVANIE, žiadny večný plamienok - t.j. keď je vodovodný kohútik vypnutý, nespotrebováva
sa žiadny plyn. Prevádzková HLADINA HLUKU JE VEĽMI NÍZKA.
Pre prípad, že je voda predohriata (napr. pomocou solárnych panelov, teplovodných krbov, tepelných čerpadiel
alebo akýmkoľvek iným systémom predohrevu), je zariadenie vybavené vnútornými senzormi, ktoré zisťujú teplotu
vstupnej vody a zabezpečia ohrev vody len o potrebnú hodnotu. Ak je prichádzajúca voda dostatočne teplá, zabraňujú
zbytočnému zapnutiu horáka (a zbytočnej spotrebe plynu).
Spotrebiče sú dodávané so štandardným ovládacím panelom. V interných modeloch je zabudovaný v prednom kryte
ohrievača, vo vonkajších modeloch je oddelený od spotrebiča. Na displeji sa zobrazuje teplota vody a chybové kódy
(blikajúce číselné kódy), ktoré uľahčujú technickú pomoc.
K zariadeniu je možné pripojiť až štyri ovládacie panely. V závislosti od modelu, ponúkajú nasledujúce funkcie:
lokálne nastavenie teploty vody - priamo na mieste použitia (štyri rôzne miestnosti)
diagnostika zariadenia pomocou blikajúcich chybových kódov zobrazených na displeji
hodiny, hlasové upozornenia (iba ovládací panel Deluxe *)
automatické plnenie vane (iba Deluxe *).

-

* Voliteľné príslušenstvo - pre bližšie informácie kontaktujte prosím TRJ s.r.o. alebo navštívte www.rinnai.sk

Zvolené teploty sa uchovávajú v PAMÄTI SYSTÉMU: v prípade odovzdania riadenia z jedného ovládacieho panela na
druhý, sa teplota nastaví na predtým nastavenú hodnotu.
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA je štandardnou výbavou každého modelu (aj v interných modeloch): špeciálne elektrické
keramické odpory chránia spotrebič až do teploty -20 °C v externých modeloch, a do -15 °C v interných modeloch.
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1.2 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Význam použitých symbolov:
Označuje situáciu možného vážneho nebezpečenstva - treba rešpektovať a dôsledne dodržiavať!
'Ñ/(æ,7e

VAROVANIE

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže viesť k poruche zariadenia,
škodám na majetku alebo menším, vážnym či dokonca smrteľným zraneniam
Dôležité informácie.
Informácie o správnom používaní, inštalácii a prevádzke výrobku.

POZNÁMKA

Označuje potenciálne vážny stav nebezpečenstva a podmienku, ktorá musí byť splnená.
Označuje stav alebo situáciu, ktorým je potrebné sa vyvarovať.
Označuje nevyhnutnosť uzemnenia ako prevenciu pred úrazom elektrickým prúdom.
Varuje pred nebezpečenstvom požiaru.
Udržujte spotrebič a jeho okolie čisté a bez horľavých materiálov.
Upozorňuje na možné riziko poranenia alebo poškodenia výrobku a majetku v prípade kontaktu.

Spotrebič musí inštalovať iba kvalifikovaný personál
'Ñ/(æ,7e

INTERNÉ modely môžu byť inštalované aj v exteriéri, v čiastočne chránených priestoroch: kde
nie sú vystavené priamemu pôsobeniu atmosférických zrážok.
EXTERNÉ modely musia byť inštalované vo vonkajšom prostredí, vždy otvorenom a dobre
vetranom priestore.
Spotrebič používajte výlučne na účely, pre ktoré je určený.

Spotrebič používajte na ohrev teplej vody pre sanitárne účely: pre akékoľvek iné použitie, než je uvedené, kontaktujte
vopred spoločnosť Rinnai.
Na spotrebiči nevykonávajte žiadne zmeny alebo úpravy: nepokúšajte sa zariadenie opravovať, vymieňať komponenty,
otvárať utesnené časti alebo rozoberať spotrebič.
Akákoľvek manipulácia môže viesť k ohrozeniu zdravia, poškodeniu majetku, ohrozeniu bezpečnosti a správneho
fungovania výrobku: pre akýkoľvek druh opravy, úpravu nastavení alebo údržbu výrobku a jeho príslušenstva
odporúčame kontaktovať servisného technika Rinnai (servisné technické stredisko).
Používajte iba originálne náhradné diely Rinnai.
Ak spozorujete nezvyčajné zvuky, vibrácie alebo zápach, okamžite vypnite
zariadenie a kontaktujte servisného technika.
Ak cítite plyn:
- zatvorte hlavný plynový ventil
- otvorte dvere a okná dokorán a vyvetrajte priestory
- kontaktujte servisného technika a čakajte mimo domu.
Použite telefón mimo priestoru, kde cítite plyn!!!
V prípade zemetrasenia, požiaru, úniku plynu alebo zápachu, divných
zvukov a hluku z kotla, zastavte prívod plynu, vypnite prístroj z elektriny a otvorte dvere a okná dokorán.

9

Teplota vody nad 50 °C môže spôsobiť vážne popáleniny alebo dokonca
smrť z oparenia následkom popálenín. Použitie horúcej vody s teplotou
nad 60 °C môže spôsobiť dieťaťu ťažké obarenie aj za menej ako
jednu sekundu. Pri teplote 50 °C to trvá päť minút. Odporúča sa preto pred
použitím vždy otestovať teplotu teplej vody. Aby sa predišlo týmto rizikám,
spoločnosť Rinnai odporúča používať zariadenie s obmedzením teploty
na hodnotu nepresahujúcu 50 °C.

HORÚCA

Neskladujte v blízkosti spotrebiča horľavé výrobky alebo materiály: mohli by
spôsobiť poruchu zariadenia alebo požiar.
Počas prevádzky nestriekajte sprej a aerosóly v blízkosti spotrebiča.
Používajte len typ plynu uvedený na štítku spotrebiča. Dbajte na to, aby sa
použitý typ a tlak plynu zhodovali s plynom uvedeným na typovom štítku. V
prípade, ak by boli tieto typy plynu odlišné, mohlo by nastať zlé spaľovanie
plynu s následným vznikom toxických látok a/alebo poškodenie prístroja.

Štítok s údajmi

Nevkladajte predmety do odvodu spalín. Nestriekajte vodu priamo do odvodu
spalín. Vyústenie odvodu spalín a jeho okolie udržujte čisté: nedovoľte, aby
bolo zarastené kríkmi, lístkami alebo inými prekážkami. Počas chladných
dní môže zo systému odvodu spalín unikať para: je to normálny jav, nie je to
znak zlyhania alebo poruchy.
Nedotýkajte sa koncovky odvodu spalín, resp. predného panela pri externých.

HORÚCA!

Pred použitím kotla skontrolujte, či je otvorený hlavný plynový ventil a je
zabezpečený dostatočný prietok plynu.

Flexi hadice

Odporúčame použiť flexibilné kovové hadice pre pripojenie kotla na plynový
aj vodovodný prívod. Vyhnite sa použitiu gumených hadíc, ktoré sa môžu
veľmi rýchlo opotrebovať.
Na prívodné potrubia plynu a vody pred kotlom vložte guľové ventily, čím sa
uľahčí údržba a zabezpečí sa tým väčšia bezpečnosť v prípade núdze.
Pred pripojením kábla do siete skontrolujte, či je elektrický prívod vyhovujúci
a či má dobré uzemnenie; v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
alebo poruche zariadenia.
Neodporúča sa predlžovať prívodný elektrický kábel, ktorý je dodaný
s výrobkom (napr. použitím predlžovačiek alebo viacerých zásuviek).
V prípade poškodenia vymeňte elektrický kábel za originálny. Výmenu smie
vykonávať len autorizovaný servisný technik Rinnai.

Plynový ventil

Ventily voda
Teplá Plyn Studená

Uzemnenie

Po inštalácii (počas prvého použitia) a potom aj po dlhšej odstávke, odporúčame odpustiť teplú vodu pred jej použitím.
Aby sa zabránilo prípadným materiálnym a majetkovým škodám v prípade úniku vody, odporúča sa inštalácia systému
pre zber a odtok vody pod spotrebičom (podlahový odtok).
Protimrazová ochrana:
Uistite sa, že elektrický napájací kábel je pripojený a prístroj je elektricky
napájaný. Protimrazová ochrana sa aktivuje iba vtedy, ak je prístroj elektricky
napájaný a je zapnutý.
Všetky potrubia musia byť vhodne zaizolované, aby sa zabránilo tepelným
stratám. Odporúča sa použiť izoláciu hrúbky od 25 mm do 50 mm, v
závislosti od predpokladanej minimálnej vonkajšej teploty. V prípade potrubí,
ktoré sú vystavené atmosférickým vplyvom a veľmi nízkym teplotám (nižším
ako -15 °C), je nevyhnutné pridať k izolácii špeciálne vykurovacie káble,
zabezpečujúce ohrev a prevenciu pred mrazom.
Ak je kotol vypnutý, alebo sa nepoužíva a očakávajú sa extrémne nízke
teploty, vypnite plyn a vodu a vypustite všetku vodu zo zariadenia
(odstránením filtrov). Ak je spotrebič pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý,
systém proti zamrznutiu je aktívny a zamedzí zamrznutiu. Protimrazová
ochrana je štandardne dodávaná v každom modeli.
V prípade, že došlo ku kompletnému zamrznutiu potrubia, nie je možný
žiadny obeh vody v systéme. Použite tepelný zdroj (napr. fén na vlasy)
a pokúste sa rozmraziť zamrznuté časti. Pred opätovným zapnutím
spotrebiča odporúčame ihneď kontaktovať servisného technika Rinnai, aby
zhodnotil situáciu a odhadol prípadné škody.
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1.3 PREVÁDZKA
Ohrievač vody Rinnai dodáva teplú vodu s konštantnou teplotou. Je schopný okamžite zareagovať na náhle zmeny,
ktoré sú spôsobené súčasným odberom teplej vody z viacerých výtokových miest viacerými užívateľmi. Konštantnú
výstupnú teplotu vody zabezpečí aj pri kolísaní teploty studenej vody použitej pre napájanie spotrebiča (predohriata
vody zo solárnych panelov, atď).
Pre maximalizáciu týchto výhod, zvýšenie komfortu a zníženie spotreby, spoločnosť Rinnai odporúča, aby bol spotrebič
nastavený na minimálnu teplotu, ktorá je najvhodnejšia pre zamýšľané použitie a používanie teplej vody bez miešania
so studenou vodou.
Ohrievače vody Rinnai nemajú „večný plameň“ – zapaľovanie je elektronické. OTVOR
Otvorenie akéhokoľvek ventilu okamžite aktivuje elektronické zapaľovanie:
akonáhle voda preteká spotrebičom, horák sa zapáli elektronickým
systémom. Keď sa ventil zatvorí a prietok vody sa zastaví, spotrebič úplne
vypne plameň horáka.
Vnútri spotrebiča je teplota vody monitorovaná niekoľkými integrovanými Teplá
senzormi: keď teplota teplej vody prekročí nastavenú hodnotu o 3 °C,
na ovládači zhasne. To znamená, že horák spotrebiča
indikátor „In Use“
sa vypol a voda sa nezohrieva, až kým teplota neklesne pod túto hodnotu. ZATVOR
Všetky ohrievače vody Rinnai sú vybavené ovládacím panelom pre
všeobecné ovládanie spotrebiča, s voľbou teploty teplej vody a diagnostickými
funkciami. Ovládací panel vám umožňuje mať plnú kontrolu nad ohrievačom
a prispôsobiť ho jednoduchým a okamžitým spôsobom pre používanie teplej
vody podľa vašich potrieb.

Studená

ZAP

Studená

Teplá

VYP

V interných modeloch je ovládací panel integrovaný na prednom kryte spotrebiča a nie je odnímateľný. Vo vonkajších
- externých modeloch je ovládací panel k dispozícii ako diaľkové ovládanie, ktoré sa pripája k spotrebiču pomocou
kábla, a inštaluje vo vnútri.

Ovládací panel

Štandardný ovládací
panel (MC-601)

Interný model

Externý model

Vonkajšie modely môžu pracovať bez pripojeného ovládacieho panela: prevádzka spotrebiča zostáva rovnaká, ako je
popísané vyššie, ale ohrievač vody pracuje s pevnou teplotou a nie je možné kedykoľvek zmeniť jej hodnotu tak, aby
sa prispôsobila rôznym potrebám.
Aby bolo možné ohrievač ovládať pohodlnejšie a z rôznych prostredí, môžete pridať ešte tri ďalšie ovládacie panely
(spolu teda maximálne štyri ovládacie panely). Dodatočný ovládací panel je voliteľné príslušenstvo. Avšak len jeden
ovládací panel môže byť nastavený ako „Master“ (alebo hlavný) - zvyčajne je zvolený ten, ktorý je umiestnený v
kuchyni. Ostatné ovládacie panely sú automaticky označené ako „Sub“ (alebo sekundárne) a zvyčajne sa inštalujú v
prostrediach, ako sú kúpeľňa, práčovňa, atď.
Maximálna teplota, ktorá je k dispozícii pre sekundárne ovládacie panely, je vždy obmedzená systémom na 50 °C, aby
sa zabezpečilo maximálne pohodlie pri používaní a predovšetkým aby sa predišlo riziku popálenia počas používania
v prostredí, v ktorom sú inštalované.
Všetky ovládacie panely sú individuálne programovateľné, aj keď zariadenie ohrieva vodu v danom momente len na
jednu konkrétnu teplotu.
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1.3.1 VOLITEĽNÉ TEPLOTY
Spotrebič je z výroby nastavený tak, aby umožňoval výber maximálnej teploty 55 °C. Tento limit je vo všeobecnosti viac
ako postačujúci pre väčšinu domácich použití, ale je možné ho upraviť podľa vašich vlastných potrieb. Špecializovaný
technik Rinnai môže zasiahnuť do elektroniky spotrebiča a zmeniť nastavenie maximálnej povolenej teploty - nastaviť
ju na vyššiu hodnotu alebo ju obmedziť. Vykonávať túto zmenu nie je povolené domácim používateľom!!! Rinnai
odporúča nastaviť spotrebič na minimálnu teplotu, ktorá je najvhodnejšia pre zamýšľané použitie, aby sa znížila
spotreba plynu a predĺžila životnosť spotrebiča.
Ovládací panel dodávaný so spotrebičom je blokovaný z výroby - teplotu je možné zvýšiť do 50 °C. Vyššie teploty
je možné dosiahnuť až po odomknutí ovládacieho panela. Akonáhle je proces uvoľnenia vyššej teploty správne
dokončený, je možné okamžite zvýšiť dodávanú teplotu a dosiahnuť maximálnu hodnotu nastavenú na spotrebiči.
Postup odomykania (a uzamykania) je popísaný v časti venovanej pokynom pre inštaláciu a je povolený len
špecializovanému personálu! .
Teploty, ktoré možno zvoliť pomocou ovládacích panelov, sú nasledovné:
Master

Voliteľné
teploty (°C)
1

Sub

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 601, 651
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50

voliteľné teploty po zmene parametrov PCB.

Nižšie uvedené teploty sú určené ako príklady: môžete ich nastaviť podľa svojho životného štýlu. Pamätajte, že nízke
prevádzkové teploty pomáhajú znížiť spotrebu.
Odporúčané
teploty

Kuchyňa

50°C ~ 55°C

Kúpelňa

37°C ~ 43°C

Teploty pod 37 °C sa môžu získať zmiešaním so studenou vodou.
1.3.2 PREVÁDZKA SO ŠTANDARDNÝM OVLÁDACÍM PANELOM
Ovládací panel dodávaný s vonkajšími modelmi (štandardné diaľkové ovládanie - MC-601) a ovládací panel interných
modelov (inštalovaný na prednom kryte) majú podobný vzhľad a funkcie:

/('.21752/.$ +25È.=$3187é
6LJQDOL]XMHæHRKULHYDÿRKULHYDYRGX KRUiNMH]DSQXWë 

LED .21752/.$35,25,7<
.HĈVYLHWL]QDPHQiWRæHWHQWRRYOiGDFtSDQHOPi
SULRULWXSUHGRVWDWQëPLDULDGLWHSORWXYëWRNRYHMYRG\

DIGITÁLNY DISPLEJ
Zobrazuje zvolenú teplotu.
V prípade poruchy bliká kód chyby.

7/$ý,'/È35(92ď%87(3/27<
3RXætYDM~VDQDQDVWDYHQLHWHSORW\WHSOHMYRG\

/('=$39<3 LEDQDRYOiGDFRPSDQHOL
7/$ý,'/235,25ITY
7ODÿLGORSRXætYDQpQDSULUDGHQLHIXQNFLHSULRULW\
]MHGQpKRRYOiGDFLHKRSDQHOXQDGUXKë

,QGLNXMHæHRKULHYDÿYRG\MH]DSQXWë

7/$ý,'/2=$39<3
3RXætYDVDQD]DSQXWLHY\SQXWLHRKULHYDÿDYRG\

Zapnutie ohrievača
Ak je ovládací panel vypnutý, stlačte tlačidlo Zapnúť / Vypnúť: LED dióda
sa rozsvieti (vonkajšie modely) a na displeji sa zobrazí teplota, ktorá
signalizuje, že spotrebič je pripravený na použitie.
Nastavenie teploty
Pomocou tlačidiel pre voľbu teploty teplej vody
alebo
zvoľte
požadovanú teplotu, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

OTVOR

Pre začatie ohrevu vody postačí otvoriť kohútik (pákovú batériu): spotrebič
bude kontrolovať teplotu a zapáli horák iba vtedy, ak je potrebné ho ohriať.
Keď je horák zapnutý, na ovládacích prvkoch pripojených k spotrebiču sa
rozsvieti indikátor „Horák Zapnutý“.
Ak je zvolená teplota príliš studená alebo príliš horúca, počas ohrevu vody
stačí stlačiť tlačidlá
alebo
a nastaviť hodnotu podľa svojich potrieb.
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TEPLÁ

STUDENÁ

VAROVANIE

Teploty nad 50 °C by nemali byť voliteľné z ovládacích panelov inštalovaných v prostrediach,
ako sú kúpeľne a pod. To je z dôvodu zníženia rizika popálenín a obarenín. Obráťte sa na svojho
inštalatéra, aby ste problém odstránili.
Aby ste predišli popáleninám a obareninám, odporúča sa pred použitím vždy skontrolovať teplotu
teplej vody. Najmä pred použitím teplej vody pre malé deti, staré alebo choré osoby, by mala
dospelá osoba vždy kontrolovať teplotu teplej vody.

POZNÁMKA

Počas dodávky teplej vody je možné vždy znížiť nastavenú teplotu (až na minimum 37 °C). Z
bezpečnostných dôvodov nie je možné počas prevádzky zvýšiť hodnotu nad 43 °C. Je to možné
len pri zastavenom odbere vody (všetky kohútiky sú zatvorené).
Ak chcete vypnúť “pípnutie”, ktoré vydávajú tlačidlá ovládacieho panela, stlačte súčasne tlačidlá
a
po dobu aspoň troch sekúnd. Ak chcete zrušiť vykonanú voľbu, postup zopakujte.

Prenos priority
Ak je nainštalovaných viac ovládacích panelov, je potrebné presunúť funkciu
priority na ten ovládací panel, ktorým chceme meniť teplotu dodávanej
teplej vody. Prenos funkcie nie je možný, keď je zapnutá kontrolka „Horák
Zapnutý“ - znamená to, že spotrebič už ohrieva vodu a že niektorý iný
používateľ je práve aktívny.
Ak je táto funkcia aktívna na ovládacom paneli, rozsvieti sa LED kontrolka
„Priorita“. Keď kontrolka nesvieti, stlačte 1x tlačidlo „Priorita“, aby ste
aktivovali túto funkciu.
Funkcia uzamknutia ovládacieho panela
Aby sa zabránilo nedovolenej manipulácii a zvýšila sa úroveň bezpečnosti
výrobku (najmä kvôli deťom), je možné uzamknúť ovládací panel.
Na uzamknutie ovládacieho panela je potrebné súčasne stlačiť a držať
stlačené asi 5 sekúnd, tlačidlo „Priorita“ a tlačidlo na zvýšenie teploty (šípka
smerom nahor) (Obr.1). Na odomknutie panela stačí zopakovať tento
postup.
Keď je panel uzamknutý, na displeji sa zobrazí správa „LOC“ (obr. 2)
striedavo so zvolenou teplotou. Všetky pripojené ovládacie panely budú
zablokované a zobrazia rovnaké blikajúce správy.

Obr. 1

Obr. 2

1.3.3 PREVÁDZKA S VIACERÝMI OVLÁDACÍMI PANELMI
Inštalácia viacerých ovládacích panelov umožňuje zmenu teploty priamo
z rôznych prostredí. Teplá voda bude dodávaná všetkým užívateľom s
teplotou nastavenej na ovládači, ktorý má aktivovanú funkciu „Priorita“.

2YOiGDFLHSDQHO\'HOX[H
YROLWHĐQpSUtVOXãHQVWYR

K zariadeniu je možné pripojiť štandardné ovládacie panely MC-601 (rovnaké
ako sú dodávané s externými modelmi) a / alebo ovládacie panely Deluxe.
Dostupné modely Deluxe sú: „kuchynský“ model MC-100V a „kúpeľňový“
model BC-100V.
Štandardné modely umožňujú výber teploty a autodiagnostické funkcie.
Ovládacie panely Deluxe, okrem všetkých funkcií štandardných modelov,
majú reproduktor pre výstražné hlasové upozornenia, funkciu hodín a
kúpeľňový model Deluxe je naviac vybavený automatickou funkciou plnenia
vane (pre ďalšie informácie o ovládacích prvkoch Deluxe kontaktujte Rinnai,
alebo navštívte webovú stránku www.rinnai.sk).

MC-100V Deluxe - ‘kuchynský’

Ovládacie panely iných značiek nie sú kompatibilné.

%&9'HOX[HµN~SHĐĖRYê¶
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1.3.4 DÔLEŽITÉ PREVÁDZKOVO-BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Nasledujúce pokyny a odporúčania opisujú niektoré dôležité funkcie prevádzky spotrebiča.

VAROVANIE

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom
alebo poučení o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Pred použitím sa odporúča vždy otestovať teplotu teplej
vody, aby sa zabránilo popáleniu alebo obareniu.

Počas prevádzky spotrebiča je možné znížiť nastavenú
teplotu; nie je možné ju zvýšiť nad 43 °C. Prenos „priority“
medzi ovládačmi nie je počas prevádzky spotrebiča
povolený. Toto sú bezpečnostné funkcie.

VYPNUTÝ!
V závislosti od podmienok prostredia, dĺžky a izolácie
rúrok môže byť rozdiel medzi teplotou nastavenou na
displeji ohrievača a skutočne dodanou teplotou na
mieste odberu teplej vody.

Hlavný
ovlád. panel

Sekundárny
ovlád. panel

Hlavný
ovlád. panel

Ak je teplota nastavená na hlavnom ovládacom paneli
> 50 °C a „priorita“ sa prenesie na sekundárny panel,
a potom sa prenesie späť na hlavný ovládací panel,
teplota nastavená na hlavnom ovládacom paneli sa
zníži na 50 °C. Toto je bezpečnostná funkcia.

43°C

Pri veľmi nízkych prietokoch vody sa môže spotrebič
bez varovania vypnúť.
Otvorením kohútika sa zariadenie reštartuje a obnoví
svoju normálnu prevádzku.

Počas prevádzky spotrebiča nestláčajte tlačidlo „ON /
OFF“ na ovládacom paneli: spotrebič sa vypne a výroba
teplej vody sa zastaví.

55°C

S
O
L
V
E
N
T

Teplota teplej vody sa reguluje automaticky a udržuje sa
konštantná. Prietok dodávanej teplej vody sa však môže
meniť v závislosti od zvolenej teploty a teploty vstupnej
vody do ohrievača.
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Ovládací panel vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.

1.3.5 CIRKULAČNÝ KIT PRE OKRUH TV (RCD-XHF)
Spotrebič by mal byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti užívateľov, ktorí budú pravidelne a najčastejšie používať
teplú vodu. Voľba umiestnenia ohrievača umožňuje minimalizovať čakacie doby, ktoré sú potrebné na to, aby teplá
voda prešla trubkami (a aby ich ohriala pri prvom použití) a dostala sa k vodovodným kohútikom alebo do sprchy, čo
najskôr od ohrevu vody v ohrievači.
Môže sa stať, že vzdialenosť medzi spotrebičom a užívateľmi nie je zanedbateľná a
ako priamy dôsledok toho, že sa čakacia doba značne predlžuje, sa úmerne zvyšuje aj
spotreba vody a najmä plynu.
V takýchto situáciách je možné prijať jednoduché systémové riešenie na obnovenie
želaného komfortu a pridať do sanitárneho systému príslušenstvo Rinnai pre riadenie
cirkulačného okruhu teplej vody - cirkulačnú súpravu Rinnai RCD-XHF.
Toto príslušenstvo môže byť inštalované v kombinácii s vašim ohrievačom vody a
umožňuje naprogramovať časové úseky pre cirkuláciu teplej vody, čo umožňuje jej
okamžité a oveľa komfortnejšie používanie.
Cirkulačný kit RCD-XHF je vybavený ochranou proti zamrznutiu, expanznou nádobou a poistnými ventilmi. Môže byť
naprogramovaný na riadenie časových úsekov a kontrolu teploty cirkulačnej slučky. V kombinácii s ohrievačom vody
Rinnai cirkulačná súprava rieši problém dlhých čakaní a plytvania vodou.
Hlavné komponenty príslušenstva:
Výstup do ohrievača

Upevňovacia
konzola

Automatický
odvzdušň. ventil

Ovládací
panel

Predný kryt

Expanzná
nádoba

Termistor
teplej vody

Filter vody
Čerpadlo

Prívod
studenej vody

Odvzdušňovací
ventil

Vstup spiatočka
z cirkulácie

Protimrazová
ochrana

Chassis

Elektrický
kábel

Schéma zobrazuje „štandardné usporiadanie“ hydraulického systému je zobrazené spolu s potrebným a odporúčaným
príslušenstvom pre inštaláciu cirkulačnej súpravy (viac informácií nájdete na internetovej stránke www.rinnai.sk):
01 - Vstup - prívod studenej vody do ohrievača vody
Rinnai

02 - Výstup cirkulačnej jednotky

RKULHYDþ
vody

03 - Spojovacie potrubie (3/4” - 20 mm)

Elektrický
kábel

04 - Uzatvárací ventil
05 - Spätný ventil

4
4

06 - Redukčný ventil (350 kPa)

3

1
2

4

07 - Poistný ventil (500kPa)
08 - Vstup - teplá voda z vratného cirkulačného okruhu TV

&LUNXODþQê.LW

Odber
teplej vody

Elektrický
10
kábel

RCD-XHF
9

Odber
teplej vody
11
4

8

09 - Prívod studenej vody
4

Vstup studenej vody

7

6

5

4

10 - Izolované potrubie, prívodná vetva do cirkulačnej
slučky (3/4”)
11 - Izolované potrubie, spätná vetva cirkul. slučky (1/2”)

Odber teplej vody
QDMćDOHMRGRKULHYDþDYRG\
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1.4 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Všetky produkty Rinnai sú vybavené autodiagnostickým systémom: v prípade poruchy sa na displeji ovládacieho
panela zobrazí číselný kód chyby a bliká. Táto funkcia môže byť veľmi užitočná pre diagnostikovanie problému a
sledovanie príčin, pričom sa podľa možnosti vyhnete potrebe externého zásahu autorizovaného technika Rinnai. Pred
zadaním požiadavky na opravu, resp. údržbu, si zapíšte blikajúci kód chyby.
Ak chcete zrušiť kód chyby a obnoviť normálnu prevádzku spotrebiča, je potrebné zastaviť odber teplej vody zatvorením
všetkých kohútikov na niekoľko sekúnd. V prípade, že tento postup nevyrieši váš problém, stlačte tlačidlo ON/OFF,
aby ste spotrebič vypli, na niekoľko sekúnd vypnite napájanie a prístroj tým resetujte. Ak kód chyby pretrváva, je
potrebné kontaktovať autorizovaného technika Rinnai.
1.4.1 CHYBOVÉ KÓDY
Kód
-

Porucha

Navrhované riešenie

Výrazné zníženie prietoku vody.

Vyčistite filter vody na vstupe. Volajte servisn. technika.

03

Prerušenie napájania počas prevádzky
(nepotečie teplá voda po obnovení napájania).

Zatvorte všetky vodovodné kohútiky. Vypnite a zapnite
spotrebič - stlačte dvakrát tlačidlo ON/OFF.

10

Prívod vzduchu alebo komín sú zablokované.

Volajte servisného technika.

11

Zlyhanie zapálenia plameňa alebo žiadna
detekcia plameňa. Bez prívodu plynu.

Skontrolujte plynový ventil, regulátor tlaku a zapaľovaciu
elektródu. Volajte servisného technika.

12

Zhasnutie plameňa / Nízky prietok plynu.

Skontrolujte plynový ventil, redukčný ventil a plynové
fľaše (v prípade LPG). Skontrolujte, či v komínovom
systéme nie sú žiadne prekážky. Volajte serv. technika.

14

Prehriatie bezpečnostného okruhu.

Volajte servisného technika.

16

Prehriatie spotrebiča.

Volajte servisného technika.

19

Porucha elektrického uzemnenia.

Volajte servisného technika.

21

Nesprávna konfigurácia mikrospínačov na PCB

Volajte servisného technika.

32

Porucha termistora vody na výstupe z
ohrievača.

Volajte servisného technika.

33

Porucha termistora vody na výstupe z
výmenníka.

Volajte servisného technika.

34

Porucha snímača vnútornej teploty.

Volajte servisného technika.

41

Porucha snímača teploty okolia.

Volajte servisného technika.

52

Porucha modulačného ventilu plynu.

Volajte servisného technika.

61

Porucha ventilátora.

Volajte servisného technika.

65

Porucha regulátora prietoku
(nezastaví správne prietok vody).

Volajte servisného technika.

70

Porucha mikroprocesora.

Volajte servisného technika.

71

Porucha mikroprocesora.

Volajte servisného technika.

72

Porucha snímača plameňa.

Volajte servisného technika.
Kódy LC0 - LC9 oznamujú, že vo výmenníku tepla sa
hromadí vodný kameň a že výmenník tepla musí byť
prepláchnutý, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
Pozri postup preplachovania v tomto návode – str.41.

LC#
(LC0,
LC1,
LC2,
...)

Usadzovanie vodného kameňa vo výmenníku
tepla (pri kontrole histórie kódu údržby sa
namiesto „LC“ nahrádza „00“).

Tvrdá voda musí byť upravená , aby sa zabránilo
hromadeniu vodného kameňa a poškodeniu
výmenníka. Použite vhodný systém na úpravu vody.
Ak chcete zrušiť LC kód a ohrievač vody dočasne
prevádzkovať, až kým sa výmenník nevypláchne, stlačte
tlačidlo ON/OFF na ovládacom paneli 5 krát (za 5 s).
Opakované kódy LC nakoniec zablokujú ohrievač vody.
Pre vyčistenie výmenníka volajte servisného technika.
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1.4.2 RIEŠENIE PROBLÉMOV BEZ OVLÁDACÍCH PANELOV (EXTERNÉ MODELY)
Ak nebol nainštalovaný ovládací panel a vyskytli sa nasledujúce poruchy, môžete sa riadiť nižšie uvedenými pokynmi;
Ak problém nevyriešite, obráťte sa na servisného technika Rinnai.
Popis

Navrhované riešenie

Ohrievač sa nezapne.

Skontrolujte elektrické napájanie.
Vyčistite vodný filter.
Skontrolujte prívod vody do spotrebiča.

Ohrievač sa zapne, ale okamžite sa vypne.

Skontrolujte elektrické napájanie.
Skontrolujte plynový ventil.
Otvorte ešte viac vodovodný kohútik.

Ohrievač sa zapne, pracuje, ale voda sa
náhle ochladí a tečie studená.

Otvorte ešte viac vodovodný kohútik.
Vyčistite filter studenej vody na vstupe.
Otvorte druhý vodovodný kohútik.

VAROVANIE

Na chyby spôsobené nedostatočným prívodom plynu / vody, nedostatočnou kvalitou plynu /
vody, chybami pri inštalácii, nesprávnym používaním spotrebiča alebo nedostatočnou údržbou sa
záruka nevzťahuje.

1.4.3 ÚDRŽBA
Odporúča sa pravidelná údržba, aby sa udržal dobrý stav, účinnosť a bezpečnosť spotrebiča.
'Ñ/(æ,7e

Opravu a údržbu ohrievača a ovládacieho panela môže vykonávať len autorizovaný servisný
technik Rinnai. Nie je povolená žiadna oprava, dokonca ani čiastočná, ani manipulácia používateľa,
ktorá vyžaduje otvorenie predného krytu spotrebiča.
Náhradné diely používané pri údržbe musia byť originálne náhradné diely Rinnai.
Rinnai Vám ponúka technickú asistenčnú sieť s vyškoleným a kvalifikovaným personálom, ktorý
Vám poskytne tie najlepšie služby na produktoch Rinnai.
Pred kontaktovaním servisného technika Rinnai sa odporúča zapísať si model a sériové číslo
spotrebiča: tieto informácie nám pomôžu rýchlejšie vyriešiť problém a zaručiť vám lepší servis.

Spotrebič musí byť udržiavaný v čistote.
Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia vypnite zariadenie a
zatvorte plynový ventil.
Vonkajší kryt a ovládací panel čistite mäkkou handričkou navlhčenou vo vode
alebo neagresívnych čistiacich prostriedkoch. Nepoužívajte rozpúšťadlá.
Po ukončení údržby alebo čistenia spotrebič vždy skontrolujte. Taktiež
skontrolujte, či nedošlo k neúmyselnému odpojeniu alebo poškodeniu
niektorého z komponentov: únik spalín môže spôsobiť smrť alebo vážne
poškodenie zdravia osôb alebo zvierat.
Spotrebič má na prívode studenej vody sieťový filter. Tento filter vyžaduje
občasné čistenie: frekvencia je určená kvalitou vody použitej na napájanie
spotrebiča. Čistenie tohto filtra je činnosťou, ktorú môže užívateľ vykonávať
samostatne a pravidelne, aby sa zachovala dobrá funkčnosť ohrievača, čím
sa obmedzia niektoré príčiny poškodenia.
Čistenie filtra: Zatvorte ventily vody, odskrutkujte poistný ventil a filter.
Vyberte filter a vyčistite ho. Postupujte podľa krokov v opačnom smere, aby
ste ich znovu namontovali.

Filter

Keď je filter znečistený alebo zanesený nečistotami, znižuje výkon zariadenia
a znižuje jeho životnosť.

9RGQêYHQWLO

2GY]GXãĖRYDFt
ventil

Teplá Plyn Studená

3O\QRYêYHQWLO
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2. POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Nasledovné kapitoly obsahujú špecifické pokyny pre správnu inštaláciu produktu.
Sú určené výhradne pre kvalifikovaný technický personál.
19

2.1 UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

POZOR

Nasledujúca časť obsahuje technické pokyny týkajúce sa inštalácie kotlov Rinnai. Je potrebné
rešpektovať nariadenia platných noriem a právnych predpisov, princípy správnej techniky montáže,
pokiaľ ide o otázky inštalácie (bezpečnosť, ochrana životného prostredia, prevencia úrazov atď.).
V zmysle platných právnych predpisov musia byť zariadenia projektované a práce vykonávané
oprávnenými odborníkmi.

Infinity a One sú navrhnuté ako plynové kontinuálne ohrievače vody (s nepretržitým tokom teplej vody), s presnou
reguláciou teploty a prietoku. Spotrebič musí byť inštalovaný na stene, elektricky napájaný, pripojený na plynové
potrubie a do sanitárneho systému. Tieto systémy musia byť primerané výkonu a technickým vlastnostiam výrobku.
Interné modely vyžadujú inštaláciu špecifického systému nasávania vzduchu a odvodu spalín pre produkty spaľovania.
Vonkajšie, t.j. externé modely nevyžadujú inštaláciu žiadneho systému odvodu spalín.
Výrobky Rinnai smú inštalovať iba kvalifikovaní technickí pracovníci, v súlade s požiadavkami noriem STN a STN EN
(resp. ČSN a ČSN EN), platnej legislatívy a právnych predpisov, miestnych technických predpisov, zásad správnej
techniky nontáže a v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
2.1.1 UMIESTNENIE
Externé modely sú určené len pre vonkajšie inštalácie: musia byť inštalované nad úrovňou terénu, pod šírym nebom
s dobrým prirodzeným vetraním - kde sa spaliny rýchlo rozptýlia vetrom alebo prirodzenou konvekciou.
Interné modely môžu byť inštalované aj vo vonkajšom prostredí, čiastočne chránené: ak nie sú
vystavené priamemu pôsobeniu atmosférických zrážok. Minimálna teplota prostredia povolená
pre normálnu prevádzku je -15 °C.
'Ñ/(æ,7e

Externé modely môžu byť inštalované vonku bez ochrany pred dažďom, snehom atď. Minimálna
okolitá teplota pre normálnu prevádzku je -20 °C.
Aby sa zabránilo zamrznutiu spotrebiča, je potrebné zabezpečiť primeranú izoláciu hydraulických
pripojovacích potrubí; vždy zaručiť prívod elektrickej energie a dostatočné množstvo plynu.

• Spotrebič musí byť pripevnený k plochej vertikálnej opornej stene s prívodmi plynu a vody orientovanými smerom
nadol. Umiestnenie koncovky odvodu spalín musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami
a rešpektovať minimálne vzdialenosti od architektonických prvkov.
• Ohrievač vody musí byť umiestnený tak, aby sa minimalizovala vzdialenosť odberných miest, kde sa teplá voda
používa najčastejšie, aby sa skrátilo čakanie na teplú vodu zo spotrebiča do miest použitia. V aplikáciách, kde je
táto vzdialenosť značná, aby sa minimalizovali čakacie doby pre najvzdialenejších užívateľov, sa odporúča vytvoriť
cirkulačný systém a inštalácia cirkulačnej súpravy Rinnai (RCD-XHF).
• Je potrebné zabezpečiť elektrickú zásuvku s napájaním AC230V / 50Hz a uzemnenie v blízkosti spotrebiča,
dostatočne ďaleko od plynových a vodovodných prípojok spotrebiča a od zariadenia na odvádzanie spalín. Pri
vonkajších inštaláciách je nutné zabezpečiť chránenú a vodotesnú zásuvku. Elektrický kábel spotrebiča je 1,5 m
dlhý.
• Spotrebiče musia byť umiestnené tak, aby bol zabezpečený bezpečný prístup bez rizika alebo nadmerných ťažkostí
pri kontrole, opravách a núdzových zásahoch. Musí byť zaručený dostatočný priestor na odstraňovanie komponentov
a údržbu ohrievača.
• Tento výrobok nie je možné použiť na priamy ohrev vody v bazéne.
• Obidve konzoly (horná a dolná) musia byť pevne pripevnené k stene pomocou kovových skrutiek, kotiev a pod.
• Zabezpečte vhodný systém zberu a odvádzania tekutín zo spodnej časti ohrievača, aby sa predišlo škodám na
veciach a majetku v prípade, že dôjde k náhodnému poškodeniu potrubia.
• Vzduch obklopujúci spotrebič, nasávanie a v niektorých prípadoch aj odvod spalín, sa používa na spaľovanie
plameňa: musí byť bez všetkých prvkov, ktoré by mohli spôsobiť koróziu komponentov (to znamená, že vzduch
nesmie obsahovať korozívne látky, napr. aerosóly, spreje, detergenty, chemické rozpúšťadlá, olejové farby, chladivá
atď.). Ohrievač a jeho odsávacie a vetracie systémy nesmú byť inštalované v prostredí s korozívnymi, horľavými
alebo chemickými látkami. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a opravy spôsobené korozívnymi zlúčeninami vo
vzduchu.
• Zariadenia v pobrežných oblastiach môžu vyžadovať častejšiu údržbu v dôsledku korózívnych vlastností morského
vzduchu.
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2.2 VYBALENIE SPOTREBIČA
Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či je kotol určený pre požadovaný typ plynu a či nie je poškodený. V prípade
poškodenia spotrebiča nepokračujte v inštalácii, ale okamžite kontaktujte vášho predajcu.
Vo vnútri balenia je spolu so spotrebičom dodávané nasledovné príslušenstvo:

[ 6NUXWN\DKPRåGLQN\
QDXSHYQHQLHVSRWUHELþD

[ ([WUDYHĐNpNRQ]RO\
(len interné modely)

Ovládací panel
štandardný (MC-601)

Pripájací kábel
pre ovládací panel

(len externé modely)

(len externé modely)

Káblové svorky a skrutky
pre kábel ovlád. panela
(len externé modely)

2.3 HLAVNÉ KOMPONENTY

Len modely REU-A1420W a REU-A1420W

ý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NÁZOV
&+$66,62+5,(9$ý$
PREDNÝ KRYT
TERMISTOR PROTIMRAZ. OCHRANY
VÝMENNÍK
TEPELNÁ POISTKA
=$3$ď29$&,$(/(.75Ï'$
,21,=$ý1È(/(.75Ï'$
63$ď29$&,$.2025$
3/<129é=%(5$ý
PCB - DOSKA ELEKTRONIKY
POTRUBIE STUDENEJ VODY
SENZOR PRIETOKU VODY
HLAVNÝ PLYNOVÝ VENTIL
VSTUP STUDENÁ VODA
FILTER STUDENEJ VODY
VSTUP PLYN
2'9='8âĕ29$&Ë9(17,/
VÝSTUP TEPLÁ VODA
TERMISTOR TEPLEJ VODY
POTRUBIE TEPLEJ VODY
VENTILÁTOR
=$3$ď29$&Ë75$16)250È725
HORÁK
BYPASS
%,0(7$/29é61Ë0$ý35(+5,$7,$
TERMISTOR VODY Z VÝMENNÍKA
OTVOR PRE ODVOD SPALÍN
REGULÁTOR PRIETOKU

2.3.1 EXTERNÉ MODELY
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2.3.1 INTERNÉ MODELY

REU-A1111FFU-E
ý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NÁZOV
&+$66,62+5,(9$ý$
PREDNÝ KRYT
TERMISTOR PROTIMRAZ. OCHRANY
VÝMENNÍK
TEPELNÁ POISTKA
=$3$ď29$&,$(/(.75Ï'$
,21,=$ý1È(/(.75Ï'$
63$ď29$&,$.2025$
3/<129é=%(5$ý
PCB - DOSKA ELEKTRONIKY
POTRUBIE STUDENEJ VODY
SENZOR PRIETOKU VODY
HLAVNÝ PLYNOVÝ VENTIL
VSTUP STUDENÁ VODA
FILTER STUDENEJ VODY
VSTUP PLYN
2'9='8âĕ29$&Ë9(17,/
VÝSTUP TEPLÁ VODA
TERMISTOR TEPLEJ VODY
POTRUBIE TEPLEJ VODY
VENTILÁTOR
=$3$ď29$&Ë75$16)250È725
HORÁK
BYPASS
%,0(7$/29é61Ë0$ý35(+5,$7,$
TERMISTOR VODY Z VÝMENNÍKA
ODVOD SPALÍN

REU-A1420FFU-E / REU-A1720FFU-E
ý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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NÁZOV
&+$66,62+5,(9$ý$
PREDNÝ KRYT
,17(5&22/(5 0('=,&+/$',ý
POTRUBIE PRE INTERCOOLER
VÝMENNÍK
TEPELNÁ POISTKA
=$3$ď29$&,$(/(.75Ï'$
,21,=$ý1È(/(.75Ï'$
63$ď29$&,$.2025$
3/<129é=%(5$ý
PCB - DOSKA ELEKTRONIKY
POTRUBIE STUDENEJ VODY
REGULÁTOR PRIETOKU
SENZOR PRIETOKU VODY
HLAVNÝ PLYNOVÝ VENTIL
VSTUP STUDENÁ VODA
FILTER STUDENEJ VODY
VSTUP PLYN
2'9='8âĕ29$&Ë9(17,/
VÝSTUP TEPLÁ VODA
TERMISTOR TEPLEJ VODY
POTRUBIE TEPLEJ VODY
VENTILÁTOR
=$3$ď29$&Ë75$16)250È725
HORÁK
%,0(7$/29é61Ë0$ý35(+5,$7,$
TERMISTOR VODY Z VÝMENNÍKA
POTRUBIE PRE INTERCOOLER
ODVOD SPALÍN
TERMISTOR PROTIMRAZ. OCHRANY

2.4 ROZMERY
Interné modely

VODA VÝSTUP
TEPLÁ

NAPÁJACÍ KÁBEL

VODA VSTUP
STUDENÁ

REU-A1111FFU / A1420FFU / A1720FFU
A

PRIPOJENIE

PLYN

34,6

1/2” (15 mm)

STUDENÁ

47,6

1/2” (15 mm)

TEPLÁ

37,6
1/2” (15 mm)
POZNÁMKA: rozmery sú v mm

PLYN

Externé modely

VODA VÝSTUP
TEPLÁ

NAPÁJACÍ KÁBEL

VODA VSTUP
STUDENÁ

REU-A1111W / A1420W / A1720W
A

PRIPOJENIE

PLYN

34,6

1/2” (15 mm)

STUDENÁ

47,6

1/2” (15 mm)

TEPLÁ
37,6
1/2” (15 mm)
POZNÁMKA: rozmery sú v mm

PLYN
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2.5 VŠEOBECNÁ SCHÉMA A PRINCÍP FUNGOVANIA
Interné modely

Externé modely

Ovládací panel (voliteľné)

Ovládací panel (voliteľné)
Ovládací panel (štandard)

Termistor protimraz. ochrany

Intercooler (len modely 14i a 17i)

Otvor pre odvod spalín

Výmenník

Protimrazová ochrana
Termistor
vody z výmenníka
Bimetalový
snímač prehriatia

Protimraz. ochrana
Ionizačná elektróda
Zapaľovacia
elektróda

Bypass

Horák
Plynový ventil SV2

Tepelná poistka

Ventilátor

Plynový ventil SV1

Ventilátor

PCB - elektronika

Ovládací panel
Termistor teplej vody

Protimraz. ochrana
Ionizačná elektróda
Zapaľovacia
elektróda
Horák

Bimetalový
snímač prehriatia

Tepelná poistka

Modulačný plyn. ventil

Výmenník

Protimrazová ochrana
Termistor
vody z výmenníka

Plynový ventil SV2
Plynový ventil SV1

Modulačný plyn. ventil

PCB - elektronika

Regulátor prietoku
Snímač prietoku

Protimrazová ochrana

Filter vody

Hlavný plynový ventil
Poistný ventil

Regulátor prietoku

Termistor teplej vody
Protimrazová ochrana

Snímač prietoku
Filter vody

Hlavný plynový ventil
Poistný ventil

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Teplá voda

Plyn

Studená voda

Teplá voda

Plyn

Studená voda

2.5.1 PRINCÍP FUNGOVANIA
Zapálenie
Stlačením tlačidla „ON/OFF“ na ovládacom paneli zapnete spotrebič. Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka (externé
modely), displej a LED kontrolka priority. Keď sa otvorí vodovodný kohútik, senzor prietoku vody sa začne pri
pretekajúcej vode točiť a vyšle signál do hlavnej dosky elektroniky (PCB). Keď PCB detekuje dosiahnutie minimálneho
prietoku vody, porovnáva teplotu zistenú termistorom teplej vody s hodnotou nastavenou užívateľom. Ak je to potrebné,
spustí sa postup elektronického zapaľovania. Ako prvý komponent je napájaný spalinový ventilátor, ktorý roztočením
prevetrá spaľovaciu komoru. Po vykonaní ventilačného cyklu (predčistenia) sa nastavia plynové ventily a horák sa
zapáli pomocou zapaľovacej elektródy.
Regulácia teploty
Keď je snímač plameňa / ionizačná elektróda zosníma zapálený horák a odošle signál (je potrebné mať dobré
uzemnenie na elektrickom rozvode), ohrievač začne modulovať a kontrolovať množstvo plynu, vzduchu a prietok vody
tak, aby ohrieval vodu presne na požadovanú teplotu. Výstupná teplota je meraná teplotným senzorom na výstupe
teplej vody z ohrievača.
Stand-by pohotovostný režim
V momente, keď sa kohútiky teplej vody uzatvoria, PCB už nedostane žiadny signál zo snímača prietoku a zatvorí
elektromagnetické plynové ventily, čím vypne plameň horáka. Potom sa vykoná cyklus nútenej ventilácie (odvetranie),
aby sa odstránili zvyšky spalín a zabezpečilo sa ochladenie výmenníka.
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2.6 INŠTALÁCIA
2.6.1 BEZPEČNÉ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI
Spotrebič musí byť nainštalovaný na ľahko prístupnom mieste. Musí byť
zaručený dostatočný priestor na údržbu výrobku a prípadnú demontáž
komponentov.

50 cm

Interné modely: minimálny manipulačný priestor od prednej časti zariadenia
je 50 cm.
Externé modely: minimálny manipulačný priestor od prednej časti
zariadenia je 50 cm. Pre správnu činnosť výrobku nesmú architektonické
prvky umiestnené pred spotrebičom vytvárať zóny s diferencovaným tlakom
(pozri obrázok na vpravo).

'Ñ/(æ,7e

0LQLPiOQDYêãNDSUHNiåN\
QHVPLHE\ĢQLåãLD
DNRYUFKQiþDVĢ]DULDGHQLD

NIE!

Pred spotrebičom sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, ani čiastočné. Umožní to, aby spotrebič
pracoval správne aj za silného vetra.

2.6.2 HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE
Dimenzovanie a usporiadanie hydraulických potrubí musí byť navrhnuté (naprojektované) tak, aby bol zaručený
dostatočný prietok vody do spotrebiča.
Pred inštaláciou spotrebiča, aby ste predišli zrušeniu platnosti záruky, je potrebné vyčistiť rúry, aby sa odstránili všetky
nečistoty (montážne nečistoty, zvyšky konzervačných látok z výroby, staré nánosy, atď.) ktoré by mohli spôsobiť
poruchu výrobku.
Pripojovacie šróbenie má rozmery: 1/2” (15A) samec.
Ak tlak vody v prívodnom potrubí (vstup studenej vody) presiahne 8,3 bar, musí byť nainštalovaný redukčný ventil.
Aby sa dosiahol maximálny prietok, je potrebné zabezpečiť tlak aspoň 1,4 bar. Spotrebič môže pracovať aj pri nižšom
tlaku, ale nebude zaručený jeho maximálny prietok. Keď sa používa voda ohriata na vysoké teploty, klesá vyrábané
množstvo vody a dostupný prietok. V dôsledku toho poklesne tlak vo výmenníku, preto bude potrebný nižší tlak na
vstupe. Ďalšie pokyny vám poskytne spoločnosť Rinnai alebo váš dodávateľ.
Pripojte prívodné potrubia teplej a studenej vody. Na prívodnom potrubí studenej vody musí byť inštalovaný uzatvárací
guľový ventil a filter. Na výstupnom potrubí teplej vody by mal byť inštalovaný guľový ventil s vypúšťaním. Nepripájajte
ventily priamo na šróbenie kotla, ale vložte flexibilný - pružný spoj.
Ak je kotol inštalovaný v oblasti s tvrdou vodou, musí byť nainštalovaný vhodný systém na úpravu vody (zmäkčovač),
aby sa obmedzilo usádzanie vodného kameňa a iných usadenín na tepelnom výmenníku. Záruka sa nevzťahuje škody
spôsobené vodným kameňom. Nižšie sú uvedené niektoré limitné hodnoty látok rozpustených vo vode:

Popis

pH

Celkový obsah
rozpustených
látok (TDS)

Celková
tvrdosť

Chloridy

Horčík

Vápnik

Sodík

Železo

Maximálna
povolená
hodnota

6,5 - 9,0

600 mg/l

150 mg/l

300 mg/l

10 mg/l

20 mg/l

150 mg/l

1 mg/l

Rozvody vody musia byť izolované, čím sa dosiahne optimálna energetická efektívnosť a znížia sa tepelné straty.
2.6.3 PRIPOJENIE PLYNU
Pred pripojením spotrebiča k rozvodu plynu, aby nedošlo k zániku záruky, je potrebné vyčistiť potrubie a odstrániť
prípadné nečistoty alebo zbytky opracovania, ktoré by mohli zapríčiniť poruchu kotla.
Uistite sa, že máte spotrebič vyrobený a nastavený pre typ plynu, ktorý sa bude používať.
Pripojovacie šróbenie má rozmery: 1/2” (15A) samec.
Skontrolujte, či sú plynomer a plynové potrubia primerane dostatočné výkonu spotrebiča (a súčtu všetkých ostatných
spotrebičov pripojených na rovnaký prívod plynu). Plynový rozvod musí byť naprojektovaný autorizovaným projektantom
a v zmysle platných noriem. Musí zabezpečiť vhodný dynamický tlak v súlade s nominálnym výkonom zariadenia.
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Nedostatočný prívod plynu môže spôsobiť predčasné poškodenie spotrebiča.
Tlak plynu priamo ovplyvňuje dodávaný výkon a môže spôsobiť problémy, ak nie je správny. Ak je dimenzovanie
plynovodu nedostatočné, zákazník nebude môcť využívať maximálny úžitok z hľadiska výkonu.
Pri pripájaní plynového potrubia ku kotlu sa odporúča nainštalovať uzatvárací plynový ventil pre núdzové prípady a pre
uľahčenie údržby. Nepripájajte ventil priamo na šróbenie kotla, ale vložte pružný spoj.
Kvalita paliva: spotrebič je určený na prácu s plynom bez nečistôt. Ak tomu tak nie je, mal by byť pred spotrebičom
nainštalovaný adekvátny filtračný systém, aby sa zabezpečila potrebná kvalita a čistota paliva.
Nádrže na uskladnenie (LPG): zvyšky inertných plynov (napr. dusík atď.) môžu ostať zachytené vo vnútri nových
nádrží a zapríčiniť tak ochudobnenie plynovej zmesi. Takýto prípad môže mať za následok zlý chod, nesprávnu
prevádzku alebo zlyhanie kotla. Vzhľadom na zloženie zmesi LPG, počas uskladnenia môže vzniknúť stav stratifikácie
komponentov plynu: to môže spôsobiť zmeny vo výhrevnosti dodávaného plynu a následné zmeny vo výkone prístroja

2.6.4 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Pripojte prístroj na elektrickú sieť 230V ±10% / 50Hz ±2%.
Uzemnenie

Nepoužívajte plynové alebo vodovodné potrubie ako zemnenie.
Elektrická bezpečnosť je zaručená len vtedy, keď je spotrebič správne
pripojený k uzemneniu a uzemňovací systém bol realizovaný v súlade s
legislatívou a so všetkými bezpečnostných technickými predpismi a normami.
Uistite sa, že elektrický rozvod vyhovuje maximálnemu elektrickému príkonu
a je vybavený vhodným poistným odpínačom s kategóriou prepätia triedy III.

Kotol je dodávaný s elektrickým káblom: v prípade jeho výmeny, opravy alebo úpravy, sa obráťte na autorizovaného
technika Rinnai.
Nie je dovolené používať adaptéry, viacnásobné zásuvky alebo predlžovačky.
Spotrebič spĺňa požiadavky Európskych smerníc:
- smernica “Nízke napätie”
- smernica “Elektromagnetická kompatibilita”.
Zariadenia majú stupeň ochrany (elektrické krytie) IPx4D - interné modely a IPx5D - externé modely.

2.6.5 NASTAVENIE MIKROSPÍNAČOV NA PCB
Nesprávne nastavenie mikrospínačov na hlavnej elektronickej doske (PCB) môže spôsobiť poruchu zariadenia.
Výrobné nastavenie všetkých mikrospínačov na PCB je „OFF“ (vľavo).
POZNÁMKA

Len interné modely: pri inštalácii „dlhého komína“ - ekvivalentná dĺžka > 5m, musia byť mikrospínače
SW1 a SW3 nastavené do polohy „ON“ (vpravo).
Len externé modely: pri inštalácii bočného usmerňovača spalín, musia byť mikrospínače SW1 a
SW3 nastavené do polohy „ON“ (vpravo).

Pri inštalácii zariadenia v oblastiach s vysokou nadmorskou výškou (> 900 m) musia byť mikrospínače
SW2 a SW4 nastavené do polohy „ON“ (vpravo).

ON

ON

(Len interné modely)
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Vysoká nadmorská výška

ON

(Len externé modely)

(> 900m)

3

2

1

DipSW

SW1 (OFF)
SW2 (ON )
SW3 (OFF)
SW4 (ON )

4

2

SW1 (ON)
SW2 (OFF)
SW3 (ON)
SW4 (OFF)

1

DipSW

3

1
2

SW1 (ON)
SW2 (OFF)
SW3 (ON)
SW4 (OFF)

3

1
2
3
4

SW1 (OFF)
SW2 (OFF)
SW3 (OFF)
SW4 (OFF)

%RþQêXVPHUĖRYDþVSDOtQ

DipSW

4

Ä'OKêNRPtQ³

DipSW

4

Výrobné nastavenie

ON

2.6.6 PRIPOJENIE ODVODU SPALÍN
Odvod spalín musí byť realizovaný odborným technikom s potrebnou kvalifikáciou, dodržiavajúc pokyny výrobcu a pri
rešpektovaní zákonných ustanovení, predpisov a platných technických noriem.
Uistite sa, že koncovka odvodu spalín je vždy voľná, bez vonkajších prekážok a že je chránená, aby sa zabránilo
popáleninám pri prípadnom kontakte.
INTERNÉ modely musia byť vždy nainštalované s pripojením systému odvodu spalín schváleným spoločnosťou
Rinnai. Nie je dovolené používať zariadenie bez nainštalovaného odvodu spalín. Odvod spalín je považovaný za
neoddeliteľnú súčasť spotrebiča: môžu sa inštalovať iba odvody spalín certifikované a testované v kombinácii s
príslušným zariadením.
EXTERNÉ modely sú schválené pre prevádzku bez komínového systému: v žiadnom prípade NIE JE dovolené pripájať
akýkoľvek systém odvodu spalín k otvoru pre spaliny na týchto modeloch. Jediným povoleným inštalačným prvkom je
voliteľné príslušenstvo „bočný usmerňovač spalín“ (kód UOP-26), ktorý slúži na usmernenie z priameho vyfukovania
spalín na bočné.
Realizovaný systém musí zodpovedať schválenej klasifikácii komínu – triedy klasifikácie sú uvedené na typovom
štítku umiestnenom na boku spotrebiča. Rinnai dodáva systém nasávania / odvodu spalín vhodný pre daný spotrebič.
Podrobný návod na montáž sa dodáva spolu s komínovými prvkami. Pre viac informácií kontaktujte Rinnai.
Koaxiálny odvod: V hornej časti spotrebiča je koaxiálne pripojenie (Ø 60/100 mm), ktoré slúži pre nasávanie
vzduchu pre spaľovanie (vonkajšia trubka) a pre odvod spalín (vnútorná trubka). Pri nadpájaní komínových dielov,
koaxiálne predĺženia a kolená nesmú mať menší priemer ako počiatočné pripojenie, musia byť vyrobené z materiálov
vhodných pre teploty a charakter spalín vychádzajúcich z kotla, a musia mať tesné spoje „samec / samica“. Úseky
vystavené priamemu slnečnému žiareniu musia byť schválené na takéto použitie alebo musia byť primerane chránené.
Dĺžka koax. odvodu: Maximálna ekvivalentná dĺžka pre modely Infinity 14i a 17i je 6,5 m (Ø 60/100 mm); pre model
One 11i je maximálna dĺžka 2,5 m.
Je potrebné odpočítať 0,5 m za každé použité koleno 90° od maximálnej ekvivalentnej dĺžky.
Maximálny počet 90° kolien ktoré možno použiť pre modely Infinity 14i a 17i, je 3 ks; jedno koleno pre model One 11i.
Povolená je akákoľvek kombinácia kolien a predĺžení, ak bude dodržaná maximálna ekvivalentná dĺžka a maximálny
počet kolien. Pre systém odvodu spalín nie je predpísaná minimálna požadovaná dĺžka.
Oddelené nasávanie a odvod spalín: Použitím špeciálneho adaptéra je možné pripojiť spotrebič na spalinový
systém s oddeleným nasávaním a odvodom spalín (koaxiálna strana je Ø 60/100 mm, strana oddelená je Ø 80/80mm).
Potrubia delenej jednotky musia mať minimálny vnútorný priemer 80 mm, musia byť vyrobené z materiálov vhodných
pre teploty spalín spotrebiča a musia mať vodotesné spoje „samec/samica“.
Dĺžka oddeleného odvodu: Maximálne ekvivalentné dĺžky pre modely Infinity 14i, 17i a One 11i sú:
5 m pre prívod vzduchu, s max jedným 90° kolenom; 25 m pre odvod spalín, s max 3 ks 90° kolenami.
Je povolené použiť akúkoľvek možnú kombináciu kolien a predĺžení, ak bude dodržaná maximálna ekvivalentná dĺžka
a maximálny počet kolien. Pre systém odvodu spalín nie je predpísaná žiadna minimálna požadovaná dĺžka.
Kondenzát: Ak dĺžka komínového systému presiahne 1,5 m, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča, odporúča sa
nainštalovať na ohrievač vody komínový diel so zberačom na zachytávanie kondenzátu a až potom pripojiť systém
odvodu spalín. Pre zabránenie stekania kondenzátu do spotrebiča je potrebné nakloniť horizontálne úseky systému
odvodu spalín, alebo nainštalovať špeciálny vypúšťací systém pre vertikálne úseky.
V tabuľke sú uvedené najviac používané komponenty s objednávacími kódmi:

Adaptér pre oddelenú
sadu ø 80/80
s odvodom kondenzátu

FOT-HX060-A01

Predĺženie 60/100 koax
L = 1000 mm

FOT-HX060-A08

FOT-HX060-A03

Koleno 90°, 60/100 koax

FOT-HX060-A13

Zberač kondenzátu

FOT-HX060-A07

Komínová sada koax
koleno 90°, rúra 60/100

FOT-HX060-A15

Adaptér komínový
rozdeľovací
ø 60/100 ø 80/125
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Hlavné rozmery niektorých prvkov dymovodu namontovaných na ohrievači:

Horizontálny odvod
koleno 90° ø 60/100

205

290

170

145

200

235

120

Oddelená sada
ø 80-80

6R]EHUDþRPNRQGHQ]iWX
ø 60/100

Minimálne vzdialenosti, požadované technickou normou, pre správne umiestnenie koncovky vývodu spalín spotrebičov
vybavených ventilátormi, s núteným odťahom spalín, s výkonom 16 až 35 kW sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
D

B
N
C

A

E
G

I
F

H

0,1,0È/1$9=',$/(126ġ9é92'863$/Ë1
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M

L

(mm)

A

Pod oknom

600

B

Vedľa okna

400

C

Pod ventilačným / vetracím otvorom

600

D

Vedľa ventilačného / vetracieho otvoru

600

E

Pod odkvapom

300

F

Vertikálna vzdialenosť dvoch vývodov spalín

1500

G

Horizontálna vzdialenosť dvoch vývodov spalín

1000

H

Pod balkónom

300

I

Vedľa balkóna

1000

L

Od rohu / výklenku / steny budovy

300

M

Od zeme, iného podlažia alebo pochôdznej plochy

2200

N

Od akéhokoľvek potrubia alebo odtoku

300

Hlavné konfigurácie dymovodov: nižšie sú uvedené hlavné konfigurácie spalinového systému.

DYMOVOD Ø 60/100 mm KOAXIÁLNY
A) ODVOD SPALÍN CEZ STENU
FOT-HX060-A07

3°

Komínová sada
ø60/100 L=750mm

C) ODVOD SPALÍN CEZ STRECHU

B) PREDĹŽENÝ ODVOD SPALÍN CEZ STENU
FOT-HX060-A07
Komínová sada
ø60/100 L=750mm

3°

FOT-HX080-009
Strešný nástavec koax s ukončením
ø80/125 L=480 mm

FOT-HX060-A01
Predĺženie koax
ø60/100 L=1000mm

FOT-HX125-012
FOT-HX060-A13

Strešná prechodka

Zberač kondenzátu

FOT-HX060-A15
Adaptér ø60/100 - ø80/125

FOT-HX060-A01
Predĺženie koax ø60/100
L=1000mm

FOT-HX060-A03
Koleno koax 90°
ø60/100

FOT-HX060-A13
Zberač kondenzátu
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2.7 OVLÁDACÍ PANEL
Vnútorné - interné modely sú vybavené neodnímateľným ovládacím panelom integrovaným v prednom kryte.
Pri vonkajších - externých modeloch sa spolu so spotrebičom dodáva štandardný ovládací panel (MC-601).
Ku všetkým modelom (interným aj externým) je však možné pridať až tri ďalšie ovládacie panely, aby bolo možné
nastaviť teplotu teplej vody z rôznych miestností alebo priestorov vo vašej domácnosti, resp. firme.
Keď je k zariadeniu pripojených viac ovládacích panelov, iba jeden z nich môže byť nastavený ako hlavný alebo
„Master“. Za normálnych okolností sa zvolí ako „Master“ ten, ktorý sa nachádza v kuchyni a je zvyčajne nastavený
na maximálnu teplotu 55 °C. Tento limit je vždy možné zvýšiť, ale nie je to nevyhnutne potrebné pre bežné domáce
použitie: toto zvýšenie teploty vedie k vyššej spotrebe plynu a potenciálnemu riziku obarenia, resp. popálenín.
Ostatné ovládacie panely sú automaticky označené ako “Sub” (vedľajšie, sekundárne) a vo všeobecnosti sú určené
na použitie v iných miestnostiach, ako je kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa atď. Maximálna teplota, ktorú môžu dosiahnuť,
je elektronicky obmedzená na 50 °C, aby sa čo najviac znížilo riziko obarenia horúcou vodou.
Pokyny pre inštaláciu ovládacích panelov sú uvedené nižšie.
2.7.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
K ohrievaču vody je možné pripojiť maximálne štyri ovládacie panely.
Je možné nainštalovať buď len štandardné ovládacie panely (MC-601) alebo akúkoľvek kombináciu štandardných
ovládacích panelov s panelmi Deluxe „kuchynský“ (MC-100V) alebo Deluxe „kúpeľňový“ (BC-100V), pri rešpektovaní
nasledovných pravidiel:

•
•

sú pripojené maximálne štyri ovládacie panely
len jeden ovládací panel môže byť aktivovaný ako „Master“: Deluxe „kuchynský“ (MC-100V) alebo štandardný
(MC-601).

POZNÁMKA

•
•

Pripojením ovládacieho panela Deluxe „kuchynský“ sa tento automaticky rozpozná ako „Master“
(toto je továrenské nastavenie, ktoré sa nedá zmeniť).

je možné nainštalovať maximálne dva ovládacie panely Deluxe „kúpelňa“ (BC-100V)
Štvrtý ovládací panel musí byť štandardného typu (MC-601).

Pre ďalšie informácie o ovládacích prvkoch Deluxe kontaktujte Rinnai, alebo navštívte webovú stránku www.rinnai.sk.
Umiestnenie
•

Neinštalujte ovládacie panely v blízkosti zdrojov tepla: napríklad varných dosiek, sporákov
alebo pecí. Teplo, dym a para ich môžu poškodiť.

•

Neinštalujte ovládacie panely vonku, pokiaľ nie je zabezpečená ochrana pred vniknutím vody/
prachu a priamym slnečným žiarením.

•

Inštalácia ovládacieho panela, ktorý je nastavený ako hlavný „Master“, sa v kúpeľni neodporúča.

•

Nevystavujte ovládacie panely priamemu slnečnému žiareniu.

•

Neinštalujte ovládacie panely priamo na kovovú stenu, pokiaľ nie je stena dokonale uzemnená.

•

Neinštalujte ovládacie panely v prostrediach, kde sa skladujú chemické, horľavé, žieravé,
výbušné alebo podobné látky (napr. benzén, alkohol, terpentín, sírovodík, amoniak, chlór alebo
iné podobné chemikálie).

•

Ovládací panel je zariadenie odolné voči vode, avšak nadmerné vystavenie vode alebo nesprávne
použitie však môže viesť k poruche alebo môže spôsobiť jeho poškodenie. Neodporúča sa
jeho umiestnenie do sprchového výklenku.

•

Vyhýbajte sa priamemu pôsobeniu vody alebo pary, pretože tieto podmienky môžu spôsobiť
poruchu.

•

Ovládacie panely nainštalujte v čistom a tienenom prostredí.

•

Ovládacie panely umiestnite mimo dosahu detí (odporúčaná výška od podlahy je minimálne 1,5
m). Musia byť inštalované najmenej 40 cm nad najvyššou časťou drezu, umývadla alebo vane.

•

Pri ich čistení používajte iba mäkkú, vlhkú handričku a jemné čistiace prostriedky.

POZNÁMKA

30

Kommunikačný kábel
Voliteľné ovládacie panely sú napájané jednosmerným prúdom s nízkym napätím (12V DC), ktoré je napájané z
ohrievača vody. Na pripojenie k ohrievaču vody sa dodáva 10 m dlhý komunikačný kábel. Komunikačný kábel je
možné predĺžiť pomocou podobného kábla až na maximálnu dĺžku 50 m. Pripojenie kábla nevyžaduje dodržanie
polarity.
Neodporúča sa inštalovať komunikačný kábel v blízkosti domácich elektrických káblov: môže sa ľahko vyskytnúť
interferencia spôsobujúca poruchy systému. V týchto prípadoch odporúčame použiť vhodné tienené káble.
Inštalácia spojovacieho kábla je zjednodušená prítomnosťou unikátnych špeciálnych konektorov na strane elektronickej
dosky a na strane ovládacieho panela.
Postup pripojenia k spotrebiču:

VAROVANIE

Nepripájajte káble k ohrievaču vody, pokiaľ nie je elektrická energia vypnutá, inak môže dôjsť k
poškodeniu elektrických komponentov, v najhoršom prípade celej dosky elektroniky PCB.

1. Odpojte prívod elektrickej energie vypnutím napájania
a vytiahnutím zástrčky ohrievača vody z elektrickej
zásuvky.
2. Odstráňte predný panel spotrebiča: odoberte sivé
plastové bočné lišty a odskrutkujte 4 upevňovacie
skrutky predného panela.
3. Otvorom na spodu ohrievača prevlečte kábel (Obr. 1);
pripojte jeho koncovku na elektronickú dosku PCB a
pripevnite kábel o ohrievač C (Obr. 2).
4. Druhý konektor kábla A pripojte ku konektoru
ovládacieho panela B (Obr. 3).

B

C

A

A

B

A

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

5. Namontujte späť predný panel ohrievača.
Pri pripájaní viacerých ovládacích panelov je potrebné oddeliť konektory
svorkovnicu (voliteľné).

POZOR

A

a

B

, a použiť spoločnú elektrickú

Prídavné ovládacie panely musia byť elektricky zapojené paralelne: sériové pripojenie spôsobí
poruchu systému a môže poškodiť komponenty spotrebiča.

2.7.2 INŠTALÁCIA ŠTANDARDNÉHO OVLÁDACIEHO PANELA (MC-601)
1. Určite najvhodnejšiu polohu panela s prihliadnutím na predchádzajúce odseky.
2. Na stene označte a vyvŕtajte tri otvory (upevňovacie skrutky a kábel).
)yOLD
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Kryty
Skrutky

Konektor
Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

3. Prevlečte konektor komunikačného kábla cez stredový otvor (Obr. 1).
4. Opatrne odstráňte kryty z ovládacieho panela pomocou skrutkovača (Obr. 2).
5. Pripojte komunikačný kábel k ovládaciemu panelu. Prebytočný kábel zatlačte späť do otvoru, aby nedošlo k
pritlačeniu kábla medzi stenou a diaľkovým ovládačom a tým k jeho poškodeniu.
6. Ovládací panel upevnite na stenu pomocou vhodných upevňovacích skrutiek (Obr. 3).
7. Odstráňte ochrannú fóliu a nasaďte späť kryty, ktoré ste predtým vybrali (Obr. 4).
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2.8 ŠPECIÁLNE NASTAVENIA OVLÁDACÍCH PANELOV
?

OTÁZKA

1

Sú pripojené štyri ovládacie panely (štandardný + voliteľné)?

NIE: Ak sú pripojené najviac 3 ovládacie panely, prejdite na otázku 2.
ÁNO: Musíte aktivovať štvrtý ovládací panel nasledovne:
KROK 1: Len na ovládači „Master“ stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Priorita“ a „On/Oﬀ“
(Obr. 1), kým nezaznie „pípnutie“ (približne 5 sekúnd).
KROK 2: Skontrolujte, či sú všetky ovládacie panely zapnuté a či na displeji zobrazujú
nastavenú teplotu.

Obr. 1

Ak jeden alebo viaceré ovládače zobrazujú dve pomlčky (Obr. 2), zopakujte
postup od KROKU 1.
Týmto sa aktivačný proces dokončí, môžete ignorovať Otázku č. 2.

?

OTÁZKA

2

Obr. 2

Chcete obmedziť teplotu teplej vody na 50 °C?

ÁNO: Nevyžaduje sa žiadna ďalšia akcia.
NIE: Aby bolo možné voliť aj teploty nad 50 °C, musíte odblokovať ovládací panel
„Master“.
KROK 1: Len na ovládači „Master“ stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Priorita“ a „On/Oﬀ“
(Obr. 1), kým nezaznie „pípnutie“ (približne 5 sekúnd).
KROK 2: Keď je zapnutý regulátor „Master“, malo by byť možné zvoliť teploty vyššie ako
50 °C. Ak nie, zopakujte KROK 1.

POZNÁMKA

Obr. 3

Ak je ovládací panel „Master“ nahradený novým, zopakujte postup od „KROK 1“ (otázka 2) na
novom ovládacom paneli.
Ak je ovládací panel „Master“ vymenený za iný, už predtým nainštalovaný panel (napr. za panel v
kúpelni), zopakujte postup od „KROK 1“ (otázka 2) na oboch ovládacích paneloch.
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2.9 UVEDENIE DO PREVÁDZKY
• Skontrolujte, či je vzduch privádzaný do ohrievača čistý, bez prachu a korozívnych látok.
• Skontrolujte kvalitu vody: či neobsahuje chemikálie alebo neprekračuje celkovú tvrdosť, ktorá môže poškodiť výmenník.
• Skontrolujte, či sú dodržané minimálne odstupy od ohrievača vody a od odvodu spalín.
• Interiérové modely: skontrolujte, či je použitý vhodný systém odvodu spalín, ktorý je schválený pre spotrebič a či je
nainštalovaný správne, podľa technických montážnych pokynov.
• Interiérové modely: skontrolujte, či je dodržaná maximálna povolená dĺžka komínového systému.
• Uistite sa, že na plynovom potrubí a na hydraulických prípojkách sú nainštalované ručné uzatváracie ventily.
• Pred konečným pripojením ohrievača vody vyčistite prívod plynu, prívod studenej vody a okruh teplej vody (prefúknuť,
prepláchnuť, atď.). Akékoľvek prítomné nečistoty môžu ľahko poškodiť vnútorné komponenty spotrebiča.
• Vyčistite vstupný vodný filter podľa postupu uvedeného v časti Údržba.
• Zapnite prívody vody a plynu, skontrolujte ich tesnosť a opravte prípadné úniky.
• Uistite sa, že potrubia s horúcou a studenou vodou sú zapojené správne (nie sú navzájom vymenené).
'Ñ/(æ,7e

Demontujte predný panel a skontrolujte, či sú mikrospínače na PCB v správnej polohe, resp.
prepnuté podľa potreby:
podľa továrenských nastavení (model a typ inštalácie)
väčšia dĺžka odvodu spalín - dlhý komín (len interné modely)
s bočným usmerňovačom spalín (len externé modely)
inštalácia vo vysokých nadmorských výškach.

•
•
•
•

Po kontrole zatvorte predný panel.

• Zatvorte uzáver plynu. Odskrutkujte skrutku skúšobného bodu umiestnenú na prívodnej armatúre plynu a pripojte
manometer.
• Zapojte spotrebič do zásuvky a obnovte prívod plynu.
• Zapnite ohrievač, na ovlád. paneli nastavte maximálnu možnú teplotu a otvorte všetky dostupné výstupy teplej vody.
• Ak nie je nainštalovaný žiadny ovládací panel, jednoducho otvorte všetky dostupné výstupy teplej vody.
Počas tohto postupu zabezpečte, aby nikto nepoužíval teplú vodu.
VAROVANIE

Zapnite všetky zariadenia pripojené na rovnaké plynové potrubie (kotol, varná doska, atď.) a nastavte ich na
• maximálny
výkon.
V
tomto
režime
plynové spotrebiče v prevádzke pri max výkone) by mali byť hodnoty tlaku plynu nasledovné:
• zemný plyn - 20(všetky
mbar, LPG - 30mbar, propán - 37mbar. Ak je tlak nižší, prívod plynu je nedostatočný a spotrebič
nemusí pracovať podľa technických špecifikácií výrobku. Inštalatér je zodpovedný za správnosť prevádzky, resp.
dimenzovanie plynomeru, regulátora plynu a podľa potreby prispôsobenie systému podľa technických predpisov a
požiadaviek spotrebiča.

POZOR

Skupina plynových ventilov je už v priebehu testovacej fázy prednastavená z výroby: nevyžadujú
sa žiadne dodatočné nastavenia počas inštalácie produktu.
Pred vykonaním akýchkoľvek zmien kontaktujte spoločnosť Rinnai.

• Zatvorte všetky predtým otvorené kohútiky.
• Skontrolujte a opäť vyčistite filter umiestnený na prívode studenej vody. V inštaláciách na nových systémoch bude
možno potrebné túto operáciu niekoľkokrát zopakovať.
Skontrolujte,
či sú správne nainštalované ovládacie panely, otestujte v prevádzke ich funkcie.
•
• Skontrolujte teplotu teplej vody teplomerom.
• Ak sú namontované sekundárne „Sub“ ovládacie panely, skontrolujte, či nie je možné zvoliť teploty presahujúce 50 °C.
• Po ukončení testovania vysvetlite užívateľovi funkcie a správne používanie ohrievača vody a ovládacích panelov.
• Vyplňte záručný list a zašlite ho spoločnosti TRJ s.r.o.
Informujte používateľa o použití vhodných systémov na úpravu a zmäkčovanie vody, aby sa zabránilo poškodeniu
• výmenníka
tepla.
• Tento Návod na použitie a inštaláciu ponechajte zákazníkovi.
• Ak sa ohrievač dlhodobo nepoužíva, vypustite vodu, ktorá sa v ňom nachádza a vypnite spotrebič zo zásuvky.
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3. POKYNY PRE ÚDRŽBU

Nasledovné kapitoly obsahujú špecifické pokyny pre správnu údržbu produktu.
Sú určené výhradne pre kvalifikovaný technický personál.
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3.1 NASTAVENIE FUNKCIÍ ELEKTRONIKY PCB
Ovládanie rozhrania PCB
Pre vstup do programovacieho režimu PCB stlačte
tlačidlo PB2, až kým sa na displeji nezobrazí „1“ (typ plynu);
na displeji sa krátko na to zobrazí aktuálna hodnota „menu 1“
(možné hodnoty „menu 1“ sú: „A“, „b“, „C“ alebo „d“).
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Ak chcete zmeniť hodnotu parametra z ponuky, stlačte
tlačidlo PB4: pri každom stlačení tlačidla sa zobrazí ďalšia
dostupná hodnota.
Ak chcete prepnúť do inej ponuky, stlačte tlačidlo PB3:
pri každom stlačení tlačidla sa zobrazí nasledujúce menu.
Pre ukončenie režimu programovania stláčajte PB2, až
kým LED displej nezhasne.
Stlačením tlačidla PB5 sa na displeji zobrazí „L“ (nútený
režim nízkeho výkonu): stlačením tlačidla PB3 alebo PB4
je možné zvýšiť alebo znížiť minimálny tlak plynu.
Opätovným stlačením tlačidla PB5 sa na displeji zobrazí „H“
(nútený režim vysokého výkonu): stlačením tlačidla PB3
alebo PB4 je možné zvýšiť alebo znížiť maximálny tlak plynu.
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Parametre a voliteľné hodnoty
Č.

Parameter

A

b

C

Hodnota parametra
d
E

1

Typ plynu

G31

G30

G20

2

Voľba modelu 1

17 l

14 l

11 l

3

Maximálna teplota 2

55 °C

65 °C

4

Predohrev 3

+3 °C

+6 °C

5

Auto reset

4

Nie

Áno

6

Model - prevedenie 1

Externý

Interný

7

Úprava teploty vody 5

0°C

+1°C

G230

G25

60 °C

50 °C

42 °C

+2°C

+3°C

F

H

40 °C

1

Toto nastavenie je naprogramované z výroby a nedá sa zmeniť.
Toto nastavenie umožňuje zmeniť maximálnu teplotu; predvolené nastavenie je 55 °C.
3
Toto nastavenie umoží nastaviť, že spotrebič bude fungovať tak, že sa voda bude ohrievať, až kým výstupná
teplota bude „Tset + 6 °C“; predvolené nastavenie je + 3 °C.
4
Keď je ovládací panel zapnutý a je aktivovaná funkcia „auto reset“ (b), zariadenie sa po obnovení napájania
automaticky zapne a automaticky sa nastaví na teplotu nastavenú pred tým, ako došlo k výpadku napájania.
5
Toto nastavenie umožňuje zvýšiť teplotu vody v prípade tepelných strát v dôsledku zlej izolácie vodovodných
potrubí; predvolené nastavenie je 0 °C: teplota nastavená na ovládacom paneli je dodávaná teplota vody.
2

Nastavenie DIP mikrospínačov
Výrobné nastavenie všetkých štyroch mikrospínačov na PCB je vypnuté - „OFF“ (vľavo). Keď je inštalovaný „dlhý
komín“ - ekvivalentná dĺžka > 5m (len interné modely), je potrebné nastaviť mikrospínače SW1 a SW3 do polohy „ON“
(vpravo). Pri inštalácii bočného usmerňovača spalín (len externé modely), je potrebné nastaviť mikrospínače SW1 a
SW3 do polohy „ON“ (vpravo). Ak je spotrebič inštalovaný v oblastiach s vysokou nadmorskou výškou (> 900 m; <
1800 m), je potrebné nastaviť mikrospínače SW2 a SW4 do polohy „ON“ (vpravo)

ON

ON

(Len externé modely)

(> 900m)

2

1

DipSW

SW1 (OFF)
SW2 (ON )
SW3 (OFF)
SW4 (ON )

3

1
2

SW1 (ON)
SW2 (OFF)
SW3 (ON)
SW4 (OFF)

3

1
2
ON

(Len interné modely)
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DipSW

DipSW

SW1 (ON)
SW2 (OFF)
SW3 (ON)
SW4 (OFF)

Vysoká nadmorská výška

4

4

3

2

1

DipSW

SW1 (OFF)
SW2 (OFF)
SW3 (OFF)
SW4 (OFF)

%RþQêXVPHUĖRYDþVSDOtQ

4

Ä'OKêNRPtQ³

3

Výrobné nastavenie

4

.

ON

3.2 PRESTAVBA A NASTAVENIE TLAKU PLYNU
Nasledujúci postup môže vykonávať iba kvalifikovaný technický personál.
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Akákoľvek manipulácia nekvalifikovaným personálom so spotrebičom bude mať za následok
okamžité prepadnutie záruky na produkt.
Plynové ventily a doska elektroniky PCB sú elektronicky nastavované spoločnosťou Rinnai počas
testovania produktu: za normálnych okolností zariadenie počas inštalácie nevyžaduje žiadne ďalšie
úpravy.

Postup konverzie na iný druh plynu pozostáva z troch krokov:
výmena rozvodného potrubia plynu
elektronické nastavenie nového typu plynu na PCB
overenie a nastavenie tlakov plynu (min a max) v režime núteného spaľovania.

•
•
•

1. Odpojte elektrické napájanie, zatvorte plynový ventil a odstráňte predný
kryt ohrievača. Uistite sa, že mikrospínače SW1 a SW3 na PCB sú
nastavené do polohy „OFF“ (ignorujte polohu SW2 a SW4).

Y

2. Odpojte zapaľovacie trafo od rozdeľovača (skrutka „I“ - Obr. 1).
3. Vymeňte rozdeľovač plynu za nový komponent, resp. pre iný typ plynu
(rozdeľovač je upevnený skrutkami označenými „Y“ - Obr. 1). Typ plynu je
uvedený na rozdeľovači (Obr. 2).

I

4. Zapnite napájanie a skontrolujte typ plynu na doske PCB stlačením tlačidla
PB2, až kým sa na LED displeji PCB nezobrazí „1“ (znamená to, že ste v
Menu 1) a hodnota zodpovedajúca aktuálne nastavenému typu plynu.

Obr. 1

5. Stlačte PB4 na modifikáciu typu plynu podľa nového typu plynu: A = propán,
b = LPG, C = zemný plyn, d = vzduch/propán.
6. Ukončite režim programovania stlačením tlačidla PB2, až kým digitálny
displej LED nezhasne.
7. Digitálny manometer pripojte k testovaciemu bodu na plynovom ventile
(Obr. 3).
8. Otvorte plynový ventil. Zapnite spotrebič a na ovládacom paneli nastavte
najvyššiu povolenú teplotu (ak je ich zapojených viac, nastavujte na
kuchynskom paneli). Úplne otvorte všetky vodovodné kohútiky vrátane
sprchy. Nechajte vodu bežať na krátku dobu, aby sa umožnila stabilizácia
prietoku a teploty. Počas tohto postupu sa uistite, že osoby v budove
nemajú prístup k výstupom teplej vody (Hrozí riziko obarenia!!!).

A = LPG
B = NG
Obr. 2

9. Stlačte tlačidlo PB5, aby ste aktivovali režim núteného spaľovania - nízky
výkon (displej PCB ukazuje „L“). Skontrolujte tlak plynu uvedený na
manometri a v prípade potreby ho nastavte pomocou tlačidiel PB3 a PB4.
10. Stlačte tlačidlo PB5, aby ste aktivovali režim núteného spaľovania - vysoký
výkon (na displeji sa zobrazí „H“). Skontrolujte tlak plynu uvedený na
manometri a v prípade potreby ho nastavte pomocou tlačidiel PB3 a PB4.
11. Nastavte ohrievač vody späť do normálneho režimu spaľovania stláčaním
tlačidla PB5, až kým LED displej nezhasne.
12. Zatvorte vodovodné kohútiky. Vyberte manometer a zaskrutkujte skrutku
skúšobného bodu.

Obr. 3

13. Skontrolujte, či nedochádza k úniku plynu. Prepnite mikrospínače SW1 a SW3 do pôvodnej polohy.
14. Namontujte predný kryt spotrebiča a aktualizujte štítok s údajmi na nový typ plynu.
Tlaky plynu sa musia nastavovať so zloženým predným panelom a len v nútenom režime spaľovania.
POZNÁMKA

Pri všetkých analýzach spaľovania alebo meraní spotreby plynu sa však uistite, že ohrievač vody pracuje v
normálnom režime, predný panel je zatvorený a
- (Max) ovládací panel nastavený na 60 °C + maximálny prietok (plne otvorená sprcha a kohútiky)
- (Min) ovládací panel nastavený na 37 °C + prietok približne 3 l/min
(Keď je ohrievač v nútenom režime spaľovania, ventilátor je obmedzený na 95 % normálnej kapacity: v
dôsledku toho môže byť spaľovanie zlé)
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3.3 PRENOS ÚDAJOV A NASTAVENÍ MEDZI DOSKAMI PCB
Ak je potrebné vymeniť dosku elektroniky PCB za novú PCB, je možné preniesť niektoré údaje a nastavenia (druh
plynu, model, tlak plynu a históriu chýb) z existujúcej PCB na novú, nasledujúcim spôsobom:
1. Zapíšte si nastavenia aktuálnej (starej) PCB.
2. Nastavte nastavenia dip mikrospínačov na novej PCB podľa starej
dosky elektroniky.
3. Odpojte napájací zdroj a vymeňte starú PCB za novú.
.RPXQLNDþQêNiEHO
4. Pripojte všetky káblové zväzky, skontrolujte a uistite sa, že ste pripojili
uzemnenie.
5. Pomocou komunikačného kábla dodaného s novou PCB pripojte novú
dosku k starej doske.
6. Zapnite spotrebič a stlačte tlačidlo PB1 na novej PCB.
7. Ak sa LED kontrolka rozsvieti nazeleno, znamená to, že prenos dát
6WDUi3&%
bol úspešný. Kontrolka LED zostane rozsvietená po dobu piatich
1RYi3&%
minút, alebo tak dlho, kým nestlačíte znova tlačidlo PB1.
8. Ak LED dióda bliká, znamená to, že údaje neboli správne skopírované.
9. Vypnite napájanie a odstráňte komunikačný kábel.
Ak prenos dát nebol úspešný, musíte vykonať nastavenia PCB manuálne pomocou pôvodne zapísaných údajov.
V tomto prípade je tiež potrebné skontrolovať minimálny a maximálny prevádzkový tlak plynu.

3.4 DIAGRAM PRIETOKOV
Diagram hydraulického prietoku ako funkcia tlaku:

25
REU-A1420W / REU-A1720W
REU-A1420FFU / REU-A1720FFU

Prietok vody (l/min)

20

15
REU-A1111W
T = 25 °C
REU-A1111FFU vst

10

5

0

REU-A1111W
T = 5 °C
REU-A1111FFU vst

0
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200

300

Tlak vody (kPa)
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400

500

3.5 PREVÁDZKOVÝ DIAGRAM
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3.6 ELEKTRICKÁ SCHÉMA A DIAGNOSTICKÉ BODY

Komponent
NAPÁJACÍ KÁBEL

Merací bod
Konektor
B

Štandardné hodnoty

Farba kábla
BR-BL

~AC 198-264 V

OVLÁDACÍ PANEL

A1

BK-BK

=DC

11-13 V

ZAPAĽOVACIE TRAFO

D3

R-BK

=DC

11-13 V (počas zapaľovania)

Y-telo (zem)

=DC

> 5 V (počas prevádzky)

Y-elektróda

> 1 μA (počas prevádzky)

IONIZAČNÁ ELEKTRÓDA

D10

TEPELNÁ POISTKA

D7

R-R

=DC

< 1 V, < 1 Ω

BIMETALOVÝ SNÍMAČ PREHRIATIA

D2

R-R

=DC

< 1 V, < 1 Ω

GY-GY

=DC

2 - 17 V,

R-BK

=DC

8 - 13,5 V, 15 - 25 Ω

=DC

8 - 13,5 V, 20 - 30 Ω

MODULAČNÝ SOLENOIDOVÝ VENTIL
HLAVNÝ SOLENOIDOVÝ VENTIL
SOLENOIDOVÝ VENTIL 1
SOLENOIDOVÝ VENTIL 2
TERMISTOR TEPLEJ VODY 1
TERMISTOR TEPLEJ VODY 2
TERMISTOR VÝSTUPNEJ VODY Z VÝMENNÍKA

D9
D9

D5
D11

TERMISTOR PROTIMRAZOVEJ OCHRANY

D6

SNÍMAČ PRIETOKU VODY

D4

BL-BK
Y-BK
W-W (č. 1 , 2)
W-W (č. 3, 4)
W-W
Y-Y

=DC
=DC

4 - 7 V (frekv. 6 - 200 Hz)

=DC

5 - 8 V (počas prevádzky)

R-P,BL-W
BR-GY

VENTILÁTOR
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D1

0 °C : 38 - 43 kΩ
10 °C : 22 - 26 kΩ
20 °C : 14 - 17 kΩ

Y-BK (zem)

BL-OR,W-OR
F1

15 °C : 11,4 - 14,0 kΩ
30 °C : 6,4 - 7,8 kΩ
45 °C : 3,6 - 4,5 kΩ
60 °C : 2,2 - 2,7 kΩ
100 °C : 0,6 - 0,8 kΩ

R-BK (zem)

R-OR,P-OR
REGULÁTOR PRIETOKU

10 - 20 Ω

11 - 13 V

40 - 60 Ω
=DC

< 1 V (regulátor otvorený naplno)

=DC

4 - 6 V (regulátor zatvorený)

R-BK (zem)

=DC

7 - 48 V

Y-BK (zem)

=DC

11 - 14 V

W-BK (zem)

=DC

2 - 14 V (frekv. > 20 Hz = 300 ot.)

3.7 ÚDRŽBA
Pravidelná kontrola, opravy a údržba spotrebiča musí byť vykonávaná kvalifikovaným servisným technikom Rinnai.
Pre podrobnejšie pokyny o údržbe kontaktujte Rinnai alebo vášho dodávateľa.
Čistenie
Je nevyhnutné, aby boli elektronické súčasti spotrebiča, horák a cirkulačné vzduchové kanály pre prívod vzduchu a
odvod spalín udržiavané čisté.
Vyčistite nasledovne:
1.

Vypnite spotrebič a nechajte ho vychladnúť. Odpojte elektrické napájanie vytiahnutím zo zásuvky.

2.

Zložte predný panel odstránením štyroch upevňovacích skrutiek.

3.

Na odstránenie nahromadeného prachu z horáka, výmenníka tepla a lopatiek ventilátora použite vzduchový
kompresor. Na čistenie horáka nepoužívajte vlhkú handričku ani čistiace prostriedky. Nepoužívajte horľavé
prchavé látky alebo rozpúšťadlá (benzén, riedidlá, atď.).

4.

Na čistenie vnútra skrine ohrievača použite mäkkú suchú handričku.

5.

Po každom otvorení priestoru spaľovacej komory (napr. pri čistení), je treba vždy použiť nové tesnenie.

Prívod vzduchu a odvod spalín
Systém nasávania vzduchu a odvodu spalín sa musí vždy skontrolovať, či nie je upchatý alebo poškodený.
Motor ventilátora
Elektromotor ventilátora je trvale mazaný a nepotrebuje periodické mazanie. Motor a lopatky ventilátora sa musia
udržiavať čisté, bez prachu a nečistôt.
Ovládací panel
Na čistenie ovládacieho panela použite jemnú vlhkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá.
Sneh
Udržujte priestor v blízkosti prívodu vzduchu a odvodu spalín bez snehu a ľadu. Spotrebič nebude správne fungovať,
ak je prívod vzduchu alebo odvod spalín zablokovaný.
Čistenie vodného filtra
Zatvorte ventily na prívode studenej a výstupe teplej vody. Pod filter na spodu ohrievača umiestnite nádobu na
zachytenie vody, ktorá sa nachádza vo vnútri jednotky. Odskrutkujte vodný filter. Opláchnite filter, aby ste odstránili
všetky nečistoty. Nainštalujte filter a otvorte vodné ventily.
Vizuálna kontrola plameňa
Pri správnom fungovaní plameňa sa horák musí vznietiť rovnomerne po celom
povrchu. Plameň musí horieť jasným modrým, stabilným plameňom. Vzhľad
plameňa by mal byť taký, ako je znázornené na obrázkoch vpravo.
Alarm tvorby vodného kameňa
Ak sa zobrazí chybový kód „LC #“ (LC1, LC2, ..), je potrebné vykonať vyčistenie
výmenníka podľa postupu, ktorý je uvedený nižšie. Pozrite si aj časť o kvalite vody,
aby ste zistili, či je potrebné vodu upravovať. Skontrolujte, či voda neobsahuje
chemikálie nad rámec odporúčaných limitov. Ak je inštalovaná úprava vody, je
potrebné overiť jej správne fungovanie. (Pri kontrole histórie kódu údržby sa
namiesto „LC #“ nahrádza „00“.)
3.7.1 ČISTENIE VÝMENNÍKA
Chybový kód LC0 až LC9 (alebo “00”) indikuje, že výmenník tepla musí byť vyčistený, pretože senzory zistili prítomnosť
usadenín vodného kameňa. Je potrebné kontaktovať servisného technika Rinnai. Dlhodobý zanedbanie údržby môže
spôsobiť nezvratné poškodenie výmenníka tepla a iných komponentov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené
znečistením vodným kameňom alebo nedostatočnou údržbou. Rinnai dôrazne odporúča inštaláciu oddeľovacích
ventilov, aby sa umožnilo prepláchnutie výmenníka tepla.
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Postup čistenia výmenníka:
1.

Odpojte ohrievač vody od elektrického zdroja.

2.

Skontrolujte spodnú časť výmenníka tepla, či nedošlo k úniku vody: nečistite, ak je výmenník tepla už
poškodený.

3.

Zatvorte uzatváracie ventily teplej a studenej vody V3 a V4.

4.

Vyberte sitko filtra z telesa filtra a uzatvorte otvor.

5.

Pripojte hadicu H2 k čerpadlu a hadicu H1 k potrubiu studenej vody na servisnom ventile V2.

6.

Hadicu H3 pripojte k servisnému ventilu V1.

7.

Nalejte vhodný, v zmysle návodu riadne nariedený
chemický prípravok na prepláchnutie výmenníka do
nádoby.

3/4"*XĐRYêYHQWLO

3/4" âUyEHQLH

8.

Hadice H3 a H2 umiestnite do čistiaceho roztoku.

ýHUSDGOR

9.

Otvorte obidva servisné ventily V1 a V2.

2GY]GXãĖYHQWLO

Rinnai

10. Zapnite čerpadlo a nechajte cirkulovať čistiaci prípravok
cez ohrievač vody najmenej 1 hodinu rýchlosťou cca
15 litrov za minútu. Zmeňte smer prúdenia čistiacej
kvapaliny každých 10-15 minút.
11. Vypnite čerpadlo.
12. Prepláchnite vyčistený výmenník nasledovne:

•

Vyberte voľný koniec odtokovej hadice H3 z nádoby
a umiestnite ho do umývadla alebo do kanalizácie.

•

Zatvorte servisný ventil V2 a otvorte uzatvárací ventil
V4. Neotvárajte uzatvárací ventil V3.

•

Nechajte vodu pretekať ohrievačom vody po dobu
aspoň 5 minút.

•

I )LOWHU

H3

7HSOi 6WXGHQi
YRGD
YRGD

H2

14. Zatvorte servisný ventil V1 a otvorte ventil V3.
15. Odpojte všetky hadice a obnovte elektrické napájanie
spotrebiča.
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V4

V3

Zatvorte uzatvárací ventil V4.

13. Vyčistite, prípadne vymeňte, sieťový filter na prívode
studenej vody. Vložte filter do jednotky a otvorte ventil
V4.

V2

V1

H1
ýHUSDGOR

3O\Q

3.7.2 MANUÁLNE VYPUSTENIE VODY ZO SPOTREBIČA
Ak sa ohrievač vody nebude dlhodobo používať, alebo ak hrozí riziko jeho zamrznutia, odporúča sa vypustiť všetku
vodu z ohrievača vody, hlavne vodu nachádzajúcu sa vo výmenníku.
Manuálne vypustenie vody:
1.

Vypnite prívod studenej vody a prívod plynu do spotrebiča pomocou
guľových ventilov.

2.

Vypnite spotrebič stlačením tlačidla „On/Oﬀ“ na ovládacom paneli.

3.

Odpojte elektrické napájanie vytiahnutím zo zásuvky.

4.

Na zachytenie vody podložte vhodnú nádobu. Otvorte kohútik teplej
vody alebo vypúšťací ventil a odskrutkujte poistný ventil (na výstupe
teplej vody).

5.

Vyberte sieťový filter umiestnený na vstupe studenej vody.

Vodný filter
Poistný ventil
Voda - výstup

Voda - vstup

Obnovenie normálnej prevádzky:
1.

Uistite sa, že všetky ventily sú zatvorené a prívod plynu je vypnutý.

2.

Zatvorte odvzdušňovací ventil, naskrutkujte sieťový filter na prívod studenej vody.

3.

Otvorte ventil na vstupe studenej vody.

4.

Otvorte ventil teplej vody a uistite sa, že voda tečie s dostatočne veľkým prietokom a bez vzduchových bublín;
potom zatvorte.

5.

Pripojte elektrické napájanie.

6.

Po skontrolovaní, či je ovládací panel vypnutý, otvorte prívod plynu.

7.

Zapnite zariadenie stlačením tlačidla „On/Oﬀ“ na ovládacom paneli.

Zabráňte zamrznutiu v extrémnych podmienkach
Keď teplota v miestnosti dosiahne hodnoty pod minimálnou teplotou ochrany pred mrazom a / alebo sú problémy
s napájaním, nasledujúce operácie môžu zabrániť zamrznutiu ohrievača vody a tiež ochrániť hydraulické potrubia
systému.

•
•
•

Vypnite ohrievač vody, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
Zatvorte ventil na prívode plynu.

ON!

Otvorte vodovodný kohútik na prietok vody asi 0,4 l/min alebo s
prietokom asi 5 mm hrubým.
HOT

COLD

0,4 l/min alebo
hrúbka
cca 5 mm

V prípade zamrznutia
1.

Nepoužívajte ohrievač vody a nepokúšajte sa ho prevádzkovať, ak je zamrznutý alebo sú zamrznuté vonkajšie
potrubia.

2.

Zatvorte ventil plynu, ventily vody a vypnite napájanie.

3.

Počkajte, kým sa systém neroztopí, alebo použite zdroj tepla na rozmrazenie príslušných častí.

4.

Pred opätovným použitím spotrebiča sa obráťte na technika, aby ste skontrolovali jeho tesnosť a tesnosť
potrubí.

Inštalácia v pobrežnej oblasti
Zariadenia v pobrežných oblastiach môžu vyžadovať častejšiu údržbu v dôsledku zvýšenej korózie vplyvom morského
vzduchu.
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3.8 TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

REU-A1111FFU-E
Interný / Externý: v čiastočne chránenom
Inštalácia
priestore
G20 Zemný plyn: min tlak plynu
1,54
G20 Zemný plyn: max tlak plynu
4,30
G230 Vzduch/Propán: min tlak plynu
1,88
G230 Vzduch/Propán: max tlak plynu
5,20
G30 LPG: min tlak plynu
1,99
G30 LPG: max tlak plynu
5,20
G31 Propán: min tlak plynu
2,22
G31 Propán: max tlak plynu
6,30
Systém odvodu spalín
Nútený odťah, do komína
Rozsah regulácie teploty vody - ovládací panel
37-46, 48, 50, 55, 60, 65
Rozsah regulácie teploty vody - PCB
40, 42, 50, 55, 60, 65
Zapaľovanie
Elektronické, priame
Spotreba plynu & výkon v minimálnom režime
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
4,10/4,53 | 3,56
G20 Zemný plyn: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,43
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vm
4,10/4,53 | 3,56
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,35
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vm
G30 LPG: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
4,10/4,53 | 3,56
0,33
G30 LPG: Spotreba plynu Mm
4,10/4,53 | 3,56
G31 Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,33
G31 Propán: Spotreba plynu Mm
Spotreba plynu & výkon v nominálnom (max) režime
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
21,30/23,70 | 18,90
G20 Zemný plyn: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2.25
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vr
21,80/23,70 | 18,90
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
1.79
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vr
22,50/23,70 | 19,40
G30 LPG: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
1,79
G30 LPG: Spotreba plynu Mn
21,80/23,70 | 18,90
G31 Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
1,69
G31 Propán: Spotreba plynu Mn
Krajina určenia
Pozri typový štítok
II2H3P, II2H3B/P, II2HM3B/P
Kategória plynu a tlak
G20-20mbar, G230-20mbar,
G31-37mbar, G30-30mbar
Typ spotrebiča
C13, C33, C53, C63, C93, C(10)3
Maximálny prietok
11
Minimálny prietok pre aktiváciu ohrevu / vypnutie
ON=2 / OFF= 1
0,10
Minimálny prevádzkový tlak (Pmin)
1.00 (doporučený 1,40) - 8,30
Prevádzkový tlak vody Min-Max (Pw)
Elektrické napájanie
230V/50Hz
Spotreba el.energie (normal / stand-by / protimraz. ochrana)
40 / 1,5 / 116
Hlučnosť
56
Maximálny čas na pokus o zapálenie TSAmax
4,2
Hmotnosť
14,0
Stupeň ochrany IP
IPx4D
Protimrazová ochrana
-15 2
Emisie NOx (Hi)
50
1
Minimálny prietok vody závisí od nastavenia výstupnej teploty a teploty vstupnej vody (ΔT).
2
Ak je chránený pred priamym vetrom.

44

Jednotka

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
°C
°C
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
l/min
l/min
bar
bar
W
dB (A)
sec.
kg
°C
mg/kWh

Model

REU-A1420FFU-E
Interný / Externý: v čiastočne chránenom
Inštalácia
priestore
G20 Zemný plyn: min tlak plynu
1,54
G20 Zemný plyn: max tlak plynu
6,80
G230 Vzduch/Propán: min tlak plynu
1,88
G230 Vzduch/Propán: max tlak plynu
8,70
G30 LPG: min tlak plynu
1,99
G30 LPG: max tlak plynu
8,60
G31 Propán: min tlak plynu
2,22
G31 Propán: max tlak plynu
10,06
Systém odvodu spalín
Nútený odťah, do komína
Rozsah regulácie teploty vody - ovládací panel
37-46, 48, 50, 55, 60, 65
Rozsah regulácie teploty vody - PCB
40, 42, 50, 55, 60, 65
Zapaľovanie
Elektronické, priame
Spotreba plynu & výkon v minimálnom režime
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
4,10/4,53 | 3,56
G20 Zemný plyn: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,43
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vm
4,10/4,53 | 3,56
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,35
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vm
4,10/4,53 | 3,56
G30 LPG: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,33
G30 LPG: Spotreba plynu Mm
4,10/4,53 | 3,56
G31 Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,33
G31 Propán: Spotreba plynu Mm
Spotreba plynu & výkon v nominálnom (max) režime
((Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
27,20/30,20 | 24,20
G20 Zemný plyn: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2,87
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vr
27,70/30,20 | 24,20
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2,27
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vr
27,80/30,20 | 24,20
G30 LPG: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2.20
G30 LPG: Spotreba plynu Mn
27,70/30,20 | 24,20
G31 Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2,16
G31 Propán: Spotreba plynu Mn
Krajina určenia
Pozri typový štítok
II2H3P, II2H3B/P, II2HM3B/P
Kategória plynu a tlak
G20-20mbar, G230-20mbar,
G31-37mbar, G30-30mbar
Typ spotrebiča
C13, C33, C53, C63, C93, C(10)3
Maximálny prietok
20
Minimálny prietok pre aktiváciu ohrevu / vypnutie
ON=2 / OFF= 1
0,10
Minimálny prevádzkový tlak (Pmin)
1,00 (doporučený 1,40) - 8,30
Prevádzkový tlak vody Min-Max (Pw)
Elektrické napájanie
230V/50Hz
Spotreba el.energie (normal / stand-by / protimraz. ochrana)
55 / 1,5 / 116
Hlučnosť
56
4,2
Maximálny čas na pokus o zapálenie TSAmax
Hmotnosť
14,5
Stupeň ochrany IP
IPx4D
Protimrazová ochrana
-15 2
Emisie NOx (Hi)
50
1
Minimálny prietok vody závisí od nastavenia výstupnej teploty a teploty vstupnej vody (ΔT).
2
Ak je chránený pred priamym vetrom.

Jednotka

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
°C
°C
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
l/min
l/min
bar
bar
W
dB (A)
sec.
kg
°C
mg/kWh
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Model

REU-A1720FFU-E
Interný / Externý: v čiastočne chránenom
Inštalácia
priestore
G20 Zemný plyn: min tlak plynu
1,54
G20 Zemný plyn: max tlak plynu
9,80
G230 Vzduch/Propán: min tlak plynu
1,88
G230 Vzduch/Propán: max tlak plynu
12,30
G30 LPG: min tlak plynu
1,99
G30 LPG: max tlak plynu
11,92
G31 Propán: min tlak plynu
2,22
G31 Propán: max tlak plynu
13,70
Systém odvodu spalín
Nútený odťah, do komína
Rozsah regulácie teploty vody - ovládací panel
37-46, 48, 50, 55, 60, 65
Rozsah regulácie teploty vody - PCB
40, 42, 50, 55, 60, 65
Zapaľovanie
Elektronické, priame
Spotreba plynu & výkon v minimálnom režime
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
4,10/4,53 | 3,56
G20 Zemný plyn: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,43
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vm
4,10/4,53 | 3,56
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,35
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vm
4,10/4,53 | 3,56
G30 LPG: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,33
G30 LPG: Spotreba plynu Mm
4,10/4,53 | 3,56
G31 Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
0,33
G31 Propán: Spotreba plynu Mm
Spotreba plynu & výkon v nominálnom (max) režime
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
32,40/36,00 | 28,40
G20 Zemný plyn: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
3,43
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vr
33,10/36,00 | 28,40
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2.72
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vr
33,20/36,00 | 28,40
G30 LPG: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2,63
G30 LPG: Spotreba plynu Mn
33,10/36,00 | 28,40
G31 Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
2,58
G31 Propán: Spotreba plynu Mn
Krajina určenia
Pozri typový štítok
II2H3P, II2H3B/P, II2HM3B/P
Kategória plynu a tlak
G20-20mbar, G230-20mbar,
G31-37mbar, G30-30mbar
Typ spotrebiča
C13, C33, C53, C63, C93, C(10)3
Maximálny prietok
20
Minimálny prietok pre aktiváciu ohrevu / vypnutie
ON=2 / OFF= 1
0,10
Minimálny prevádzkový tlak (Pmin)
1,00 (doporučený 1,40) - 8,30
Prevádzkový tlak vody Min-Max (Pw)
Elektrické napájanie
230V/50Hz
Spotreba el.energie (normal / stand-by / protimraz. ochrana)
80 / 1,5 / 116
Hlučnosť
56
4,2
Maximálny čas na pokus o zapálenie TSAmax
Hmotnosť
14,5
Stupeň ochrany IP
IPx4D
Protimrazová ochrana
-15 2
Emisie NOx (Hi)
50
1
Minimálny prietok vody závisí od nastavenia výstupnej teploty a teploty vstupnej vody (ΔT).
2
Ak je chránený pred priamym vetrom.
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Jednotka

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
°C
°C
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
l/min
l/min
bar
bar
W
dB (A)
sec.
kg
°C
mg/kWh

Model
Inštalácia
G20 Zemný plyn: min tlak plynu
G20 Zemný plyn: max tlak plynu
G230 Vzduch/Propán: min tlak plynu
G230 Vzduch/Propán: max tlak plynu
G30 LPG: min tlak plynu
G30 LPG: max tlak plynu
G31 Propán: min tlak plynu
G31 Propán: max tlak plynu
Systém odvodu spalín
Rozsah regulácie teploty vody - ovládací panel
Rozsah regulácie teploty vody - PCB
Zapaľovanie
Spotreba plynu & výkon v minimálnom režime
G20 Zemný plyn: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vm
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vm
G30 LPG: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G30 LPG: Spotreba plynu Mm
G31 Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G31 Propán: Spotreba plynu Mm
Spotreba plynu & výkon v nominálnom (max) režime
G20 Zemný plyn: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vr
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vr
G30 LPG: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G30 LPG: Spotreba plynu Mn
G31 Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G31 Propán: Spotreba plynu Mn
Krajina určenia

REU-A1111W-E
Externý
1,54
4,30
1,88
5,20
1,99
5,20
2,22
6,30
Nútený odťah, priamo von
37-46, 48, 50, 55, 60, 65
40, 42, 50, 55, 60, 65
Elektronické, priame
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
4,10/4,53 | 3,56
0,43
4,10/4,53 | 3,56
0,35
4,10/4,53 | 3,56
0,33
4,10/4,53 | 3,56
0,33
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
21,30/23,70 | 18,90
2,25
21,80/23,70 | 18,90
1,79
22,50/23,70 | 19,40
1,79
21,80/23,70 | 18,90
1,69
Pozri typový štítok
II2H3P, II2H3B/P, II2HM3B/P
Kategória plynu a tlak
G20-20mbar, G230-20mbar,
G31-37mbar, G30-30mbar
Typ spotrebiča
A3
Maximálny prietok
11
Minimálny prietok pre aktiváciu ohrevu / vypnutie
ON=2 / OFF= 1
0,10
Minimálny prevádzkový tlak (Pmin)
1,00 (doporučený 1,40) - 8,30
Prevádzkový tlak vody Min-Max (Pw)
Elektrické napájanie
230V/50Hz
Spotreba el.energie (normal / stand-by / protimraz. ochrana)
40 / 1,5 / 116
Hlučnosť
56
4,2
Maximálny čas na pokus o zapálenie TSAmax
Hmotnosť
14,0
Stupeň ochrany IP
IPx5D
Protimrazová ochrana
-20 2
50
Emisie NOx (Hi)
1
Minimálny prietok vody závisí od nastavenia výstupnej teploty a teploty vstupnej vody (ΔT).
2
Ak je chránený pred priamym vetrom.

Jednotka

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
°C
°C
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
m3/h
kW
m3/h
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kg/h
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°C
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Model
Inštalácia
G20 Zemný plyn: min tlak plynu
G20 Zemný plyn: max tlak plynu
G230 Vzduch/Propán: min tlak plynu
G230 Vzduch/Propán: max tlak plynu
G30 LPG: min tlak plynu
G30 LPG: max tlak plynu
G31 Propán: min tlak plynu
G31 Propán: max tlak plynu
Systém odvodu spalín
Rozsah regulácie teploty vody - ovládací panel
Rozsah regulácie teploty vody - PCB
Zapaľovanie
Spotreba plynu & výkon v minimálnom režime
G20 Zemný plyn: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vm
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vm
G30 LPG: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G30 LPG: Spotreba plynu Mm
G31 Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G31 Propán: Spotreba plynu Mm
Spotreba plynu & výkon v nominálnom (max) režime
G20 Zemný plyn: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vr
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vr
G30 LPG: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G30 LPG: Spotreba plynu Mn
G31 Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G31 Propán: Spotreba plynu Mn
Krajina určenia

REU-A1420W-E
Externý
1,54
6,80
1,88
8,70
1,99
8,60
2,22
10,06
Nútený odťah, priamo von
37-46, 48, 50, 55, 60, 65
40, 42, 50, 55, 60, 65
Elektronické, priame
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
4,10/4,53 | 3,56
0,43
4,10/4,53 | 3,56
0,35
4,10/4,53 | 3,56
0,33
4,10/4,53 | 3,56
0,33
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
27,20/30,20 | 24,20
2,87
27,70/30,20 | 24,20
2,27
27,80/30,20 | 24,20
2,20
27,70/30,20 | 24,20
2,16
Pozri typový štítok
II2H3P, II2H3B/P, II2HM3B/P
Kategória plynu a tlak
G20-20mbar, G230-20mbar,
G31-37mbar, G30-30mbar
Typ spotrebiča
A3
Maximálny prietok
20
Minimálny prietok pre aktiváciu ohrevu / vypnutie
ON=2 / OFF= 1
Minimálny prevádzkový tlak (Pmin)
0,10
1,00 (doporučený 1,40) - 8,30
Prevádzkový tlak vody Min-Max (Pw)
Elektrické napájanie
230V/50Hz
Spotreba el.energie (normal / stand-by / protimraz. ochrana)
55 / 1,5 / 116
Hlučnosť
56
4,2
Maximálny čas na pokus o zapálenie TSAmax
Hmotnosť
14,5
Stupeň ochrany IP
IPx5D
Protimrazová ochrana
-20 2
50
Emisie NOx (Hi)
1
Minimálny prietok vody závisí od nastavenia výstupnej teploty a teploty vstupnej vody (ΔT).
2
Ak je chránený pred priamym vetrom.
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Jednotka

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
°C
°C
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
l/min
l/min
bar
bar
W
dB (A)
sec.
kg
°C
mg/kWh

Model
Inštalácia
G20 Zemný plyn: min tlak plynu
G20 Zemný plyn: max tlak plynu
G230 Vzduch/Propán: min tlak plynu
G230 Vzduch/Propán: max tlak plynu
G30 LPG: min tlak plynu
G30 LPG: max tlak plynu
G31 Propán: min tlak plynu
G31 Propán: max tlak plynu
Systém odvodu spalín
Rozsah regulácie teploty vody - ovládací panel
Rozsah regulácie teploty vody - PCB
Zapaľovanie
Spotreba plynu & výkon v minimálnom režime
G20 Zemný plyn: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vm
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vm
G30 LPG: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G30 LPG: Spotreba plynu Mm
G31 Propán: Príkon Qm: Hi/Hs | Výkon Pm
G31 Propán: Spotreba plynu Mm
Spotreba plynu & výkon v nominálnom (max) režime
G20 Zemný plyn: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G20 Zemný plyn: Spotreba plynu Vr
G230 Vzduch/Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G230 Vzduch/Propán: Spotreba plynu Vr
G30 LPG: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G30 LPG: Spotreba plynu Mn
G31 Propán: Príkon Qn: Hi/Hs | Výkon Pn
G31 Propán: Spotreba plynu Mn
Krajina určenia

REU-A1720W-E
Externý
1,54
9,80
1,88
12,30
1,99
11,92
2,22
13,70
Nútený odťah, priamo von
37-46, 48, 50, 55, 60, 65
40, 42, 50, 55, 60, 65
Elektronické, priame
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
4,10/4,53 | 3,56
0,43
4,10/4,53 | 3,56
0,35
4,10/4,53 | 3,56
0,33
4,10/4,53 | 3,56
0,33
(Hi = výhrevnosť - Hs = spalné teplo)
32,40/36,00 | 28,40
3,43
33,10/36,00 | 28,40
2,72
33,20/36,00 | 28,40
2,63
33,10/36,00 | 28,40
2,58
Pozri typový štítok
II2H3P, II2H3B/P, II2HM3B/P
Kategória plynu a tlak
G20-20mbar, G230-20mbar,
G31-37mbar, G30-30mbar
Typ spotrebiča
A3
Maximálny prietok
20
Minimálny prietok pre aktiváciu ohrevu / vypnutie
ON=2 / OFF= 1
Minimálny prevádzkový tlak (Pmin)
0,10
1,00 (doporučený 1,40) - 8,30
Prevádzkový tlak vody Min-Max (Pw)
Elektrické napájanie
230V/50Hz
Spotreba el.energie (normal / stand-by / protimraz. ochrana)
80 / 1,5 / 116
Hlučnosť
56
4,2
Maximálny čas na pokus o zapálenie TSAmax
Hmotnosť
14,5
Stupeň ochrany IP
IPx5D
Protimrazová ochrana
-20 2
50
Emisie NOx (Hi)
1
Minimálny prietok vody závisí od nastavenia výstupnej teploty a teploty vstupnej vody (ΔT).
2
Ak je chránený pred priamym vetrom.

Jednotka

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
°C
°C
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
m3/h
kW
m3/h
kW
kg/h
kW
kg/h
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kg
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3.9 PRODUKTOVÝ LIST
Jednotka

Dodávateľ

TRJ s.r.o.

Model výrobku

REU-A1111FFU-E

Záťažový profil

S

Trieda energetickej efektívnosti – ohrev vody

A+
69.2

%

Ročná spotreba elektrickej energie (AEC)

7

kWh/rok

Ročná spotreba paliva (AFC) - (Hs)

2

GJ/rok

55

°C

59

db

Energetická účinnosť ohrevu vody (ƞwh)

Nastavenie teploty termostatu z výroby

1

Hladina akustického výkonu vo vnútri (L )

Hodnoty testované so spotrebičom nastaveným na 60 °C - Zemný plyn G20 - 20 mbar - vysoká výhrevnosť (Hs) podľa Nariadenia UE 812/2013.
1
40 °C s pripojeným ovládacím panelom.

M.J.
Dodávateľ

TRJ s.r.o.

Model výrobku

REU-A1420FFU-E

Záťažový profil

L

Trieda energetickej efektívnosti – ohrev vody

A

Energetická účinnosť ohrevu vody (ƞwh)

80.1

%

Ročná spotreba elektrickej energie (AEC)

15

kWh/rok

Ročná spotreba paliva (AFC) - (Hs)

11

GJ/rok

55

°C

59

db

Nastavenie teploty termostatu z výroby

1

Hladina akustického výkonu vo vnútri (L )

Hodnoty testované so spotrebičom nastaveným na 60 °C - Zemný plyn G20 - 20 mbar - vysoká výhrevnosť (Hs) podľa Nariadenia UE 812/2013.
1
40 °C s pripojeným ovládacím panelom.

M.J.
Dodávateľ
Model výrobku

TRJ s.r.o.
REU-A1720FFU-E

Záťažový profil

L

Trieda energetickej efektívnosti – ohrev vody

A

Energetická účinnosť ohrevu vody (ƞwh)

79.1

%

14

kWh/rok

Ročná spotreba paliva (AFC) - (Hs)

11

GJ/rok

Nastavenie teploty termostatu z výroby 1

55

°C

Hladina akustického výkonu vo vnútri (L )

59

db

Ročná spotreba elektrickej energie (AEC)

Hodnoty testované so spotrebičom nastaveným na 60 °C - Zemný plyn G20 - 20 mbar - vysoká výhrevnosť (Hs) podľa Nariadenia UE 812/2013.
1
40 °C s pripojeným ovládacím panelom.
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