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1. Všeobecné informácie 
 

1.1. Všeobecné informácie  

Dôkladne si prečítajte tento dokument. Obsahuje 

dôležité informácie na správnu inštaláciu a 

bezpečnú a efektívnu prevádzku daného systému. 

1.2. Bezpečnostné pokyny  

Pri inštalačných a údržbových prácach môžu hroziť 

riziká v dôsledku vysokého tlaku v systéme, 

vysokých teplôt a dielov pod prúdom, preto ich smie 

vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál. 

Zásobníky teplej vody smú inštalovať iba 

kvalifikovaní odborní pracovníci a do prevádzky ich 

musí uviesť servisný špecialista vyškolený na tento 

účel spoločnosťou iDM-Energiesysteme GmbH. 

Pri práci na zásobníkoch teplej vody odpojte systém 

od napájania a skontrolujte, či je v beznapäťovom 

stave a zaistený proti náhodnému zapnutiu. 

Navyše sa pritom musia dodržiavať všetky 

bezpečnostné pokyny v príslušnej dokumentácii 

alebo na štítkoch s pokynmi upevnených na 

zásobníkoch teplej vody alebo stanici na prípravu 

teplej vody, ako aj všetky ostatné platné 

bezpečnostné predpisy. 

1.3. Preprava  

Na prepravu, inštaláciu a montáž sa musí používať 

zdvíhacie vybavenie zodpovedajúce daným 

rozmerom a hmotnosti zásobníka teplej vody. 

Vysoká hmotnosť prázdneho zásobníka so sebou 

prináša zvýšené riziko nehôd a úrazov. 

 

 

Všeobecné pokyny na prevádzku 

zariadenia Hygienik 2.0. 

 

 

Dôležité informácie o inštalácii a 

prevádzke zariadenia Hygienik 2.0. 

Tieto pokyny sa musia dodržiavať! 

 

1.4. Servis a údržba  

Pravidelná údržba, ako aj prehliadky a servis 

všetkých dôležitých komponentov systému 

zaručujú dlhodobo bezpečnú a efektívnu 

prevádzku systému. Bezpečnostné ventily sa 

musia v pravidelných intervaloch aktivovať, aby sa 

skontrolovala ich správna funkcia. 

Používať sa smú iba originálne náhradné diely 

značky iDM alebo náhradné diely spĺňajúce 

technické špecifikácie spoločnosti iDM! 

1.5. Čistenie  

V prípade potreby je možné vyčistiť zásobník 

teplej vody pomocou navlhčenej handry. 

Neodporúča sa používať čistiace prostriedky. 

1.6. Inštalácia prídavných komponentov  

Inštaláciou prídavných komponentov, ktorých 

kompatibilita so zariadením nebola overená, môže 

dôjsť k narušeniu funkcie zariadenia. Na škody 

spôsobené inštaláciou prídavných komponentov 

sa nevzťahuje žiadna záruka. 

1.7. Umiestnenie pri inštalácii  

- Prostredie bez nadmernej prašnosti 

- Prostredie bez súvislej vysokej vlhkosti vzduchu 

- Prostredie chránené proti mrazu 

Musí sa zabezpečiť, aby konštrukčná pevnosť 

inštalačných povrchov alebo otvorov v strope a 

stenách bola dostatočná a nebola pri inštalácii 

narušená. 

 

 

Všeobecné pokyny na inštaláciu 

zariadenia Hygienik 2.0. 

 

 

Priestor na tel. číslo servisných 

služieb pre zákazníkov. 

  

 

  



Všeobecné informácie  

 

(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Návod na inštaláciu zariadenia Hygienik 2.0 4 
 

1.8. Informácie o ochrane životného prostredia 

 

Ohrievače vody s modulmi na 

prípravu teplej vody sú zariadenia 

vyrobené z kvalitných materiálov, 

ktoré sa nesmú likvidovať spolu s 

odpadom z domácností. Musia sa 

zlikvidovať odborným a náležitým 

spôsobom a v súlade s predpismi 

vydanými miestnymi úradmi. 

Pri likvidácii v rozpore s danými 

predpismi môže dôjsť k 

znečisteniu životného prostredia 

a poškodeniu zdravia osôb, za čo 

môže hroziť zákonný postih. 

 

1.9. Normy a smernice 

 

Pri inštalácii dodržiavate všetky 

príslušné vnútroštátne aj 

medzinárodné smernice pre vedenie, 

inštaláciu, prevenciu úrazov aj 

bezpečnosť vzťahujúce sa na 

inštaláciu potrubných systémov a 

elektrických komponentov a 

zariadení, ako aj informácie v tomto 

návode na inštaláciu. 

 

Medzi ne patria: 

- všeobecne platné predpisy ochrany zdravia a 

bezpečnosti práce, 

- ustanovenia týkajúce sa ochrany životného 

prostredia, 

- smernice profesijných združení, 

- príslušné zákony, normy, smernice a ustanovenia, 

napr. DIN, EN, DVGW, VDI a VDE, 

- ustanovenia miestnych podnikov verejných 

služieb. 

1.10. Kvalita prevádzkovej vody 

Odporúčame nechať vykonať analýzu kvality vody, 

aby ste predišli poškodeniu modulu na prípravu 

teplej vody v dôsledku nedostatočnej kvality vody. 

Testovací inštitút vykonávajúci analýzu 

prevádzkovej vody musí dostať pokyny, aby cielene 

testoval prítomnosť látok, ktoré pôsobia pri použití 

výmenníkov tepla s neželeznými kovovými doskami 

ako modulov na prípravu teplej vody.

V prípade modulov na prípravu teplej vody od 

spoločnosti iDM Energiesysteme sa musia 

dodržiavať nasledujúce limitné hodnoty predpísané 

výrobcami doskových výmenníkov tepla: 

Hodnota pH 6 – 10 

Celková tvrdosť 6...15 °dH 

Vodivosť nie je zadaná 

Filtrované látky <30 mg/l  

Chloridy pri viac ako 100 °C nie sú 

povolené žiadne chloridy  

Zvyškový chlór <0,5 mg/l 

Sírovodík nie je zadaná 

Amoniak nie je zadaná 

Sulfáty <300 mg/l 

Hydrouhličitan nie je zadaná  

Hydrouhličitany/sulfáty  nie je zadaná  

Sulfid <5 mg/l 

Dusičnan nie je zadaná 

Dusitan nie je zadaná 

Železo nie je zadaná 

Mangán nie je zadaná 

Zvyšková žieravá 

kyselina uhličitá 

nie je zadaná 
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2. Opis 
 

2.1. Hygienik 2.0  

Zariadenie iDM-Hygienik 2.0 je kompletne vybavený 

ohrievač vody dodávajúci hygienicky čistú, teplú 

vody pomocou protiprúdového doskového 

výmenníka tepla. 

Zásobník obsahujúci vodu na ohrev sa zohrieva 

podľa potreby prostredníctvom externého tepelného 

generátora (napr. prostredníctvom tepelného 

čerpadla, olejového alebo plynového kotla, kotla na 

drevo, ...). 

Voda sa ohrieva súvislým procesom 

prostredníctvom veľkoplošného protiprúdového 

výmenníka tepla vyrobeného z nehrdzavejúcej 

ocele. Vďaka tomu sa zabráni vzniku baktérií. 

Doskový výmenník tepla je vybavený dvomi 

hadicovými prípojkami a odpojovacím ventilom na 

jednoduché odstránenie vodného kameňa. Do 

doskového výmenníka tepla sa privádza teplo zo 

zásobníka prostredníctvom čerpadla primárneho 

okruhu s reguláciou otáčok. Čerpadlo primárneho 

okruhu sa aktivuje prostredníctvom prietokového 

spínača v potrubí studenej vody. 

Zásobník je vhodný na plnenie pomocou tepelného 

čerpadla značky iDM. Na ohrev zásobníka je možné 

použiť aj skrutkovací ohrevný elektrický článok. 

Ďalšou možnosťou je použiť solárny panel s 

dodávkou teplej vody prostredníctvom solárnej 

stanice, ktorá je dostupná ako príslušenstvo. 

Zariadenie iDM-Hygienik 2.0 je dostupné v dvoch 

verziách: 

- S medzivrstvovou doskou (pričom horná časť je 

vhodná na ohrev vody a spodná časť ako 

vyrovnávací zásobník). Medzivrstvová doska 

udržiava rozvrstvenie teplôt, najmä pri používaní 

zariadenia Hygienik 2.0 s tepelným čerpadlom 

značky iDM. 

- Bez medzivrstvovej dosky (iba na ohrev teplej 

vody) 

Oblasti použitia 

Pomocou zariadenia Hygienik 2.0 je možné 

dosiahnuť množstvo teplej vody v objeme až do 

70 l/min. Veľkokapacitné budovy je možné 

zásobovať skombinovaním viacerých zariadení 

súčasne. 

Rozsah dodávky 

Zariadenie Hygienik 2.0 sa skladá zo zásobníka so 

všetkými potrebnými prípojkami a dvoch 

senzorových líšt na presné umiestnenie 

požadovaných snímačov. Telo zásobníka je 

obalené izolačnou vrstvou z plsteného 

rúna/Neopor® materiálu a obalené plastovým 

vonkajším puzdrom s čiernym krytom. 

2.2. Stanica na prípravu teplej vody  

Stanicu na prípravu teplej vody je možné 

namontovať buď priamo na zariadenie Hygienik 2.0, 

alebo na stenu. To znamená, že stanicu na prípravu 

teplej vody je možné používať aj so zásobníkom na 

vodu od iného výrobcu. 

Rozsah dodávky: 

- 25 l alebo 35 l stanica na prípravu teplej vody s 

alebo bez zmiešavacieho ventilu 

- 50 l alebo 70 l stanica na prípravu teplej vody 

- Konzola na inštaláciu stanice na prípravu teplej 

vody na stenu 

- Skrutky na montáž stanice na prípravu teplej vody 

na zariadenie Hygienik 

- Vonkajší kryt iDM pre stanicu na prípravu teplej 

vody, vyrobený z pevnej EPP peny 

- Návod na inštaláciu 

Voliteľné príslušenstvo 

- Regulačná jednotka UVR 61-3 HEP 

- Merač tepla 

- Obehový modul na inštaláciu do 25 l a 35 l stanice 

na prípravu teplej vody 
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1...Jednotka na reguláciu otáčok UVR 61-3 

HEP (príslušenstvo)  

2...Vysoko účinné čerpadlo 

3...Doskový 

výmenník tepla  

4...Prietokový spínač 

5...Merač tepla (príslušenstvo) 

6...Obehový modul pre 25 l a 35 l stanicu na 

prípravu teplej vody (príslušenstvo) 

2.3. Poznámky týkajúce sa dimenzovania  

Zariadenie Hygienik 2.0 je dostupné v rôznych 

kombináciách vhodných pre zásobníky a výmenníky 

tepla rozličných veľkostí. Pri výbere vhodného typu 

je potrebné zohľadniť nasledujúce kritériá. 

 

Hygienik Využitie 

500 l 
Pre jednogeneračné rodinné domy, s 
možnosťou využívať na ohrev vody 
solárne panely 

825 l Pre dvojgeneračné rodinné domy 

1000 l 

Pre solárny systém s čiastočným 
solárnym vykurovaním miestností 
alebo jednogeneračné domy s 
vykurovaním pomocou kotla na drevo 

1500 l Pre bytové domy 

2000 l 
Pre solárne systémy a systémy 
vykurovania pomocou kotla na drevo s 
väčším objemom zásobníka 

 

V závislosti od konkrétnych požiadaviek je možné 

skombinovať viacero zásobníkov. 

„Výstupný prietokový výkon“ doskového 

výmenníka tepla 

Výstupný prietokový výkon je aktuálny maximálny 

výstupný objem horúcej vody, ktorý dokáže ohriať 

doskový výmenník tepla zo studenej vody s teplotou 

10 °C na teplotu 50 °C pri teplote zásobníka 55 °C. 

Výber vhodného typu doskového výmenníka tepla 

bude závisieť od počtu bytových jednotiek a daného 

vybavenia na strane odberu pitnej vody. Informácie 

o dimenzovaní sú uvedené v norme DIN 4708, 

časť 2. 

Stanice na prípravu teplej vody sú dostupné s 

nasledujúcimi výstupnými prietokovými výkonmi: 

- 25 l/min. 

- 35 l/min. 

- 50 l/min. 

- 70 l/min. 

„Jednorazový odberový objem“ 

Ide o celkové množstvo teplej vody zohriatej na 45 

°C, ktoré je možné odpustiť zo zariadenia Hygienik 

2.0, keď je zásobník až po dno nahriaty na 60 °C a 

viac za nezohrieva tepelným generátorom. 

Výkonový index „NL“ 

Výkonový index „NL“ v celom rozsahu podľa 

definície v norme DIN 4708 uvádza počet 

štandardných obytných jednotiek (podľa normy DIN 

4708, časť 2), ktoré dokáže zariadenie Hygienik 2.0 

zásobovať vodou pri štandardných podmienkach. 

„Požadované množstvo teplej vody“ 

Požadované množstvo teplej vody pre budovu sa 

musí definovať v súlade s normou DIN 4708, časť 2 

alebo pomocou metódy „Sander“. Na základe toho 

sa potom z nižšie uvedenej tabuľky vyberie vhodný 

typ zariadenia Hygienik 2.0. 
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3. Technické údaje zariadenia Hygienik 2.0 
 

Hygienik 2.0 Jednotka 500/25 500/35 825/25 825/35 1000/25 1000/35 

Trieda energetickej účinnosti -   
1) 1) 1) 1) 

Priemerná energetická strata W 69 69 90 90 99 99 

Celkový objem zásobníka l 500 500 825 825 920 920 

Objem zásobníka nad LSP 
2)

 l 325 325 405 405 500 500 

Objem zásobníka pod LSP l 175 175 420 420 420 420 

Priemer vrát. izolácie mm 870 870 1022 1022 1018 1018 

Výška vrát. izolácie mm 1890 1890 1970 1970 2170 2170 

Inštalačná hĺbka bez izolácie mm Ø650 Ø650 Ø790 Ø790 Ø790 Ø790 

Rozmer tela nádrže pri sklopení mm 1800 1800 1910 1910 2080 2080 

Hmotnosť Kg 100 100 115 120 125 130 

Jednorazový odberový objem pri 45 

°C bez LSP 
2)

 
L 525 525 866 866 966 966 

Jednorazový odberový objem pri 45 

°C s LSP 
2)

 
L 341 341 435 435 524 524 

Výstupný prietokový výkon l/min 25 25 25 25 25 35 

Výkonový index pri 

teplote zásobníka 52 

°C 

- 3 5 4 7 5 8 

Výkonový index pri 

teplote zásobníka 60 

°C 

- 4 6 5 8 6 10 

Výkonový index pri 

teplote zásobníka 70 

°C 

- 5 8 6 10 8 12 

Max. poč. obyt. jednotiek 
3)

 - 2 3 4 7 6 10 

Max. poč. hotelových izieb 
3)

 - - - - - 5 8 

Max. poč. spŕch v športových 

zariadeniach 
3)

 
- - - - - 4 6 

 
1)

 V súlade s nariadením EÚ 812/2013 o energetickom označovaní zásobníkov teplej vody nie je dostupné žiadne energetické označenie pre 

zásobníky teplej vody s celkovým objemom vyšším ako 500 l 
2)

 Vypočítané pomocou: 

Teplota uskladnenia 60 °C  

Teplota na výstupe vody 45 °C  

Teplota studenej vody 15 °C 
3)

 pri plniacej teplote zásobníka 70 °C 

 

Tlaková strata na strane pitnej vody: cca 0,3 bar  

Max. prevádzkový tlak na strane ohrevu: 4 bar 

Max. prevádzkový tlak na strane pitnej vody: 6 bar 

Max. prevádzková teplota: 90 °C 
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Hygienik 2.0 Jednotka 1000/50 1500/25 1500/35 1500/50 1500/70 

Trieda energetickej účinnosti - 
1) 1) 1) 1) 1) 

Priemerná energetická strata W 99 134 134 134 134 

Celkový objem zásobníka l 920 1500 1500 1500 1500 

Objem zásobníka nad LSP 
2)

 l 500 615 615 615 615 

Objem zásobníka pod LSP l 420 885 885 885 885 

Priemer vrát. izolácie mm 1018 1170 1170 1170 1170 

Výška vrát. izolácie mm 2170 2400 2400 2400 2400 

Inštalačná hĺbka bez izolácie mm Ø790 Ø950 Ø950 Ø950 Ø950 

Rozmer tela nádrže pri sklopení mm 2080 2320 2320 2320 2320 

Hmotnosť Kg 135 160 165 170 175 

Jednorazový odberový objem pri 45 °C bez 

LSP 
2)

 
L 966 1575 1575 1575 1575 

Jednorazový odberový objem pri 45 °C s LSP 
2)

 
L 524 645 645 645 645 

Výstupný prietokový výkon l/min 50 25 30 50 70 

Výkonový index pri teplote 

zásobníka 52 °C 
- 12 5 10 13 15 

Výkonový index pri teplote 

zásobníka 60 °C 
- 15 6 12 15 20 

Výkonový index pri teplote 

zásobníka 70 °C 
- 18 8 15 20 30 

Max. poč. obyt. jednotiek 
3)

 - 18 6 12 20 30 

Max. poč. hotelových izieb 
3)

 - 15 6 10 15 25 

Max. poč. spŕch v športových zariadeniach 
3)

 - 10 5 7 12 18 
 

1)
 V súlade s nariadení EÚ 812/2013 o energetickom označovaní zásobníkov teplej vody nie je dostupné žiadne energetické označenie pre 

zásobníky teplej vody s celkovým objemom vyšším ako 500 l 
2)

 Vypočítané pomocou: 

Teplota uskladnenia 60 °C  

Teplota na výstupe vody 45 °C  

Teplota studenej vody 15 °C 
3)

 pri plniacej teplote zásobníka 70 °C 

 

Číselné hodnoty uvedené pre obytné jednotky, hotelové izby a športové zariadenia sú referenčné hodnoty na 

približné plánovanie. Pri podrobnom dimenzovaní sa musia uplatniť príslušné normy a nariadenia. Uvedené 

číselné hodnoty sú založené na nasledujúcich konštrukčných údajoch: 

Obytné jednotky: 

Každá vybavená vaňou 

Odberový objem na jednom výstupnom kohútiku: 10 l/min pri 45 °C 

Faktor simultánnosti v súlade s príručkou „Taschenbuch für Heizung, Lüftung und Klimatechnik“ od Recknagl-Sprenger 

 

Hotelové izby: 

Polovica izieb vybavená vaňou, druhá polovica sprchami 

Odberový objem na jednom výstupnom kohútiku vane: 10 l/min pri 45 °C; na jednej sprche: 8 l/min pri 42 °C 

Faktor simultánnosti: 1,5-krát vyšší ako hodnota uvedená v príručke „Taschenbuch für Heizung, Lüftung und 

Klimatechnik“ od Recknagl-Sprenger 

 

Športové zariadenia: 

Odberový objem na jednom výstupnom kohútiku sprchy: 8 l/min pri 42 °C 

Faktor simultánnosti: 0,9  
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Hygienik 2.0 Jednotka 2000
4)

/25 2000
4)

/35 2000
4)

/50 2000
4)

/70 

Trieda energetickej účinnosti - 
1) 1) 1) 1) 

Priemerná energetická strata W 164 164 164 164 

Celkový objem zásobníka l 2000 2000 2000 2000 

Objem zásobníka nad LSP 
2)

 l 700 700 700 700 

Objem zásobníka pod LSP l 1300 1300 1300 1300 

Priemer vrát. izolácie mm 1340 1340 1340 1340 

Výška vrát. izolácie mm 2505 2505 2505 2505 

Inštalačná hĺbka bez izolácie mm Ø1100 Ø1100 Ø1100 Ø1100 

Rozmer tela nádrže pri sklopení mm 2440 2440 2440 2440 

Hmotnosť Kg 200 205 210 215 

Jednorazový odberový objem pri 45 °C bez LSP 
2)

 L 2100 2100 2100 2100 

Jednorazový odberový objem pri 45 °C s LSP 
2)

 L 734 734 734 734 

Výstupný prietokový výkon l/min 25 35 50 70 

Výkonový index pri teplote 

zásobníka 52 °C 
- 

5 9 13 15 

Výkonový index pri teplote 

zásobníka 60 °C 
- 

6 12 15 20 

Výkonový index pri teplote 

zásobníka 70 °C 
- 

8 15 20 30 

Max. poč. obyt. jednotiek
 **

 - 7 14 22 33 

Max. poč. hotelových izieb 
**
 - 6 10 18 28 

Max. poč. spŕch v športových zariadeniach  - 5 7 12 18 

 

1)
 V súlade s nariadením EÚ 812/2013 o energetickom označovaní zásobníkov teplej vody nie je dostupné žiadne energetické označenie pre 

zásobníky teplej vody s celkovým objemom vyšším ako 500 l 
2)

 Vypočítané pomocou: 

Teplota uskladnenia 60 °C  

Teplota na výstupe vody 45 °C  

Teplota studenej vody 15 °C 
3)

 pri plniacej teplote zásobníka 70 °C 
4)

 Zariadenie Hygienik 2000 l je dostupné aj s pripájacou prírubou ako verzia Hygienik 2000 Max 2.0, pozrite si str. 16 
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Hygienik 500 2.0 (s/bez medzivrstvovej dosky) 

 Pohľad spredu Pohľad zozadu 

 
 

Položka Prípojka Rozmer  Položka Prípojka Rozmer 

1 
Prítok, stanica na prípravu teplej 
vody 

R 1“  8 
Prítok, druhý tepelný 
generátor/solár 

R 1 ½“ 

2 
Spiatočka, stanica na prípravu 
teplej vody 

R 1“  9 Spiatočka, kúrenie R 1 ½“ 

3 
Hrdlo pre ohrevný elektrický 
článok 

R 2“  10 Voliteľná spiatočka R 1 ½“ 

4 
Hrdlo pre cirkulačný tyčový 
systém alebo vratnú cirkulačnú 
stanicu 

R 1“  11 Odvzdušnenie R ½“ 

5 
Prítok HGL, resp. domácej teplej 
vody alebo prívodnej cirkulačnej 
stanice 

R 1 ½“  12 Odtok R ½“ 

6 Prítok, tepelné čerpadlo R 1 ½“  13 Terminál snímačov  

7 Spiatočka, tepelné čerpadlo R 1 ½“  14 
Montáž, stanica na prípravu teplej 
vody 
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Hygienik 825 2.0 (s/bez medzivrstvovej dosky) 

 Pohľad spredu Pohľad zozadu 

 
 

Položka Prípojka Rozmer  Položka Prípojka Rozmer 

1 
Prítok, stanica na prípravu teplej 
vody 

R 1“  8 
Prítok, druhý tepelný 
generátor/solár 

R 1 ½“ 

2 
Spiatočka, stanica na prípravu 
teplej vody 

R 1“  9 Spiatočka, kúrenie R 1 ½“ 

3 
Hrdlo pre ohrevný elektrický 
článok 

R 2“  10 Voliteľná spiatočka R 1 ½“ 

4 
Hrdlo pre cirkulačný tyčový 
systém alebo vratnú cirkulačnú 
stanicu 

R 1“  11 Odvzdušnenie R ½“ 

5 
Prítok HGL, resp. domácej teplej 
vody alebo prívodnej cirkulačnej 
stanice 

R 1 ½“  12 Odtok R ½“ 

6 Prítok, tepelné čerpadlo R 1 ½“  13 Terminál snímačov  

7 Spiatočka, tepelné čerpadlo R 1 ½“  14 
Montáž, stanica na prípravu teplej 
vody 
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Hygienik 1000 2.0 (s/bez medzivrstvovej dosky) 

 Pohľad spredu Pohľad zozadu 

 
 

Položka Prípojka Rozmer  Položka Prípojka Rozmer 

1 
Prítok, stanica na prípravu teplej 
vody 

R 1“  8 
Prítok, druhý tepelný 
generátor/solár 

R 1 ½“ 

2 
Spiatočka, stanica na prípravu 
teplej vody 

R 1“  9 Spiatočka, kúrenie R 1 ½“ 

3 
Hrdlo pre ohrevný elektrický 
článok 

R 2“  10 Voliteľná spiatočka R 1 ½“ 

4 
Hrdlo pre cirkulačný tyčový 
systém alebo vratnú cirkulačnú 
stanicu 

R 1“  11 Odvzdušnenie R ½“ 

5 
Prítok HGL, resp. domácej teplej 
vody alebo prívodnej cirkulačnej 
stanice 

R 1 ½“  12 Odtok R ½“ 

6 Prítok, tepelné čerpadlo R 1 ½“  13 Terminál snímačov  

7 Spiatočka, tepelné čerpadlo R 1 ½“  14 
Montáž, stanica na prípravu teplej 
vody 
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Hygienik 1500 2.0 (s/bez medzivrstvovej dosky) 

 Pohľad spredu Pohľad zozadu 

 
 

Položka Prípojka Rozmer  Položka Prípojka Rozmer 

1 
Prítok, stanica na prípravu teplej 
vody 

R 1 ½“  9 Spiatočka, kúrenie R 1 ½“ 

2 
Spiatočka, stanica na prípravu 
teplej vody 

R 1 ½“  10 Voliteľná spiatočka R 1 ½“ 

3 
Hrdlo pre ohrevný elektrický 
článok 

R 2“  11 Odvzdušnenie R ½“ 

5 
Prítok HGL, resp. domácej teplej 
vody alebo prívodnej cirkulačnej 
stanice 

R 1 ½“  12 Odtok R ½“ 

6 Prítok, tepelné čerpadlo R 2“  13 Terminál snímačov  

7 Spiatočka, tepelné čerpadlo R 2“  14 
Montáž, stanica na prípravu teplej 
vody 

 

8 
Prítok, druhý tepelný 
generátor/solár 

R 1 ½“     
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Hygienik 2000 2.0 (s/bez medzivrstvovej dosky) 

 Pohľad spredu Pohľad zozadu 

 
 

Položka Prípojka Rozmer  Položka Prípojka Rozmer 

1 
Prítok, stanica na prípravu teplej 
vody 

R 1 ½“  9 Spiatočka, kúrenie R 1 ½“ 

2 
Spiatočka, stanica na prípravu 
teplej vody 

R 1 ½“  10 Voliteľná spiatočka R 1 ½“ 

3 
Hrdlo pre ohrevný elektrický 
článok 

R 2“  11 Odvzdušnenie R ½“ 

5 
Prítok HGL, resp. domácej teplej 
vody alebo prívodnej cirkulačnej 
stanice 

R 1 
½“/2“ 

 12 Odtok R ½“ 

6 Prítok, tepelné čerpadlo R 2“  13 Terminál snímačov  

7 Spiatočka, tepelné čerpadlo R 2“  14 
Montáž, stanica na prípravu teplej 
vody 

 

8 
Prítok, druhý tepelný 
generátor/solár 

R 1 ½“     
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Hygienik 2000 Max 2.0 

 Pohľad spredu Pohľad zboku 

 
 

Položka Prípojka Rozmer     

1 Príruba (4×) DN100/PN6     

2 
Prítok stanice na prípravu teplej 
vody 

R 1 1/4”     

3 
Spiatočka stanice na prípravu 
teplej vody 

R 1 1/4”     

4 
Ponorný ohrevný elektrický článok 
(2×) 

R 2“     

5 Cirkulácia (2×) 2”     

6 Puzdro R 2 1/2“     

7 Odvzdušnenie R 1/2“     

8 Odtok 1/2”     

9 
Držiak pre stanicu na prípravu 
teplej vody 
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Poznámky: 
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4. Inštalácia 

4.1. Podmienky na inštaláciu zariadenia 
Hygienik 2.0 

Zariadenie iDM Hygienik 2.0 je potrebné 

nainštalovať čo najbližšie k vodovodným prípojkám, 

aby bolo vodovodné potrubie čo najkratšie a nebolo 

potrebné použiť obehové potrubie. 

Počas uskladnenia, prepravy a inštalácie nesmie 

byť zariadenie vystavené pôsobeniu mechanických 

síl, ako je zvlnenie, poškriabanie a pnutie. 

4.2. Miesto inštalácie zariadenia Hygienik 2.0 

Zariadenie iDM Hygienik 2.0 musí nainštalovať 

autorizovaná špecializovaná firma do miestnosti 

zabezpečenej proti mrazu. Musia sa pritom 

dodržiavať príslušné zákony, smernice a normy pre 

kotolňové potrubie, ako aj pre vodovodné inštalácie. 

Musia sa dodržiavať minimálne vzdialenosti 

potrebné na inštalačné a údržbové práve na 

základe konkrétnych inštalačných podmienok, 

daných potrubných vedení a veľkosti inštalačnej 

miestnosti. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ďalšie 

informácie o rozmeroch rôznych zásobníkov. 

Veľkosť zásobníka Priemer 

Hygienik 500 l 870 mm 

Hygienik 825 l 1022 mm 

Hygienik 1000 l 1018 mm 

Hygienik 1500 l 1170 mm 

Hygienik 2000 l 1340 mm 

 

4.3. Pripojenie hrdiel zariadenia Hygienik 2.0  

Aby sa predišlo tepelným stratám, nie sú v 

izolačnom plášti vytvorené otvory pre všetky 

prírubové hrdlá. Dodatočné prípojky je možné 

používať vylomením príslušným perforovaných 

miest. 

 

 

Ak stanice na prípravu teplej vody 

umiestnite do polohy mimo stred 

zariadenia v blízkosti vodovodných 

prípojok (napr. vo vnútri obytných 

jednotiek), obsah potrubí s teplou 

vodou je možné znížiť na menej ako 

3 l. 

 

 

Aby sa predišlo vzniku korózie vo 

vnútri nádrže, postupujte podľa 

pokynov vzťahujúcich sa na 

ohrievanú vodu! 

 

 

Izolačný plášť ani vonkajší kryt 

nesmú byť vystavené silnému 

slnečnému žiareniu ani iným zdrojom 

tepla. Hrozí riziko poškodenia izolácie 

a povrchu. 

 

 

Obr.: Poškodená izolácia v dôsledku nesprávneho 

uskladnenia. 
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4.4. Inštalácia izolačného plášťa pomocou 
upevňovacej lišty s výstupkami  

Dodaná izolácia je umiestnená pod telom 

zásobníka. Na uľahčenie inštalácie a aby ste 

predišli prevráteniu zásobníka požiadajte druhú 

osobu, aby mierne nadvihla zásobník. 

Po nasadení izolácie na podstavec zásobníka sa 

musia podľa znázornenia na identifikačnom štítku 

zariadenia upevniť na telo zásobníka snímače, a to 

pomocou bloku terminálu snímačov. 
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Po umiestnení snímačov do správnej polohy je 

možné nainštalovať izolačný plášť. Izolačné diely je 

potrebné pretiahnuť cez prípojky, pričom musí byť 

Neoporová/rúnová izolačná vrstva otočená smerom 

dovnútra. Káble snímačov je potrebné vyviesť z 

izolácie na boku vo vrchnej časti. 

 

 

 

 

 

 

 

Upevňovacia lišta sa pomocou výstupkov zachytí do 

prvej drážky a uzatvorí na opačnej strane smerom 

zospodu nahor. Izolačný plášť sa pevne stiahne 

pomocou upevňovacích líšt s výstupkami, až kým 

nebude tesne dosadať na telo zásobníka. Keď 

izolačná vrstva pevne prilieha na telo zásobníka, na 

upevňovaciu lištu nasaďte dodanú kryciu lištu. 

 

 

Krycia lišta 

 

Na inštaláciu izolačného plášťa 

pomocou upevňovacej lišty s 

výstupkami sú potrebné 2 osoby! 

 

 

Pred inštaláciou by mal byť izolačný 

plášť uskladnený v teplej miestnosti, 

prípadne pred zatvorením 

upevňovacej lišty s výstupkami 

počkajte, kým sa zásobník nezohreje! 

Izolačný plášť nasadzujte opatrne, 

aby sa nepoškodil! 
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Po nainštalovaní izolačného plášťa nasaďte kryt na 

vrchnú časť zariadenia Hygienik. Kryt sa skladá z 

dvoch častí. Najskôr nasaďte menšiu časť s 

plstenou izolačnou vrstvou otočenou dovnútra. 

Potom nasaďte väčšiu časť plastovou stranou 

otočenou smerom von. Pozrite si obrázky naľavo na 

tejto strane. 

Platový kryt sa nesmie namontovať na izolačný 

plášť. Zvlnený výstupok na vrchnom konci 

izolačného plášťa je dizajnovým prvkom a 

nesmie sa zakryť plastovým krytom. 

V rámci balenia sa dodávajú záslepky, plstený 

izolačný materiál a polystyrénové krytky na zakrytie 

a odizolovanie nepoužívaných prípojok. Nainštalujte 

ich podľa potreby. Odporúčame zaizolovať a zakryť 

nepoužívané prípojky, vďaka čomu môžete predísť 

tepelným stratám. 

 

Záslepka 

 

Plstený izolačný materiál 

 

Polystyrénové krytky 
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5. Inštalácia stanice na prípravu  
teplej vody 2.0 
 

5.1. Opis  

25 l alebo 35 l stanice na prípravu teplej vody je možné namontovať buď priamo na zariadenie Hygienik 2.0, 

alebo na stenu. 

50 l stanicu na prípravu teplej vody je možné namontovať na zariadenie Hygienik 2.0 s kapacitou 1000 l, 1500 l a 

2000 l. 

70 l stanicu na prípravu teplej vody je možné namontovať na zariadenie Hygienik 2.0 s kapacitou 1500 l a 2000 l. 

50 l a 70 l stanice na prípravu teplej vody je možné namontovať aj na stenu. 

 

Voliteľné príslušenstvo 

• Regulačná jednotka UVR 61-3 HEP (č. pol. 173531) 

• Merač tepla pre 25 l/min a 35 l/min (č. pol. 173534) 

• Merač tepla pre 50 l/min a 70 l/min (č. pol. 173536)  

• Obehový modul (č. pol. 173500), iba pre 25 l a 35 l stanice na prípravu teplej vody 

Ak sa stanica na prípravu teplej vody používa s tepelným čerpadlom Navigator 1.7, musí sa snímač B42 nahradiť 

snímačom KTY 81-210, ktorý je súčasťou súpravy snímačov tepelného čerpadla. Zapojenie kabeláže sa 

vykonáva na základe schémy zapojenia tepelného čerpadla. 

 

Inštalácia stanice na prípravu teplej vody na 

zariadenie Hygienik 

 

Nástenná inštalácia stanice na prípravu teplej 

vody 
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5.2. Inštalácia stanice na prípravu teplej vody 
na zariadenie Hygienik 

Stanice na prípravu teplej vody 25 l – 70 l 2.0 sa 

montujú na zariadenie Hygienik 2.0 v inštalačnej 

miestnosti. 

Inštalácia staníc na prípravu teplej vody na 

zariadenie Hygienik 2.0 sa vykonáva pomocou 

dodanej súpravy na pripojenie k zásobníku. 

Súprava na pripojenie k zásobníku obsahuje dve 

tvarované hadice z nehrdzavejúcej ocele a 

zodpovedajúce závitové armatúry. 

 

Stanica na prípravu teplej vody sa pripája k 

prípojným hrdlám 1 a 2 pomocou tvarovaných 

hadíc. Montážne body znázornené na vyššie 

uvedenom obrázku slúžia na inštaláciu staníc na 

prípravu teplej vody. K montážnym bodom sa musí 

pomocou dvoch dodaných skrutiek pripevniť držiak 

stanice na prípravu teplej vody. Stanica na prípravu 

teplej vody sa osadí do držiaka a potom sa musí 

pod ním pripevniť pomocou tretej dodanej skrutky. 

 

Držiak na inštaláciu na zariadenie Hygienik a na 

stenu 

 

Tvarované hadice z nehrdzavejúcej ocele 

 

Prípojka zvrchu s izoláciou Armaflex 

 

Prípojka zospodu s izoláciou Armaflex 

Pred pripojením tvarovaných hadíc k zariadeniu 

Hygienik 2.0 na hadice najskôr nasaďte dodanú 

izoláciu Armaflex.  

Prípojné hrdlo 1 

Montážny bod 

Prípojné 

hrdlo 2 
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5.3. Nástenná inštalácia stanice na prípravu 
teplej vody 

 

Konzolu na inštaláciu stanice na prípravu teplej 

vody pripevnite na stenu pomocou dvoch skrutiek. 

Skrutky, rozperky do steny a podložky potrebné na 

montáž sú štandardnou súčasťou dodávky. 

 
Nástenná konzola 

Stanicu na prípravu teplej vody zavesením nasaďte 

na nástennú konzolu cez otvor dostupný v zadnom 

paneli stanice na prípravu teplej vody. 

 

Musíte zabezpečiť, aby závitové 

prípojné prvky v stene dokázali počas 

prevádzky uniesť hmotnosť 

namontovanej stanice na prípravu 

teplej vody.  

 

 
Upevňovacia skrutka 

Po namontovaní stanice na prípravu teplej vody na 

nástennú konzolu sa spodná časť stanice pripevní k 

stene pomocou dodatočnej upevňovacej skrutky. Po 

úplnom namontovaní stanice na prípravu teplej vody 

nainštalujte prívodné/vratné potrubné vedenia k 

zariadeniu Hygienik. Nainštalujte aj vodovodné 

potrubia. 

 

 

Pri práci z prednej strany podržte vonkajší kryt iDM 

v rovnej polohe a nasaďte ho na stanicu na prípravu 

teplej vody, až kým sa nezaistí v danej polohe. Aby 

ste predišli energetickým stratám, musí byť na 

stanici na prípravu teplej vody vždy nasadený 

vonkajší kryt. 

Aby sa znížili tepelné straty, musí zákazník 

zaizolovať potrubie medzi zariadením Hygienik a 

stanicou na prípravu teplej vody. 

 

Teplá voda Prívod zásobníka 

Obeh teplej 

vody 

Studená voda 
Spiatočka 

zásobníka 
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Súčasťou dodávky pri 50 l a 70 l staniciach na prípravu teplej vody sú aj nižšie zobrazené guľové ventily. Ak sa 

stanica na prípravu teplej vody inštaluje na stenu a nie na zariadenie Hygienik 2.0, musia sa tieto ventily 

nevyhnutne namontovať v inštalačnej miestnosti. 

 

Guľové ventily, ktoré sú súčasťou dodávky pri 50 l a 

70 l staniciach na prípravu teplej vody. 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

Prívod zásobníka Vývod teplej vody 

Prívod studenej vody Spiatočka zásobníka 

Prívod studenej vody Spiatočka zásobníka 

Prívod zásobníka Vývod teplej vody 
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5.4. Inštalácia obehového modulu 

Pri 25 l a 35 l staniciach na prípravu teplej vody je 

možné nainštalovať voliteľný obehový modul 

(č. pol. 173500).

 

 

Obehové potrubie je vedené popod vratné potrubie stanice na prípravu teplej vody. Odstráňte záslepku na 

prípojke vratného potrubia a pripojte k nej obehové potrubie. 

 

Pomocou strihacích klieští odstráňte perforovaný plech zakrývajúci výrez na obehové čerpadlo.  

Obehové potrubie 

Pripojte obehové potrubie Odstráňte záslepku 
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Namontujte dodaný guľový ventil na čerpadlo. Obehové čerpadlo namontujte na obehové potrubie a pripevnite ho 

na konzolu v blízkosti guľového ventilu. Pri inštalácii obehového čerpadla je nevyhnutné dodržať správny smer 

prietoku. 

 

Kompletne zmontovaný obehový modul 

  

Guľový ventil 

Obehové potrubie 

Obehové čerpadlo 

Obehové čerpadlo 

Obehové potrubie 
Guľový ventil 
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5.5. Inštalácia merača tepla 

Pri 25 l a 35 l staniciach na prípravu teplej vody je možné nainštalovať voliteľný merač tepla (č. pol. 173534). 

 
 

Zo spiatočky zásobníka odstráňte mosadznú rúrku a nasaďte meraciu jednotku merača tepla. 

 
 

 
 
 

 

Držiak pre obslužnú jednotku je nainštalovaný na bočnej 

strane. Obslužná jednotka sa pripevní pomocou skrutkovacej 

prípojky. 

  

Mosadzná rúrka Meracia jednotka 

Snímač teploty – snímač 

teploty merača tepla sa 

nainštaluje do prívodu 

zásobníka. 

Držiak Obslužná jednotka 
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5.6. Inštalácia regulačnej jednotky UVR 61-3 HEP 

Ak sa má stanica na prípravu teplej vody používať bez riadiacej jednotky Navigator, je možné ako regulačnú 

jednotku nainštalovať zariadenie UVR 61-3 HEP. V rámci dodávky obsahuje balenie 2 konzoly, jednu pre 25 l a 

35 l stanice na prípravu teplej vody a jednu pre 50 l a 70 l stanice na prípravu teplej vody. 

 
Montážne otvory 

Konzolu pre regulačnú jednotku namontujte prostredníctvom dostupných otvorov. 

 
 

Vyberte obslužnú jednotku regulačnej jednotky a pripevnite jej puzdro na konzolu pomocou dvoch montážnych 
skrutiek. Potom vložte späť obslužnú jednotku. 
 

 

Regulačná jednotka, čerpadlo a snímač sa pripoja podľa 

znázornenia v schéme zapojenia. Schéma zapojenia sa 

dodáva spolu s jednotkou UVR 61-3 HEP. 

  

Montážne skrutky 
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5.7. Pripojenie k stanici na prípravu teplej vody 
na strane vodovodnej prípojky 

Stanica na prípravu teplej vody je vhodná na 

používanie s bežnou pitnou vodou (hodnota pH > 

7,3) v súlade s nariadením o pitnej vode a normou 

DIN 50930-6. Prípojné potrubie je možné vytvoriť 

prostredníctvom medených alebo plastových rúrok. 

Prípojky musia mať konštrukciu odolnú voči tlaku. 

Do vodovodného potrubia so studenou vodou sa 

musia nainštalovať certifikované bezpečnostné 

inštalácie v súlade s normou DIN 1988 a DIN 4753 

(pozri nižšie uvedený nákres). 

Nesmie sa prekročiť prevádzkový tlak 6 bar 

uvedený na typovom štítku. V prípade potreby sa 

musí nainštalovať reduktor tlaku. 

 
1. Reduktor tlaku (iba pri tlaku vyššom ako 6 bar) 

2. Výpustný ventil  

3. Spätná klapka 

4. ½“ prípojka tlakomera  

5. Odpojovací ventil 6...Membránový Si ventil 

 

Guľový ventil s lapačom nečistôt je nainštalovaný vo 

vodovodnom potrubí so studenou vodou pred 

prietokovým spínačom. Tento ventil sa musí 

skontrolovať po naplnení a prepláchnutí potrubných 

vedení. 

V oblastiach s veľmi tvrdou vodou je potrebné do 

potrubia nainštalovať zariadenia na zmäkčovanie 

vody. 

Doskový výmenník tepla sa vyčistí a odstráni sa z 

neho kameň pomocou malého čerpadla, ktorým sa 

doskový výmenník tepla prepláchne prostriedkom 

na odstránenie vodného kameňa smerom zvrchu 

nadol prostredníctvom nainštalovaných 

preplachovacích ventilov. 

Elektrické pripojenie stanice na prípravu teplej 

vody 

Elektrické pripojenie sa musí vykonávať podľa 
znázornenia v priloženej schéme elektrických 
obvodov.

 

 

Cirkuláciu teplej vody je možné 

zabezpečiť prostredníctvom 

voliteľného obehového modulu iDM 

určeného pre 25 l a 35 l stanice na 

prípravu teplej vody. Ak je potrebná 

ochrana proti obareniu, musí byť 

stanica na prípravu teplej vody 

vybavená zmiešavacím ventilom, 

ktorý slúži na obmedzenie vstupnej 

teploty na výmenníku tepla. Toto sa 

vzťahuje najmä na konfigurácie 

využívajúce solárne systémy.  

 
Výstupný prietokový výkon 

Typ 25l 35l 

Výstupný prietokový výkon* 25 l/min. 35 l/min. 

Tlaková strata na strane pitnej 

vody 
0,3 bar 0,3 bar 

Max. prevádzkový tlak na 

strane ohrevu 
4 bar 4 bar 

Max. prevádzkový tlak na 

strane pitnej vody 
6 bar 6 bar 

Max. prevádzková teplota 85 °C 85 °C 

Prenášaný výk. obehových 

modulov
1)

 
7,7 kW 10,7 kW 

Elektrické pripojenie 
230V/50

Hz 

230V/50

Hz 

Spotreba el. energie 50 W 50 W 

Rozmery V × Š × H v mm 1000/440/260 

 

1) Teplota prietoku teplej vody 60 °C 

Maximálne ochladenie pri cirkulácii 5 K 

Typ 50l 70l 

Výstupný prietokový výkon* 50 l/min. 70 l/min. 

Tlaková strata na strane pitnej 

vody 
0,3 bar 0,3 bar 

Max. prevádzkový tlak na 

strane ohrevu 
4 bar 4 bar 

Max. prevádzkový tlak na 

strane pitnej vody 
6 bar 6 bar 

Max. prevádzková teplota 85 °C 85 °C 

Elektrické pripojenie 
230V/50

Hz 

230V/50

Hz 

Spotreba el. energie 50 W 50 W 

Rozmery V × Š × H v mm 1000/440/260 

 
*pri teplote zásobníka 60 °C a výstupnej teplote teplej vody 55 °C  

Teplota studenej vody 10 °C 
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6. Programovanie jednotky UVR 61-3 HEP 
 

Jednotka UVR 61-3 HEP na reguláciu otáčok je 

dostupná ako voliteľné príslušenstvo. Regulačná 

jednotka slúži na reguláciu otáčok čerpadla 

doskového výmenníka tepla prostredníctvom 

impulznej šírkovej modulácie (PWM) alebo 

ovládaním prostredníctvom napätia 0 – 10 V. 

Pripojený prietokový spínač (S6) rozpozná odber 

vody a spustí čerpadlo doskového výmenníka tepla 

A1. Otáčky čerpadla doskového výmenníka tepla sa 

pritom regulujú tak, aby sa na výstupe udržiavala 

teplota zohriatej vody (snímač S5) na 

prednastavenej hodnote (výrobné nastavenie je 47 

°C). 

Jednotka UVR61-3 HEP je vo výrobnom závode 

nakonfigurovaná na reguláciu pomocou „PWM“. 

Ak sa má čerpadlo ovládať prostredníctvom 0 – 

10 V napätia, musí sa nastavenie zmeniť na 0-10V 

podľa pokynov 

na str. 39. Zároveň sa musia zmeniť aj parametre 

„Output mode“ (Výstupný režim) a „Lower speed 

limit“ (Spodný limit otáčok) podľa pokynov na 

str. 41. 

Od výroby prednastavené parametre sú uložené v 

pamäti EEPROM, v ktorej sa uchovajú pri výpadku 

elektrického napájania. 

Poznámka: 

Parametre sú prednastavené vo výrobnom závode 

na používanie s modulom na prípravu teplej vody 

iDM. V prípade potreby sa smie meniť iba 

požadovaná teplota ohriatej vody! 

Pri používaní solárneho ohrevu je potrebné 

nakonfigurovať Program 640 v priloženom 

návode. Systémy snímačov a solárne plniace 

čerpadlo sa pripájajú podľa znázornenia v 

schéme zapojenia. 

Je možné zobraziť teploty a stav prietokového 

spínača: 

S1 = teplota kolektora 

S2 = teplota zásobníka 

S3 = snímač zásobníka v prípade obehu  

S4 = vratný snímač v prípade obehu 

S5 = teplota ohriatej vody na vodovodnom výstupe 

S6 = prietokový spínač, zobrazenie: 

999 = otvorený, bez odberu vody 

–999 = zatvorený, prebieha odber vody 

 

Poznámka: 

Ak chcete rýchlo upraviť teplotu ohriatej vody, 

postupujte podľa pokynov na str. 38 a 39. 

Požadovanú teplotu je možné v takom prípade 

nastaviť v položke ponuky „SWA47“. 

Prednastavené hodnoty teploty slúžia iba ako 

referenčné hodnoty a možno bude potrebné ich 

upraviť. 
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Technické údaje: 

Snímače: Odporový snímač PT1000, linearizovaný, presnosť v rozsahu 10 až 90 °C: –1 °C  

Poznámka: ZEMN kontakt všetkých snímačov je pripojený vnútorne a je zameniteľný. 

Diferenciálna teplota:  Nastaviteľná od 0,0 K do 99 K  

Prahové hodnoty: Nastaviteľné od –20 °C do 150 °C 

Regulácia otáčok: 30 stupňov otáčok, regulácia na absolútnu hodnotu  

Zobrazenie teploty: –50 °C do +199 °C 

Rozlíšenie: Od –9,9 °C do +100 °C po 0,1 °C, inak 1 °C  

Presnosť: Typ. 0,4 °C a max. +/–1 °C v rozsahu od 0 °C do 100 °C  

Výstup 1: Triak 250 V/1,5 A (350 W) 

Výstup 2: Relé 250 V/3 A (700 W) 

Výstup 3: Relé 250 V/3 A (700 W) 

Poznámka: Všetky výstupy sú spoločne chránené 3,15 A poistkou! 

Napájanie z el. siete: 230 V/ 50 Hz  

Spotreba energie: max. 3 W 

Poznámka: Systém musí byť uzemnený v súlade s danými predpismi!  

 

Odporové hodnoty snímačov teploty PT1000 (1097 Ω pri 25 °C) 

 

 

Odstránenie problémov 

 

Ak čerpadlo nepracuje, hoci je privádzaná teplá voda, skontrolujte nasledujúce položky: 

• Je spínací prvok na prietokovom spínači nasadený v správnej polohe (mosadzná časť) a otočený správnym 

smerom (káblom nahor)? 

• Môže sa plavákový prvok v prietokovom spínači voľne pohybovať (alebo je zablokovaný nečistotami)? 

• Je možné zapnúť a vypnúť čerpadlo v rámci ručnej obsluhy (pozrite si položku ponuky „TST“ na str. 41)? 

• Funguje čerpadlo v prípade, ak sa premostí biely kontakt na prietokovom spínači? 

• Ak regulačná jednotka nefunguje aj napriek tomu, že je pripojená k zdroju el. napätia, je potrebné skontrolovať a 

v prípade potreby vymeniť poistku (3,15 A rýchla). 
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Obsluha 

Obsluha regulačnej jednotky a prechádzanie cez jej ponuky sa vykonáva pomocou 4 tlačidiel. Veľkoplošný displej 

obsahuje všetky symboly pre všetky dôležité funkcie, ako aj pole na zobrazovanie textu.  

Funkcie tlačidiel: 

 

◄►  = Navigačné tlačidlá na výber symbolov a zmenu parametrov 

▼ = Slúži na vstup do ponuky, aktivovanie hodnoty, ktorá sa má zmeniť pomocou 

navigačných tlačidiel (hodnoty potom začnú blikať) 

▲ = Návrat z naposledy zvolenej úrovne ponuky, ukončenie zadávania parametrov pre 

určitú hodnotu 

Počas bežnej prevádzky slúžia bočné tlačidlá (◄ ►) ako navigačné tlačidlá na výber požadovaného zobrazenia, 

napr. výstupnej teploty zohriatej vody alebo vstupnej teploty doskového výmenníka tepla. Po každom stlačení 

tlačidla sa zobrazí iný symbol so zodpovedajúcou teplotou (pozri nižšie). 

Pri tomto využití je snímač teploty T3 prietokovým spínačom a zobrazuje sa nasledovne:  

Prívod teplej vody nie je 

aktívny: 

999 

Teplá voda aktívna: –99 

V závislosti od čísla programu je možné vybrať iba symboly z vrchného riadka základného displeja. 

 

Nad textovým riadkom sa na informačné účely vždy zobrazí zodpovedajúci symbol. Počas nastavovania 

parametrov sa všetky informácie zobrazujú pod textovým riadkom. 

Označené číslo na pravej strane displeja signalizuje aktívny výstup. Napr. „1“ sa rozsvieti, ak je v prevádzke 

doskový výmenník tepla, „3“ v prípade, ak je v prevádzke čerpadlo solárneho okruhu. 

Ak sa v priebehu jednej minúty nestlačí žiadne tlačidlo, regulačná jednotka automaticky prejde zo štruktúry s 

ponukami späť do režimu zobrazenia teploty. 

Regulačná jednotka je už predprogramovaná na reguláciu otáčok pre doskový výmenník tepla a je 

pripravená na používanie! 

V nižšie uvedenej časti je opísaný spôsob programovania regulačnej jednotky: 

Ponuka „PAR“ (pozri nasledujúcu stranu) obsahuje hlavne inštalačnú schému (číslo programu) a slúži na 

nastavenie regulácie diferenciálnej teploty solárneho systému. 

Ponuka „MEN“ obsahuje popisy nastavení na reguláciu otáčok čerpadla doskového výmenníka tepla. 
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Nastavenie regulačnej jednotky/parametrov v ponuke „PAR“ 

V nasledujúcej časti sú opísané nastavenia inštalačnej štruktúry (programu) a parametrov pre reguláciu 

diferenciálnej teploty solárneho systému a reguláciu otáčok čerpadla doskového výmenníka tepla. 

 

Stlačením tlačidla ► vyberte nasledujúce okno 

 

Stlačte tlačidlo ▼ 

 

Stlačením tlačidla ▼ nastavte kód, potom začne zobrazenie na displeji blikať. 
Pomocou tlačidla ► nastavte hodnotu Code 32 

Potvrďte tlačidlom ▲. Zobrazenie na displeji prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Verzia (Ver) programu regulačnej jednotky (môže sa odlišovať od tu uvedenej 

verzie!) 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Z výroby prednastavený program (Pr) pre regulačnú jednotku otáčok 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Pre túto aplikáciu nie je potrebné prepnutie vodičov 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte MAX obmedzenie prahu vypnutia pre snímač T2 (snímač zásobníka), 
výrobné nastavenie 90 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 
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Zmeňte Max obmedzenie prahu zapnutia pre snímač T2 (snímač zásobníka), 
výrobné nastavenie 85 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte Max obmedzenie prahu vypnutia pre snímač T4 (nepriradený), výrobné 
nastavenie 47 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte Max obmedzenie prahu zapnutia pre snímač T4 (nepriradený), výrobné 
nastavenie 42 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte Min obmedzenie prahu zapnutia pre snímač T1 (snímač kolektora), 
výrobné nastavenie 30 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte Min obmedzenie prahu vypnutia pre snímač T1 (snímač kolektora), 
výrobné nastavenie 25 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte Min obmedzenie prahu zapnutia pre snímač T3 (nepriradený), výrobné 
nastavenie 45 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 
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Zmeňte Min obmedzenie prahu vypnutia pre snímač T3 (nepriradený), výrobné 
nastavenie 42 °C, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte diferenčný (Diff) prah zapnutia pre snímač T1 (snímač kolektora), výrobné 
nastavenie 8.0 K  

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte diferenčný (Diff) prah vypnutia pre snímač T1 (snímač kolektora), výrobné 
nastavenie 4.0 K  

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte diferenčný (Diff) prah zapnutia pre obehové čerpadlo (nepoužíva sa), 
výrobné nastavenie 8.0 K, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte diferenčný (Diff) prah vypnutia pre obehové čerpadlo (nepoužíva sa), 
výrobné nastavenie 4.0 K, 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Zmeňte zobrazenie času, napr. 16.24 

nasledovným spôsobom: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať  
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Stlačte tlačidlo ▼, začne blikať zobrazenie hodín 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

  



Programovanie jednotky UVR 61-3 HEP  

 

(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Návod na inštaláciu zariadenia Hygienik 2.0 36 
 

 

V tejto ponuke je možné nastaviť a odčítať deň, mesiac a rok a 
nastaviť automatické prepínanie medzi letným a štandardným 
časom. Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ▼ 

 

Nastavenie/zobrazenie mesiaca (M) (napr. 09) a dňa (napr. 29) 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, začne blikať 
mesiac 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Stlačte tlačidlo ▼, začne blikať deň 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Nastavenie/zobrazenie roka (Y) (napr. 2017) 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne 
blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Nastavenie automatického (Auto) prepínania medzi letným a 

štandardným časom zmeníte nasledovne: 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne 
blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Pomocou tlačidla ▲ uložte nastavenie, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ▲ 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Stlačte tlačidlo ► pre cirkuláciu, nastavte AGU2 a čas začiatku a 

ukončenia 

 

Stlačte tlačidlo ► pre cirkuláciu, nastavte AGU2 a čas začiatku a 

ukončenia 

 

Stlačte tlačidlo ► pre cirkuláciu, nastavte AGU2 a čas začiatku a 

ukončenia  
(Je potrebné nastaviť časové okná, v opačnom prípade sa použije 
24h cirkulácia) 
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Automatická (Auto) prevádzka výstupu 1 (= čerpadlo doskového výmenníka tepla 

sa bude zapínať podľa daného programu) 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte nastavenie (OFF alebo ON) 
Prejdite späť tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Automatická (Auto) prevádzka výstupu 2 (= nepriradený)  

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte nastavenie (OFF alebo ON) 
Prejdite späť tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Automatická (Auto) prevádzka výstupu 3 (= čerpadlo solárneho systému sa zapne 

podľa daného programu)  
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte nastavenie (OFF alebo ON) 
Prejdite späť tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

 

 

Ukončenie alebo spustenie ponuky „PAR“: 

 

 

 

Stlačte tlačidlo ▲ 
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Spriemerovanie pre snímač teploty ohriatej vody na vodovodnom výstupe (ponuka „MEN“) 

 

V nasledujúcej kapitole sú opísané nastavenia pre reguláciu otáčok čerpadla 
doskového výmenníka tepla. 
Stlačením tlačidla ► vyberte nasledujúce okno 

 

Stlačte tlačidlo ▼ 

 

Výber jazyka: je nastavená angličtina (Eng) 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie  
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Stlačením tlačidla ▼ nastavte kód, potom začne zobrazenie blikať 
Pomocou tlačidla ► nastavte Code 64 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Ponuka snímača (Sensor) 

 

Stlačte tlačidlo ▼ 

 

Snímač S1 (snímač kolektora) je typ PT1000 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

AV1 1.0 = priemerovanie pre snímač S1 v rámci 1,0 sekundy (= výrobné 

nastavenie) 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Uložte nastavenie pomocou ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 
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Snímač S2 (snímač spätného toku soláru) je typ KTY 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

AV 2 1.0 = priemerovanie pre snímač S2 v rámci 1,0 sekundy (= výrobné 

nastavenie) 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Uložte nastavenie pomocou ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Snímač S3 (snímač zásobníka) je typ KTY 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

AV 3 1.0 = priemerovanie pre snímač S3 v rámci 1,0 sekundy (= výrobné 

nastavenie) 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Uložte nastavenie pomocou ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Snímač S4 (cirkulácia) je typ KTY 

Pre cirkuláciu sa musí nastaviť typ snímača. 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

AV 4 1.0 = priemerovanie pre snímač S4 v rámci 1,0 sekundy (= výrobné 

nastavenie) 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Uložte nastavenie pomocou ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Snímač S5 (snímač teplej vody) je typ PT1000 
Ak sa používa tepelné čerpadlo s jednotkou Navigator 1.0 alebo 1.7, typ 
snímača sa musí nastaviť na KTY 

 

Stlačte tlačidlo ► 
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AV 5 0.4 = priemerovanie pre snímač S5 v rámci 0,4 sekundy (= výrobné 

nastavenie) 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Uložte nastavenie pomocou ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Snímač S6 (digitálny vstup, prietok) je digitálny (Dig) snímač 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

AV 6 1.0 = priemerovanie pre snímač S6 v rámci 1,0 sekundy (= výrobné 

nastavenie) 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Uložte nastavenie pomocou ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stláčajte tlačidlo ▲, až kým sa nezobrazí „ENTER“, aktuálne teploty je možné 

zobraziť stlačením tlačidla 
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Nastavenie regulácie otáčok (ponuka „MEN“) 

V nasledujúcej kapitole sú opísané nastavenia pre reguláciu otáčok čerpadla doskového výmenníka tepla. 

 

Stlačením tlačidla ► vyberte nasledujúce okno 

 

Stlačte tlačidlo ▼ 

 

Výber jazyka: je nastavená nemčina (Deut) 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Stlačením tlačidla ▼ nastavte kód, zobrazenie začne blikať 
Pomocou ▼ nastavte Code 64 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

 

 

 

Regulácia otáčok čerpadla 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Inverzné ovládanie regulácie absolútnej hodnoty nie je aktivované vo výrobnom 
závode 

 

Stlačte tlačidlo ▼ 
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Riadiaci výstup 1 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Impulzná šírková modulácia (PWM), prednastavená 

z výroby  Je možne prepnutie na 0...10V 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Výstup 1 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Inverzné ovládanie regulácie absolútnej hodnoty na 
základe snímača 5, t. j. ak sa pri snímači 5 zvýši 

teplota, znížia sa otáčky a naopak 
Výrobné nastavenie: AR I5 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Nastavenie hodnoty absolútneho ovládania, 
výrobné nastavenie: 47 °C 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané 
nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Diferenciálne ovládanie, výrobné nastavenie: 
vypnuté 

 

Stlačte tlačidlo ► 
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Nastavenie hodnoty diferenciálneho ovládania, 
výrobné nastavenie: 40 °C 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Riadenie udalostí, výrobné nastavenie: vypnuté 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Hraničná hodnota riadenia udalostí, výrobné 
nastavenie: 40 °C 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Nastavenie hodnoty riadenia udalostí, výrobné 
nastavenie: 40 °C 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Proporcionálny (Pro) komponent regulačnej 
jednotky PID, výrobné nastavenie: 5 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané 
nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Integrálny (Int) komponent regulačnej jednotky PID, 
výrobné nastavenie: 11 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané 
nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 
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Derivatívny (Der) komponent regulačnej jednotky 
PID, výrobné nastavenie: 3 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané 
nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Výstupný režim, nastavený na 100-0 pre PWM, na 
0 – 100 pre 0...10V 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Spodný limit otáčok pre čerpadlo doskového 
výmenníka tepla, výrobné nastavenie: 0 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané 
nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Horný limit otáčok pre čerpadlo doskového 
výmenníka tepla, výrobné nastavenie: 100 

Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané 
nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Oneskorenie nábehu, nastavené na 0 

 

Stlačte tlačidlo ► 

 

Aktuálna skutočná hodnota regulácie otáčok, nie je 
možné nastaviť 

 

Stlačte tlačidlo ► 
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Aktuálna úroveň otáčok na testovanie (Tst) 

čerpadla doskového výmenníka tepla, 
Zmenu vykonáte nasledovne: Stlačte tlačidlo ▼, 
zobrazenie začne blikať 
Pomocou tlačidla ► alebo ◄ zmeňte dané 
nastavenie 
Potvrďte tlačidlom ▲, zobrazenie prestane blikať 

 

Stlačte tlačidlo ▲ 5-krát, čím ukončíte režim 

nastavenia 
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PWM – čerpadlo (Yonos Para)  

 

Konfiguračná ponuka → Pitná voda 

Minimálne otáčky 20 % 

0 – 10V – čerpadlo (Stratos Para – T2)  

 

Konfiguračná ponuka → Pitná voda 

Minimálne otáčky 30 % 
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7. Inštalačné schémy 

7.1. Vysvetlenie symbolov a poznámky týkajúce 
sa inštalačných schém 

Legenda a poznámky týkajúce sa inštalačných 

schém 

Riešenia od spoločnosti iDM sú navrhnuté tak, aby 

poskytovali čo najširšie možnosti využitia tepelných 

čerpadiel. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú inovácie 

dosiahnuté diverzitou, ako aj využitie už existujúcich 

systémov na výrobu tepla. 

Nasledujúce inštalačné schémy predstavujú 

navrhované konfigurácie. Ide o schematické 

nákresy, ktoré nezobrazujú úplný sortiment 

potrebných komponentov. 

Pri skutočnom navrhovaní systému sa musia 

zohľadniť konkrétne podmienky, príslušné normy a 

zákony, ako aj údaje a informácie v návodoch na 

inštaláciu. 

 

Skratky 

HC Vykurovací okruh 

CW Studená voda 

HW Teplá voda 

LSP Medzivrstvová doska 

FM Prietokomer 

Pool Bazén 

 

Symbol Význam 

 

Systém rozvodu tepla (nízkoteplotné 
vykurovanie) 

 
Obehové čerpadlo 

 

3-cestný zmiešavací ventil (bez 
obtoku), motorový pohon 

 

3-cestný zmiešavací ventil, tepelná 
aktivácia 

 
Spätný ventil 

 
Guľový ventil 

 Ventil na reguláciu prietoku 

 
Prietokový spínač 

 
Poistný ventil 

 
Tlakomer kúrenia 

 
Expanzná membránová nádoba 

 Snímač teploty 

 
Prietokový snímač 

 
Snímač zásobníka 

 
Externý snímač 

 

Ofsetový termostat pre vykurovací 
okruh A 

 

Ofsetový termostat pre vykurovací 
okruh C 

 
Termostat v miestnosti 

 
Riadiaci termostat 

 
Vzduchový separátor 

 
Kalový separátor 

 
Prietokomer 

 
Škrtiaci ventil 

 
Filter 

 
Prietokový snímač 

 
Ponorný ohrevný elektrický článok 

 

Nasledujúce systémy slúžia 
iba ako príklady, ktoré je 
možné rozšíriť ďalšími 
možnosťami konfigurácie 
systémov tepelných 
čerpadiel. Návrh a 
plánovanie systému, ktorý 
bude presne spĺňať vaše 
konkrétne požiadavky, sa 
musí vždy vykonávať spolu s 
technikom na plánovanie 
systémov vyškoleným 
spoločnosťou iDM! 
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7.2. Zoznam inštalačných schém 

Označenie systému Kód systému Kapitola 

TERRA SW Complete + Hygienik 2.0 + priamy vykurovací okruh N_2.19-0-2-0-3-0 7.2.1 

TERRA SW Complete HGL + Hygienik 2.0 + priamy vykurovací okruh N_1.3-0-2-0-3-0 7.2.2 

TERRA SW Complete + Hygienik 2.0 + 3 vykurovacie okruhy N_2.19-0-1-0-1-0 7.2.3 

TERRA SW Complete HGL + Hygienik 2.0 s LSP a cirkuláciou N_1.3-0-1-0-1-4 7.2.4 

Aero ILM Complete HGL + Hygienik 2.0 + Termo L3.2-0-2+5-0-0 7.2.5 

TERRA ML 8-18 Complete HGL + Hygienik 2.0 L6.1-0-1-0-0 7.2.6 

TERRA AL Twin + Hygienik 2.0 s LSP L4.1-1-1-0-0 7.2.7 

TERRA AL 60 Max + Hygienik 2.0 + Termo L5.1-1-2+5-0-0 7.2.8 
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7.2.1. TERRA SW Complete + Hygienik 2.0 + priamy vykurovací okruh N_2.19-0-2-0-3-0 

 

  

Je možné použiť iba jeden vykurovací okruh. 

Vykurovací okruh musí byť navrhnutý ako 

čerpadlový okruh (bez zmiešavača!) a nesmú sa 

použiť žiadne zónové vyrovnávacie ventily! 

Pracovník vyškolený spoločnosťou iDM! 

Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) 

TERRA SW Complete 
(bez technológie HGL) 

hĺbkové sondy 

soľankového 

okruhu 

Škrtiaci 

ventil 

Dostupné ako 

príslušenstvo 

Ak sa používajú zónové ventily a priame 

okruhy, musí zostať vždy otvorených aspoň 

25 % zón. 

Výnimka: V prípade systémov vybavených 

Navigator Pro nesmú zostať otvorené žiadne 

zóny! 
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7.2.2. TERRA SW Complete HGL + Hygienik 2.0 + priamy vykurovací okruh N_1.3-0-2-0-3-0 

 

  

Ako systém rozvádzania tepla sa musí použiť podlahové 

vykurovanie. 

Podlahové vykurovacie okruhy musia zostať vždy otvorené, 

zónové ventily sa smú nainštalovať iba na cca ¼ danej 

plochy. 

V rámci prietoku dochádza ku kolísaniu teploty v dôsledku 

zapínania a vypínania tepelného čerpadla. 

hĺbkové sondy 

soľankového okruhu 

TERRA SW Complete HGL 
Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) 

Dostupné ako príslušenstvo 

Škrtiaci 

ventil 

Ak sa používajú zónové ventily a priame okruhy, 

musí zostať vždy otvorených aspoň 25 % zón. 

Výnimka: V prípade systémov vybavených 

Navigator Pro nesmú zostať otvorené žiadne 

zóny! 
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7.2.3. TERRA SW Complete + Hygienik 2.0 + 3 vykurovacie okruhy N_2.19-0-1-0-1-0  

 

 

  

Stredná prípojka zásobníka slúži ako vyrovnávacia nádrž 

pri vykurovaní. Je potrebné použiť zariadenie Hygienik s 

medzivrstvovou doskou. 

Spiatočka vykurovania a spiatočka tepelného čerpadla 

musí byť do zásobníka zariadenia Hygienik privedená 

samostatne. 

Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) 

TERRA SW Complete 
(bez technológie HGL) 

hĺbkové 

sondy 

soľankového 

okruhu 

Dostupné ako príslušenstvo 

Škrtiaci 

ventil 

Modul HC 

interný dostupný ako príslušenstvo 
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7.2.4. TERRA SW Complete HGL + Hygienik 2.0 s LSP + cirkuláciou N_1.3-0-1-0-1-4 

 

  

Modul HC 

interný dostupný ako príslušenstvo 

Škrtiaci 

ventil 

Dostupné ako príslušenstvo 

TERRA SW Complete 

HGL 

Soľankový 

okruh 

Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) 

Stredná prípojka zásobníka slúži ako vyrovnávacia nádrž pri 

vykurovaní. Je potrebné použiť zariadenie Hygienik s 

medzivrstvovou doskou. 

Spiatočka vykurovania a spiatočka tepelného čerpadla musí 

byť do zásobníka zariadenia Hygienik privedená samostatne. 

Prostredníctvom cirkulácie je možné dosahovať vyššie teploty 

ohrievanej vody. 
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7.2.5. Aero ILM Complete HGL + Hygienik 2.0 + Termo L3.2-0-2+5-0-0  

 

  

Modul HC 

interný dostupný ako príslušenstvo 

Škrtiaci 

ventil 

Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) AERO ILM HGL TERMO 
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7.2.6. TERRA ML 8-18 Complete HGL + Hygienik 2.0 L6.1-0-1-0-0 

 

  

Modul HC 
interný dostupný ako príslušenstvo 

Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) 
Interiérová jednotka Vonkajšia jednotka 

Potrubie chladiva 

Škrtiaci 

ventil 
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7.2.7. TERRA AL Twin + Hygienik 2.0 s LSP L41-1-1-0-0 

 

  

Modul HC 
interný dostupný ako príslušenstvo 

Škrtiaci 

ventil 

Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) 
TERRA AL Twin 

Skriňový 

rozvádzač 
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7.2.8. TERRA AL 60 Max + Hygienik 2.0 + Termo L5.1-1-2+5-0-0 

 

Moduly HK externé – Dostupné 

ako príslušenstvo 
Modul HC 

interný dostupný ako príslušenstvo 

Elektrický skriňový 

rozvádzač 

Hygienik 2.0  

(bez medzivrstvovej dosky) 

TERMO TERRA AL Max 

Škrtiaci 

ventil 
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8. Vykurovacia voda 

8.1. Kvalita vykurovacej vody 

V závislosti od kvality vykurovacej vody sa môže 

usádzať vodný kameň (pevne usadená vrstva 

tvorená najmä uhličitanom vápenatým), a to 

predovšetkým na povrchoch výmenníka tepla, t. j. 

pri vysokom obsahu hydrouhličitanu vápenatého 

hrozí riziko zvýšeného usádzania vodného kameňa. 

Preto odporúčame zmäkčovanie/demineralizovanie 

vody v prípade systémov s tvrdosťou vody, čiže 

koncentráciou hydrouhličitanu vápenatého 

Ca(HCO3)2, vyššou ako 14°dH. 

Informácie o koncentrácii hydrouhličitanu 

vápenatého Ca(HCO3)2 vo vašej vode vám 

poskytne miestny dodávateľ vody. 

Ak chcete previesť „nemecké stupne tvrdosti (°dH)“ 

na jednotku mol/m3, vynásobte ju hodnotou 0,179. 

Spolu so zvyšujúcou sa veľkosťou vyrovnávacích 

zásobníkov sa zároveň zhoršuje pomer medzi 

zložkami spôsobujúcimi usádzanie vodného 

kameňa (v dôsledku veľkého objemu vykurovacej 

vody) a výstupom z kotla (povrch výmenníka tepla). 

V takýchto systémoch je potrebné vykonávať 

pravidelnú kontrolu zložiek spôsobujúcich 

usádzanie vodného kameňa. Vždy sa odporúča 

vykurovanie (tepelná inhibícia) ohrievanej vody 

(pozri nižšie). 

Pri koncentrácii 2,5 mol/m
3
 (čo zodpovedá pribl. 14 

°dH) a vyššej a pri výkonových pomeroch viac ako 

20 l/kW je možné nadmerné usádzanie vodného 

kameňa a je potrebné aplikovať vhodné 

protiopatrenia. 

8.2. Tepelná inhibícia vykurovacej vody  

Aby ste predišli koncentrácii zložiek spôsobujúcich 

usádzanie vodného kameňa v jednotlivých 

oblastiach výmenníka tepla, odporúčame po 

naplnení systému v rámci posledného kroku 

uvedenia do prevádzky zohriať obsah zásobníka. 

Nastavením maximálneho výstupu z kotla 

(napr. funkcia vymetenia komína) a maximálnej 

prietokovej teploty pre spotrebiče je možné 

rovnomerne a cieleným spôsobom rozložiť 

usádzanie vodného kameňa na všetky povrchy 

výmenníka tepla v kotle. 

Počas procesu zohrievania musí byť plniace 

čerpadlo zásobníka nastavené na ON (zap.) (ručná 

prevádzka). Vďaka tomu sa zaručí úplná cirkulácia 

vody v zásobníku. 

Ak to dovolia teploty vykurovacieho okruhu, je 

potrebné čerpať vysokú prietokovú teplotu pri plnom 

zaťažení čerpadla aj cez všetky vykurovacie okruhy, 

aby sa tým upravila všetka vykurovacia voda. 

8.3. Úprava vody vo vykurovacom systéme 

Aby sa predišlo poškodeniu vykurovacieho systému 

v dôsledku korózie, usádzania nečistôt a vodného 

kameňa, musí sa voda použitá na naplnenie 

zásobníka a vykurovacieho systému upraviť v 

súlade so smernicou VDI 2035, normou EN 12828 a 

ÖNORM H5195. 

Medzi opatrenia predpísané v týchto smerniciach 

patria nasledujúce procesy: 

Zmäkčenie a demineralizácia 

Medzi najúčinnejšie opatrenia, ktoré zabránia 

usádzaniu vodného kameňa, patrí zmäkčenie a 

demineralizácia. Z vody sa pritom odstránia ióny 

vápnika a horčíka. 

Fyzikálne opatrenia 

Tieto sú zamerané na prevenciu usádzania 

vodného kameňa pomocou trvalých magnetických 

alebo elektrických polí. V súčasnosti nie sú 

dostupné žiadne vedecky potvrdené dôkazy o 

účinnosti a funkčnosti takýchto opatrení. 

Používanie dažďovej vody 

Jednoduchá a finančne nenáročná metóda proti 

usádzaniu vodného kameňa je použiť ako 

vykurovacie médium dažďovú vodu. Dažďová voda 

neobsahuje prakticky žiadny vodný kameň, no za 

určitých okolností môže byť kyslá a pôsobiť 

agresívne na komponenty systému. V tomto prípade 

odporúčame najskôr otestovať jej pH. Hodnota pH 

musí byť v rozsahu od 8,2 do 9,5. 
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8.4. Opravy  

Ak je na účely opráv potrebné vyprázdniť zariadenie 

Hygienik 2.0, musí sa systém znovu naplniť 

upravenou vodou. Prípadne je možné zachytiť 

vypustenú vodu a potom ňou znova naplniť systém. 

8.5. Pri existujúcich systémoch  

Aby sa v zariadení Hygienik 2.0 predišlo znečisteniu 

alebo hrdzaveniu, musia sa existujúce vykurovacie 

systému pred pripojením zásobníka dôkladne 

prepláchnuť! Toto platí bez ohľadu na usádzanie 

vodného kameňa. 

8.6. Plnenie a vypúšťanie  

Na jednoduché naplnenie a vypustenie systému sú 

dostupné plniace a vypúšťacie ventily (pozrite si 

obrázok vpravo). 

Aby sa zabezpečilo vypustenie systému bez rizika 

zamrznutia, musí sa zásobník s potrubím aj strana s 

pitnou vodou doskového výmenníka tepla vypúšťať 

na dostupných bodoch a zároveň musia byť 

otvorené všetky spätné ventily. 

 

 

 

Ak nie je možné čerpať teplú pitnú 

vodu, hoci je v zariadení Hygienik 2.0 

adekvátna teplota, skontrolujte 

nasledujúce body: 

• tlak v systéme (musí byť cca 2 bar), 

• otvorte horný výpustný ventil a 

skontrolujte, či nie je zásobník 

zavzdušnený, 

• správne fungovanie prietokového 

spínača, 

• správne fungovanie čerpadla 

primárneho okruhu. 

 

8.7. Intervaly čistenia a odstránenia vodného 
kameňa  

Z doskového výmenníka tepla stanice na prípravu 

teplej vody sa musí pravidelne odstraňovať vodný 

kameň na strane pitnej vody. Odporúčanie: po 

prvýkrát po 6 mesiacoch od uvedenia do prevádzky. 

Interval čistenia/odstraňovania vodného kameňa 

však závisí od kvality vody a určí ho servisný 

technik služieb zákazníkom počas prvej servisnej 

prehliadky. Na základe skúseností je 

čistenie/odstránenie vodného kameňa zvyčajne 

potrebné vykonať každé 2 roky. 

8.8. Čistenie a odstránenie vodného kameňa  

Zatvorte guľový ventil na strane pitnej vody a guľový 

ventil v prívode studenej vody. K dostupným 

hadicovým prípojkám pripojte hadice na 

prepláchnutie prostredníctvom čistiaceho a 

dekalcifikačného prostriedku pomocou malého 

čerpadla a prepláchnite zariadenie smerom proti 

prúdeniu. 

Potom ho prepláchnite dostatočným množstvo čistej 

vody. 

 

 

Guľový ventil 

Hadicové 

prípojky 

Guľový ventil 
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IDM-Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18, 9971 Matrei in Osttirol 
Telefón: 0043 4875/6172, Fax: 0043 4875/6172-85 
E-Mail: team@idm-energie.at, Domovská stránka: www.idm-energie.at 
Číslo UID: ATU 433 604 02 

  

 

Vyhlásenie o zhode 

Spoločnosť IDM-Energiesysteme GmbH, so sídlom Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol, týmto potvrdzuje, že zariadenie(-ia) 

uvedené nižšie, v stave nami uvedenom na trh, spĺňajú požiadavky smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ aj noriem EÚ 

vzťahujúcich sa na konkrétne výrobky. Ak sa na zariadení(-iach) vykonajú akékoľvek úpravy bez nášho súhlasu, stráca toto 

vyhlásenie platnosť. 

 

Smernica EÚ Okrem iných sa náležitým spôsobom použili 
nasledujúce harmonizované normy: 

Smernica EÚ o nízkom napätí EN 60529 
(2014/35/EU) EN 55014-1/2 
Smernica EÚ o EMC EN 60204-1 
(2014/30/EU) EN 61000-3-2/3-3 
 

 

 

 

Platí pre nasledujúce výrobky 

 
Stanica na prípravu teplej vody 
 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 25 l/min 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 35 l/min 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 50 l/min 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 70 l/min 
 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 25 l/min so zmiešavacím ventilom 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 35 l/min so zmiešavacím ventilom 
 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 25 l/min so zmiešavacím ventilom pre Hygienik Solar 
Stanica na prípravu teplej vody 2.0 pre prietokový objem 35 l/min so zmiešavacím ventilom pre Hygienik Solar 
 

Údaje o type, roku, sériovom čísle a iné technické údaje sú uvedené na typovom štítku. 
 

 

 

Osoba oprávnená zostavovať technickú dokumentáciu 

 

IDM-ENERGIESYSTEME 
GMBH 
A-9971 Matrei i.O. 
Seblas 16-18 
Tel. 04875/6172 
Fax 048757617285 

 
IDM-Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18 
9971 Matrei in Osttirol 

  
  
  

Matrei pp., 27. februára 2017 Ing. Andreas Bachler, technický riaditeľ 

Miesto, dátum (Pečiatka spoločnosti IDM) právne záväzný podpis 
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SME TU VŽDY PRE VÁS: 
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Servisné technológie iDM: 

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY – SERVIS – SERVIS U ZÁKAZNÍKA 

Naši servisní technici vám ochotne pomôžu priamo u vás. Kontaktné údaje pre stredisko služieb 

zákazníkom vo vašej oblasti sú uvedené na našej webovej stránke. 

 

 

iDM Akademy: 

 

PRAKTICKÉ VEDOMOSTI PRE PREDAJ A TECHNIKU 

Kompletná ponuka seminárov pre odborníkov v rámci IDM POWER FAMILY je vám kedykoľvek k 

dispozícii na našej webovej stránke. Tešíme sa na vašu registráciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁŠ PARTNER iDM: 

http://www.idm-energie.at/
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