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Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za zakoupení ohřívače vody VACUTHERM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB GROUP  
a. s, závod VIADRUS.  
Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zároveň dbejte pokynů výrobce, eventuálně 
montážní firmy, která Vám ohřívač instalovala, aby byl zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz ohřívače k 
Vaší i naší spokojenosti. 
 

1. Použití a přednosti ohřívače 
 
Zakoupili jste zařízení, které bylo vytvořeno s využitím nejnovějších technických výzkumů a které splňuje 
všechny příslušné předpisy. Naše neustále rozvíjení technologie smaltování VACUMAIL a zároveň neustálá 
kontrola jakosti během výroby zajišťují, že naše ohřívače vody Vám – díky technické vyspělosti – budou 
sloužit mnoho let. 
Naše izolace, která neobsahuje CFC, garantuje výjimečně nízkou spotřebu energie během doby, kdy je 
přístroj v klidu. 
Přesto, že tato brožura obsahuje všechny nejdůležitější instrukce, které umožňují správnou instalaci a 
obsluhu zařízení, prosíme o seznámení se s instrukcemi instalatéra, které se týkají fungování zařízení a 
způsobu jeho provozu. 
Samozřejmě, v případě jakýchkoliv otázek se můžete zkontaktovat s naším servisním a prodejním 
oddělením. 
Důkladně se seznamte s instrukcemi popsanými v tomto návodě. Uložte jej na bezpečném místě, aby byla 
přístupná eventuálním dalším uživatelům. 
 

Přejeme bezproblémové užívání stacionárního ohřívače vody . 
 

Toto zařízení je určeno k ohřevu vody v uzavřených místnostech a může být instalováno jen autorizovanými 
firmami. 
Zařízení je možno používat v souladu s podmínkami popsanými na specifikačním štítku a ve shodě 
s návodem na instalaci a obsluhu. Připojení k přívodu vody, přívodu napájecího napětí u zásobníku 
s elektrickými prvky a připojení na otopný systém musí být provedeno v souladu s požadavky legislativy 
a instrukcemi uvedenými v návodě na instalace a obsluhu. Způsob přípravy ohřívané vody musí být shodný 
se závaznými normami. 
V místnosti, kde má být zařízení používáno, musí být teplota vyšší než teplota bodu mrazu. Zařízení je nutné 
instalovat v místě umožňujícím přístup v případě nutnosti údržby, opravy nebo výměny. Znamená to, že 
všechny konstrukce, které znemožňují práci při zařízení, musejí být demontovány. V případě montáže, 
instalace a užívání ohřívače vody na netypických místech (např. na půdě, ve vnitřních prostorách 
choulostivých na vodu, skříních atd.) je nutné zohlednit možnost eventuálního vytečení vody a v souvislosti 
s tím podniknout příslušné kroky, které umožní koncentraci vody a její odvádění s cílem zamezit následným 
škodám. Zařízení je možné nainstalovat a provozovat jen způsobem shodným se zamýšlenou konfigurací, 
na vodorovném povrchu přizpůsobeném hmotnosti zásobníku naplněného vodou. V případě použití vápenité 
vody, doporučujeme použití všeobecně dostupného změkčovače vody nebo práci při max. teplotě 65 °C. 

POZOR:  Při přemísťování musí být ohřívač ve svislé poloze (na dřevěné paletě), jen mimořádně je 
možné 2-spirálové ohřívače přemísťovat ve vodorovné poloze, ale jen na krátké 
vzdálenosti.Ohřívače kombinované (zásobník v zásobníku) musí být bezpodmínečně 
přepravovány jen ve svislé poloze. 

 
 

2. Zapojení vody (silně nepropustné) 
 
Všechny ohřívače vody, jejichž jmenovitý tlak udaný na etiketě je 10 bar jsou zásobníky silně nepropustnými 
a je možné je zapojit do odpovídajících tlakových instalací. V případě vyššího tlaku v instalaci je uživatel 
povinen nainstalovat ventil, který bude redukovat tlak v instalaci studené vody.  
Používání nesprávného nebo neodpovídajícího příslušenství, stejně jako překročení popsaného jmenovitého 
tlaku může vést ke ztrátě záruky ohřívače vody a zbavuje nás veškeré odpovědnosti za výrobek. Proto je 
také přípustné používat pouze příslušenství označené jmenovitým tlakem. Podle níže uvedeného obrázku 
musí být instalace studené vody vybavena bezpečnostním zařízením, jehož součástky byly zkontrolovány. 
Při instalaci studené vody je nutné nainstalovat prototypově ověřenou bezpečnostní jednotku shodnou 
s ČSN EN 12897, ČSN 06 1010, ČSN 06 0830 a zákonem č. 258/2000 Sb. § 5 pro uzavřené ohřívače vody. 
Vodovodní připojení je možné provést jen pomocí ověřeného pojistného membránového ventilu nebo spojky 
kombinované s membránovým bezpečnostním ventilem (nikoli pomocí pístového šoupátka)! Kombinovanou 
bezpečnostní jednotku tvoří uzavírací ventil, ventil přídavný (pro odběr vzorků), zpětný ventil, pojistný ventil 
s odtokem odpařené vody, vypouštěcí ventil a je instalována mezi větev přívodu studené vody a vstupem 
studené vody do zásobníku v uvedeném pořadí: 



 4

 

 
Obr. č. 1 Připojení ohřívače dle ČSN EN 12897, ČSN 06 1010, ČSN 06 0830  

a zákonem č. 258/2000 Sb. § 5  
 
Je nutné vždy se řídit následujícími doporučeními: 

Aby přístroj pracoval správně, je nutné ho nainstalovat v místě, kde je chráněn před mrazem. Vyústění 
pojistného ventilu musí být otevřené a dobře viditelné, musí směřovat do odtoku, aby se předešlo jakýmkoliv 
problémům způsobeným mrazem nebo nečistotami. 
Mezi pojistným ventilem a vstupem studené vody do zásobníku teplé vody je zakázáno instalovat uzavírací 
ventil ani žádný jiný prvek omezující průtok. 
Pojistný ventil je nutné seřídit na nižší tlak než je nominální tlak zásobníku. Před konečným zapojením 
zásobníku je nutné propláchnout instalaci studené vody. 
Po zapojení vody a naplnění zásobníku vodou, zbavenou vzduchu je nutné překontrolovat správnost 
fungování přístroje. Zdvižením nebo otočením (odvzdušněním) kontrolního tlačítka pojistného ventilu je 
nutné zajistit volný průtok vody bez usazování vody v otvoru nálevky odpařované vody. 

Pro kontrolu zpětného ventilu musí být uzavírací ventil zavřený a z otevřeného přídavného ventilu by neměla 
kapat voda. Pojistný ventil je nutné zkontrolovat ve shodě s ČSN EN 12897, ČSN 06 1010,  
ČSN 06 0830 a zákonem č. 258/2000 Sb. § 5. 
Zásobník teplé vody se ovládá pomocí ventilu teplé vody umístěného na konektoru instalace připojení. 
Znamená to, že se zásobník celou dobu nachází pod tlakem vody. Aby byl vnitřní bojler co nejvíce ochráněn 
před nadměrným tlakem během cyklu ohřevu, vzniklá odpařená voda je směrována ven přes pojistný ventil. 
Zpětný ventil zabraňuje, při poklesu tlaku, zpětnému průniku teplé vody do částí se studenou vodou a chrání 
tak bojler před ohřevem bez vody. 
V případě potřeby použití vypouštěcího ventilu je nutno zastavit přívod vody na uzavíracím ventilu. 
 

3. Cirkulační připojení 
 
Vzhledem k velkým ztrátám energie, pokud je taková možnost, by se nemělo přistupovat k cirkulačnímu 
připojení. Pokud to vyžaduje silně rozvětvená síť, která přivádí vodu, pak musí být toto vedení dobře 
zaizolováno a cirkulační čerpadlo musí být řízeno za pomocí kontrolních hodin a termostatu. Připojovací 
teplotu je potřeba udržet na nízkém stupni (45 °C). Připojení cirkulačního vedení má vlastní vnější závit. 

 

4. Topná spirála 
 
Zásobníkové ohřívače na teplou vodu, které mají označení „…M…“ jsou opatřeny na boku pláště závitovým 
hrdlem 1½”, které umožňuje připojení elektrické topné spirály zajišťující pomocný nebo dodatečný ohřev. 
Topná spirála je určena pouze k zajištění dodatečného ohřívání a nemůže být užívána k trvalému ohřevu. 
 

5. Napouštěcí ventil 
 
V závislosti na konstrukci systému, elektrických vestavných ohřívačích nebo výměnících tepla je možné 
instalovat na přírubě bojleru φ 240 mm (vnitřní průměr φ 178 mm, střední průměr φ 210 mm, 12 x M12)  
a φ 180 mm (vnitřní průměr φ 120 mm, střední průměr φ 150 mm, 8 x 12M). 
Vestavné topné prvky je nutné instalovat tak, aby se sonda termostatu nacházela v horní části. 
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6. Připojení ke zdrojům tepla 
6.1 Ohřívač vody (bojler) s výstupem 
 
Připojení zásobníku s topnými teplovodními vložkami ke zdroji tepla se provádí vždy přes kvalitní uzavírací 
ventily, kterými je možno vložku bezpečně odstavit od zdroje tepla. V případě, že je ohřívač vody součástí 
otopné soustavy musí být topná vložka oddělena zpětnými ventily, aby nedocházelo k samotížnému přenosu 
tepla do soustavy mimo otopné období. Výstupy (topné spirály) zabudované do zásobníku teplé vody 
umožňují připojení k otopné soustavě s tlakem a teplotou uvedenou na štítku zásobníku teplé vody. Nucený 
oběh zajišťuje oběhové čerpadlo. Nikdy se nesmí přerušit průtok výstupní a zpětné vody, protože hrozí 
nebezpečí poškození ohřívače vody. Před prvním použitím je nutné výstupy důkladně propláchnout. 
 

6.2 Ohřívače vody s dvojitým pláštěm 
 
Zásobníky s ohřívaným vnějším pláštěm smí být připojeny pouze na zdroje s maximální provozní teplotou 
110 °C při maximálním provozním tlaku v ohřívacím plášti 3 bary. V případě užití oběhového čerpadla je 
možné tyto parametry kontrolovat pomocí regulátoru čerpadla (viz. oddíl 9). V případě instalace ohřívače 
vody s dvojitým pláštěm je nutné nainstalovat uzavírací nebo regulační ventil, aby se předešlo druhotnému 
zahřívání topného okruhu. Nikdy se nesmí přerušit průtok výstupní a vratné vody, protože hrozí nebezpečí 
poškození ohřívače vody. Při napouštění vody je důležité pořadí: – nejprve naplnit vnitřní bojler a následně 
dvojitý plášť. Při vypouštění vody provádějte v pořadí – nejprve dvojitý plášť a následně vnitřní bojler. Je 
nutné zajistit, aby provozní tlak ve vnitřním bojleru neklesl pod hodnotu tlaku v dvojitém plášti. Nedodržení 
této podmínky s sebou nese riziko poškození vnitřního bojleru v důsledku nadměrného relativního tlaku 
ve dvojitém plášti. Na tyto případy se nevztahuje záruka na výrobek. 
 

7. Instalace 
 
Během instalace je nutné řídit se nákresy a vyvarovat se všech upozornění obsažených v tabulkách. 
POZOR: při výběru montážního místa je nutné zohlednit hmotnost naplněného ohřívače vody  
(o nominálním obsahu), aby nedošlo k přetížení místa, které podpírá váhu zařízení. 
Informace na téma přípustných vzdáleností od tepelných přístrojů obsahuje výrobní dokumentace nebo 
povinné předpisy. 
V případě, kdy je ohřívač vody vybaven dodatečnou izolací nebo je umístěn v malých, úzkých prostorách či 
mezi stěnami, je nutné se přesvědčit, že všechna připojení (vodní příslušenství, místa elektrických připojení 
a všechna nainstalovaná tepelná zařízení) jsou volně dostupná a nehrozí nebezpečí hromadění tepla. Pro 
topnou přírubu je nutné zajistit volný prostor 500 mm. 
Během výběru a dodávání materiálu na instalaci zařízení je nutné postupovat opatrně a brát v úvahu 
eventuální elektrochemické reakce (kombinovaná instalace!). Vodovodní potrubí musí být zhotoveno 
v souladu s příslušnými normami. 
Takovýto druh koroze způsobuje tvoření korozních částeček. V korozních částečkách dochází mezi anodami 
a katodami ke vzniku napětí. Procesy, které z toho vyplývají, se vzájemně ovlivňují, ale mohou se vyskytovat 
v různých intervalech. Korozní částečky mohou vznikat v důsledku rozdílu potenciálů, stejně jako v případě 
(galvanické) koroze. Znamená to, že mezi různými druhy kovu dochází k elektrickému kontaktu 

Přitáhnout ručně matice a pak dotáhnout momentem 
18 Nm do max. 22 Nm v naznačeném pořadí. 

Příruba
Těsnění

Distanční kroužek 

Přírubová deska 
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prostřednictvím prostředku, který přenáší ionty (vody). Všechny vestavované kovové díly s většími 
venkovními plochami, např. (např. Kondenzátor tepelného čerpadla, žebrované výměníky tepla, elektrické 
topné elementy) musí být od zásobníku teplé vody se smaltovaným povrchem elektricky odizolovány. Na 
ochranu těchto vestavovaných dílů vůči proudové korozi je nutné dodržet přechodový odpor cca 600 Ω 
(pokud nebyl nainstalován v těchto elementech dříve). Ohřívač teplé vody je zakázáno převážet spolu 
s namontovaným žebrovým výměníkem tepla. Instalace má být provedena na místě. 
V případě použití mimořádně agresivní vody, která vyžaduje speciální řešení již při instalaci, by se měl včas 
zvážit nákup speciální verze ohřívače vody (v takovémto případě se prosím zkontaktujte s jedním z našich 
zástupců nebo přímo s námi). Pokud se nebudete řídit těmito specifikacemi, může to být uznáno jako 
nesprávné používání přístroje a nemusí se na něj vztahovat záruka. 
Zařízení obsahující vestavné ohřívače napájené elektrickou energií, jsou vybaveny bezpečnostními 
omezovači teploty, které zamezují dalšímu zahřívání po dosažení teploty max. 130 °C (EN 60335-2-21). 
Proto je nutné provádět výběr spojovacích prvků (armatury, okruhu, kombinovaného bezpečnostního ventilu 
atd.) takovým způsobem, aby tyto spojovací prvky byly schopny vydržet eventuální poškození termostatu při 
teplotách v řádu 130 °C a bylo tak zabráněno poškození zařízení. 
Montáž a instalaci mohou provádět pouze autorizované firmy. 
Osoba, která systém obsluhuje, musí zajistit, aby nedošlo k poranění jiných osob vařící vodou, 
především v případě kdy je zařízení obsluhováno neproškolenými osobami. 
 

8. Ochrana před korozí 
 
Smaltovaný bojler je chráněn standardní hořčíkovou anodou tyčového typu. Anoda je ochranný prvek, proto 
musí být co 2 roky kontrolována a v případě potřeby vyměněna. U některých modelů existuje možnost 
instalace bezobslužné anody napájené z vnějšku (volitelně). 
 

9. Indikátory tepla, termostat čerpadla 
 
V případě instalace termostatu je nutné dohlédnout, aby teplota vody v ohřívači nepřekročila teplotu 95 ºC 
v době normálního provozu. 
 

10. Uvedení do provozu 
 
V místnosti, kde má být zařízení instalováno musí být teplota nad bodem mrazu. 
První spuštění a ohřev musí být provedeno pracovníkem autorizované firmy. 
Před prvním spuštěním a připojením k síti musí být zásobník naplněný vodou. Při prvním napouštění musí 
být vypouštěcí ventil otevřený. Ohřívač vody je úplně naplněný, pokud z vypouštěcího ventilu uniká voda bez 
vzduchu. Během provozu je nutné zkontrolovat všechny spojovací prvky, zároveň také ty, které provedl 
uživatel (přírubu, objímku anody…), aby těsně přiléhaly. Následně je nutné zkontrolovat těsnost  potrubí a v 
případě potřeby odstranit eventuální netěsnosti. Jak bylo popsáno v kap. 2, je nutné zkontrolovat 
bezpečnostní jednotku a ventily mezi přívodem studené vody a zásobníkem teplé vody. Po překontrolování 
elektrických pojistek je nutné nastavit požadovanou teplotu na termostatu (v případě stojatých a ležatých 
elektrických ohřívačů vody) a ověřit správnost nastavení vypínací teploty. 
Po celkovém nahřání zásobníku musí být nastavená teplota shodná s teplotou naměřenou na zabudovaném 
indikátoru tepla (po odečtení ztrát ve vedení). 
Zahřívání vody v zásobníku způsobuje změnu jejího objemu. 
Během zahřívacího cyklu musí vytvořená odpařená voda ve vnitřním bojleru vytékat z pojistného ventilu. 
Toto vytékání je normální a není potřeba ho omezovat dotahováním ventilů. 
Zkontrolovat funkčnost automatického vypínaní systému a veškerých připojených elektrických 
zdrojů. 
Pozor: vypouštěcí trubka teplé vody nebo části bezpečnostní armatury mohou být na dotyk horké. 
 

11. Odstavení z provozu, vypouštění  
 
Pokud má být ohřívač vody odstaven z provozu nebo nebude delší období používán, je potřeba jej zcela 
odpojit ze sítě. Pokud je ohřívač vody umístěn tak, že mu hrozí zamrznutí  je nutné jej před příchodem zimy 
vypustit.  
Vypouštění vody – na přívodní větvi uzavřeme hlavní uzavírací ventil a otevřeme vypouštěcí ventil a zároveň 
otevřeme veškeré ventily pro horkou vodu. 



 7

Je možné také provést částečné vypuštění pojistným ventilem. V tomto případě je potřeba nastavit pojistný 
ventil do polohy „Test”. 
POZOR: Při vypouštění zásobníku může stříkat horká voda. 
Pokud existuje riziko zamrznutí vody, je potřeba zohlednit skutečnost, že může zamrznout voda nejen 
v ohřívači, v potrubí na horkou vodu, ale také v potrubí se studenou vodou připojeném k armatuře a 
k samotnému zařízení. Proto se doporučuje vypuštění všech spojů a potrubí, od okruhu ohřívače až po části 
domovní vodovodní sítě. 
Při opětovném spuštění zásobníku na horkou vodu je nutné přesvědčit se, že je systém odvzdušněn, 
zcela naplněn vodou a  provést opakovanou kontrolu těsnosti. 
 

12. Kontrola, údržba a čištění 
 
1. Ve fázi ohřevu by měla odpařená voda pozorovatelným způsobem kapat z vývodu pojistného ventilu. Po 

zahřátí (na teplotu cca 80 °C) odpařená voda činí cca 3,5 % nominálního obsahu ohřívače vody. 
Je potřeba pravidelně kontrolovat funkčnost pojistného ventilu. Zvednutí nebo otočení knoflíku 
pojistného ventilu do polohy „test” by mělo způsobit nerušený odtok vody z  pojistného ventilu do 
výlevky. 
Pozor: V průběhu tohoto procesu přívod studené vody a součásti zásobníku na horkou vodu mohou být 
horké. Pokud zásobník není ohříván ani není vypouštěná horká voda, z pojistného ventilu nemůže kapat 
voda. Pokud tento se tento jev vyskytuje, znamená to, že tlak instalace je vyšší než přípustný tlak nebo 
pojistný ventil je poškozen. 
Pokud tlak ve vodní instalaci je vyšší než tlak přípustný je potřeba použít ventil pro redukci tlaku. 

2. Pokud má přiváděná voda vysoký obsah vápníku, musí technik jednou za rok nebo nejméně jednou za 
dva roky odstranit uvnitř bojleru vodní kámen a volné částice vápníků. Čištění se provádí přes límec. Za 
tímto účelem je potřeba rozebrat límec ohřívače, vyčistit zásobník a při opětovné montáži límce použít 
nové těsnění. Šrouby je potřeba dotáhnout „do kříže ” momentem s hodnotou 20Nm ± 5 Nm. Speciální 
smaltovaný vnitřní zásobník ohřívače se nesmí dostat do kontaktu s rozpouštědlem vodního kamene. 
Nepoužívejte odvápňující čerpadlo! 
Následně je potřeba důkladně propláchnout zařízení a spustit cyklus ohřívání, stejný jako v případě 
prvního spuštění zařízení. 

3. Podmínkou pro uznání záruky je pravidelná kontrola nainstalované ochranné anody, při čemž taková 
kontrola musí být zaznamenána technikem a musí být prováděla min. jednou za dva roky. 
Anoda vnitřně napájená je v podstatě součástí s neomezenou životností. 
Její funkci je potřeba pravidelně kontrolovat a pozorovat kontrolní čidlo. Toto čidlo vykazuje dva stavy: 
Zelená barva: Systém pracuje správně 
Blikající červené světlo: Chyba, kontaktujte servis! 
Podmínkou správného fungování je naplnění zásobníku vodou.  

4. K čištění nepoužívejte brousící prostředky ani ředidla na barvy (jako je nitro nebo trichlorethylen atd.) 
Doporučuje se čištění pomocí vlhkého hadříku s přísadou několika kapek obyčejného čistícího 
prostředku. 

5. Před prvním použitím je potřeba důkladně propláchnout výměník tepla spolu s neizolovanými trubkami 
(doporučuje se taky nainstalovat filtr proti nečistotám). 
Pokud při používání ohřívače vody tepelný výměník s neizolovanými trubkami není využíván (např. při 
použití elektrického ohřívání), tehdy je potřeba jej úplně naplnit potřebnou směsí glykolu za účelem 
předcházení koroze, kterou může způsobit kondenzující voda. 
Výměník tepla s neizolovanými trubkami nemůže být uzavřen na obou koncích po jeho naplnění  
(s ohledem na rozpínací tlak způsobený nárůstem teploty). 

6. Ohřívač vody může být provozován pouze v souladu s podmínkami určenými na štítku. Připojení 
k přívodu vody, přívodu napájecího napětí u zásobníku s elektrickými prvky a připojení na otopný 
systém musí být provedeno v souladu s požadavky legislativy a instrukcemi uvedenými v návodě 
na instalace a obsluhu. 

7. V místnosti, ve které má být zařízení používáno, musí být teplota vyšší než je bod mrazu. Zařízení je 
potřeba namontovat v lehce přístupném místě pro případ údržby, opravy nebo výměny. V případě 
používání vody s velkým obsahem vápníku doporučujeme používat na trhu dostupné změkčovače vody, 
protože přirozené tvoření se vápníku nemůže být uplatněno jako reklamace. Aby bylo zajištěno správné 
fungování ohřívače vody, je nutné používat pitnou vodu odpovídající kvality, která splňuje státní normy a 
nařízení. 
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13. Elektroinstalace 
  
Připojení k elektrické síti je nutné provést v souladu s platnými normami a směrnicemi, příslušně ke 
specifikacím určeným místním dodavatelem elektrické energie,vodohospodářským podnikem 
a zároveň v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu na instalaci a obsluhu. Toto připojení může 
provést pouze pracovník autorizované firmy s platným oprávněním ve smyslu příslušných norem a 
vyhlášek. Je potřeba přesně dodržovat doporučené bezpečnostní předpisy, aby – v případě poškození nebo 
havárie napájení elektrického ohřívače vody – taková nehoda nezpůsobila poškození ostatních 
elektrozařízení (např. Chladících komor, místnosti používané k sanitárním účelům, zootechniku atd.) 
V místnostech, ve kterých se nachází vana nebo sprchovací kout je nutné zařízení namontovat v souladu s 
příslušnými normami. 
Je nutné dodržovat technické požadavky pro připojení dle příslušných norem. Před okruhem napájení je 
nutné použít proudový chránič GFCI, IN ≤ 30mA. 
Veškeré kabely musí být správně připojeny. 
Elektroinstalace by měla mít v pevném rozvodu takové zařízení, které má vzdálenost u rozpojených kontaktů 
nejméně 3 mm. Tento požadavek můžou splnit např. instalací přerušovače obvodu. 
Před spuštěním ohřívače musí být ohřívač vody naplněn vodou. 
Před zahájením provádění jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav, v souladu s předpisy bezpečnosti práce 
je nutné odpojit ohřívač od napájení a zajistit jej před opětovným spuštěním a zjistit zda zařízení není pod 
napětím. Veškeré práce na elektrosoučástkách může provádět pouze pracovník autorizované firmy s 
platným oprávněním ve smyslu příslušných norem a vyhlášek. Elektro připojení musí odpovídat 
schématu připojení kabelové části ohřívače vody. 
 

14. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti 
 
ŽDB GROUP a.s. je smluvním partnerem firmy EKO – KOM a.s. s klientským číslem  
EK – F00060715. Obaly splňují ČSN EN 13427. 
Vzhledem k tomu, že výrobek je konstruován z běžných kovových materiálů, doporučují se jednotlivé části 
likvidovat takto: 

- výměník – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů  
- trubkové rozvody, opláštění – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů 
- ostatní kovové části – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů 
- odvzdušňovač – prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů, (jako barevný kov)  

 

Obal kotle doporučujeme likvidovat tímto způsobem: 
- plastová folie, kartónový obal, a dřevěnou paletu do běžného odpadu 
- kovová stahovací páska - prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadů  

 

Při ztrátě užitných vlastností výrobku lze využít zpětného odběru výrobku (je–li zaveden), v případě 
prohlášení původce, že se jedná o odpad, je nakládání s tímto odpadem podle ustanovení platné 
legislativy příslušné země.  
 

15. Záruka a zodpovědnost za výrobek 
  
Záruka se uděluje v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie. 

1. Podmínkou poskytnutí záruky výrobcem zařízení (dále jen Výrobce) je předložení proplacené faktury na 
koupi předmětného zařízení, při čemž faktura musí obsahovat jednoznačné určení druhu zařízení spolu 
s modelem a výrobním číslem, a tyto údaje musí být uvedeny při uplatňování reklamace. 

2. Montáž, instalace, připojení k síti a spuštění předmětného zařízení musí být provedeno – v rozsahu, jaký 
požadují právní předpisy, instrukce instalace a provozování pracovníkem autorizované firmy s 
platným oprávněním ve smyslu příslušných norem a vyhlášek, který se řídí uvedenými normami. 
Zásobník na horkou vodu (s výjimkou vnějšího pláště nebo opláštění z umělé hmoty) je nutné chránit 
před slunečním svitem za účelem předcházení přebarvení polyuretanové pěny a případnému popraskání 
součástek z umělé hmoty. 

3. V místnosti, ve které má být zařízení používáno musí být teplota vyšší, než je bod mrazu. Zařízení je 
nutné instalovat na místě, které umožňuje dobrý přístup v případě nutnosti údržby, opravy nebo výměny. 
V případě montáže, instalace a provozování ohřívače vody v netypických místech (nap. na půdě, ve 
vnějších místnostech s podlahou náchylnou na vodu, skříních atd.) je nutné zohlednit možnost vytékání 
vody a v souladu s tímto předejít příslušnými kroky (zachycení vody a její odvádění) případným škodám. 
V těchto případech nelze uplatňovat nárok z odpovědnosti na náhradu škody. 

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené: 
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• Nesprávnou dopravou, přirozeným opotřebením, záměrným poškozením nebo na závady vzniklé 
v důsledku nedbalosti, použitím jakékoliv síly, poškozením mrazem nebo dokonce jednorázovým 
překročením pracovního tlaku uvedeného na specifikačním štítku, použitím neatestované vodovodní 
armatury nebo nesprávným připojením vodovodní armatury (horké vody) jak rovněž používáním 
nesprávné a nefunkční armatury; 

• Rozbitím sklíčka nebo součásti z umělé hmoty; jakýchkoliv barevných rozdílů, poškozením 
vyplývajícím z nesprávného používání, zvláště pak nedodržování instrukcí uvedených v Návodu na 
instalaci a obsluhu, poškození způsobená vnějšími činiteli, připojení do sítě s nesprávným napětím, 
poškození způsobená korozí z důvodu používání agresivní vody /nehodící se na pitnou v souladu se 
státními normami, přirozené tvoření se vápníku, nedostatečný průtok vody, požáru, povodně, zásahu 
bleskem, přepětí, havárie napájení nebo jiné vyšší moci. 

• Vniknutí cizích těles, které mají elektrochemické působení (nap. směsi), nedodržování 
dokumentace, neprovádění ve stanovených lhůtách výměny ochranné anody, nepravidelné čištění 
nebo žádné čištění, obsluha jak rovněž odchylky od normy, které způsobí snížení hodnoty nebo 
funkčnosti zařízení a to dokonce v malé míře. 

• Je nutné také dodržovat veškeré předpisy dle ČSN EN 12897, ČSN 06 1010, ČSN 06 0830 a 
zákonem č. 258/2000 Sb. § 5 nebo odpovídající jim místní státní normy a předpisy. 

5. Opodstatněnou reklamaci je potřeba hlásit v nejbližším servisním místě. Výrobce si vyhrazuje právo na 
výměnu nebo opravu vadné součásti nebo rozhodne o výměně vadného zařízení za funkční ve stejné 
hodnotě. Výrobce si rovněž vyhrazuje právo žádat po kupujícím vrácení předmětného zařízení. 

6. Opravy prováděné v rámci záručního servisu mohou provádět pouze autorizované firmy. Vyměněné 
součásti se stávají majetkem výrobce. 
Pokud při servisních pracích se prokážou jako nutné jakékoliv opravy ohřívače vody, takové služby jsou 
placené dle sazeb za opravy a spotřebovaného materiálu.  

7. Veškeré práce provedené bez prokazatelného pověření nebo souhlasu, rovněž neoprávněné práce 
prováděné neautorizovanou firmou způsobí ztrátu záruky. Přijetí nákladů za opravu třetí stranou 
předpokládá, že výrobce – i přes to, že byl osloven za účelem odstranění závady – nesplnil nebo 
nesplnil ve stanoven lhůtě své závazky týkající se výměny nebo opravy. 

8. Reklamace v rámci záruky, servisní nebo údržbové práce neprodlužují záruční dobu. 
9. Poškození důsledkem přepravy podléhají kontrole a případně akceptaci, pokud byly nahlášený výrobci 

písemně ne později než následujícího pracovního dne po uskutečnění dodávky. 
10. Nároky přesahující rozsah záruky zvláště pak ty, které se týkají škod i opětovných škod se vylučují, 

pokud je to přípustné na základě právních předpisů. Kupující se zavazuje k zaplacení celku poměrných 
nákladů času práce a nákladů navrácení zařízení do původního stavu. Poskytnuta záruka obsahuje 
v souladu s tímto záručním prohlášením, pouze opravu nebo výměnu zařízení. Ustanovení Prodejních a 
dodacích podmínek Výrobce zůstávají platné, pokud nebyly změněny podmínkami této záruky. 

11. Služby poskytované mimo podmínky této záruky jsou placené. 
12. Aby záruční reklamace byla výrobcem uznána, platba za zařízení musí být plně uhrazena a strana 

uplatňující reklamaci musí zcela splnit veškeré závazky vůči svému dodavateli. 
13. Smaltovaný vnitřní bojler ohřívače vody je zahrnut zárukou na dobu 60 měsíců od data prodeje pod 

podmínkou, že záruční podmínky z bodů 1 – 11 uvedené výše byly splněny. Pokud nebyly splněny 
záruční podmínky, platí právní nároky na záruku země, do které bylo zařízení zasláno. 

14. Vyhovění nárokům v souladu s platným českým právem zodpovědnosti za výrobek. 
Nároky na odškodnění z titulu zodpovědnosti za výrobek jsou opodstatněny pouze tehdy, pokud jsou 
splněny všechny požadované prostředky nutné pro nezávadné a přípustné používání zařízení. Tyto 
podmínky zahrnují mimo jiné:  
Doporučované a zaevidované výměny anody, připojení do sítě s příslušným pracovním napětím, 
předcházení poškozením v důsledku nesprávného používání, atd. Z výše uvedených podmínek lze 
vyvodit, že pokud jsou splněny veškeré požadavky (normy, návody na instalaci a používání, obecné 
směrnice atd.), tak nemůže dojít k poškození zařízení nebo výrobku, které působí škody. Také pro 
uplatnění reklamačních nároků je potřeba předložit nezbytnou dokumentaci jako je číslo součástky a 
výrobní číslo ohřívače, fakturu a popis předmětu reklamace (popis závady) pro účely jeho prozkoumání 
(nutně požadováním protože zařízení je potřeba prozkoumat odborníkem, který analyzuje příčiny 
závady). Za účelem vyhnutí se nesprávné identifikace ohřívače vody v době přepravy musí být označen 
čitelným a viditelným způsobem (nejlépe spolu s adresou a podpisem konečného uživatele). Je 
požadována rovněž příslušná fotodokumentace, která zachycuje rozsah poškození, instalaci (potrubí se 
studenou vodou, odtok horké vody, vývod a přívod ohřívacího systému, bezpečnostní součástky, 
expanzní zásobník – pokud se vyskytuje) jak rovněž lokalizaci poškození a ohřívači vody. Výrobce si 
rovněž vyhrazuje nárok na požadování po kupujícím předložení veškerých dokladů a vybavení nutného 
pro účely vysvětlení. Podmínkou realizace služeb servisu z titulu zodpovědnosti za výrobek je splnění 
stranou, která uplatňuje reklamaci, povinnosti doložení, že poškození bylo způsobeno produktem 
Výrobce. Do doby úplného objasnění záležitosti a určení příčin je výrobce považován za nenesoucího 
vinu. Nedodržování návodu na obsluhu a instalaci anebo příslušných norem je považováno za 
zanedbání a zrušení zodpovědnosti v rámci odškodnění za vzniklé škody. 
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Ilustrace a data nejsou závazné a mohou být změny bez upozornění okamžikem zavedení technických 
zlepšení. 

Výrobce si vyhrazuje právo na možné tiskové chyby a technické změny.  
 
Stacionární ohřívač se dvěma registry (2-spirálový) TUV 200, 300 l 
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200 l 1340 610 305 263 638 870 770 1040 136 0,91 0,70 1400 
300 l 1797 610 305 318 828 983 1083 1353 164 1,2 0,70 1835 

Izolace 

Teploměr 

 

Izolační pěna 

Horní jímka 
teplotního čidla 

Šroubení 6/4“ 

 
Spodní jímka 
teplotního čidla 

 

Revizní příruba Ø 180 

Anodová ochrana 

Legenda: 
WW teplá voda 
Z cirkulace 
VL topná voda 
RL vratná voda 
KW studená voda 
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Informace o obalech pro odběratele 
 
ŽDB GROUP a.s. 
Bezručova 300 
735 93 Bohumín 
 
prohlašuje, že níže uvedený obal splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem  
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 

Níže uvedený obal byl navržen a vyroben podle uvedených platných technických norem. 
 

ŽDB GROUP a.s. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je 
schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu. 
 
Popis obalu (konstrukční typ obalu a jeho součásti): 
 

a) ocelová páska 
b) PP a PET páska 
c) LD-PE teplem smrštitelná fólie 
d) LD-PE a BOPP teplem smrštitelná fólie 
e) LLD-PE stresová fólie 
f) Akrylátové BOPP lepící pásky 
g) PES Sander pásky 
h) vlnitá lepenka a papír 
i) dřevěná paleta a hranoly 
j) mikroténové sáčky 
k) PP sáčky 

 

1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427 ANO 
2. Opakované použití ČSN EN 13429 NE 
3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430 ANO, NE-i 
4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431 ANO, NE-a 
5. Využití kompostováním a biodegradace ČSN EN 13432, ČSN EN 13428 NE 
6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2 ANO 
7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1 ANO 
 
 

Informace o plnění povinnosti zpětného odběru 
 
Vážený zákazníku, 
 
dovoluji si Vás seznámit s plněním povinnosti zpětného odběru v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., 
zákona o obalech, ve znění pozdějších předpisů, § 10, § 12 v rámci výrobků produkovaných firmou  
ŽDB GROUP a.s. 
 

ŽDB GROUP a.s. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu 
z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a zapojila se do systému sdruženého plnění 
EKO-KOM a.s. pod klientským identifikačním číslem EK-F00060715. 
 

V případě nejasností se obracejte na: 
ŽDB GROUP a.s. 
závod Služby 
garant za odpady 
pracovník ochrany životního prostřední 
Bezručova 300 
735 93 Bohumín 
 
či přímo na EKO-KOM a.s. 
  Na Pankráci 1685/17,19 
  140 21 Praha 4 
případně na webových stránkách www.ekokom.cz  
 
 

http://www.ekokom.cz/
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