Dovozce :
Pooltechnik s.r.o.
Robousy 28
Ji ín, R

Výrobce:
PSA
Angers Cedex 01
Francie

VÝM NÍKOVÝ OH EV

HEAT LINE BEZ VYBAVENÍ EC/N
NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ
Všeobecné dodací podmínky
Každá dodávka, dokonce i když je prosta dopravného a balného, je zasílána na riziko p íjemce. Pokud bude
zboží poškozeno transportem je p íjemce toto povinen reklamovat zápisem do 48 hodin u dopravní firmy.
Úprava vody
Aby jste dosáhli ideálních podmínek pro provoz vým níku, dodržujte následující hodnoty bazénové vody:
pH mezi 6,9-8,0, volný chlor max. 2,5 mg/l, brom celkový max. 5,5ml/l. V p ípad použití chemické nebo
elektrofyzikální dezinfekce je t eba ov it u výrobce vhodnost zvoleného systému.
Poznámka : všechny systémy dezinfekce musí být instalovány zásadn za oh evem
INSTALACE
Vým ník by m l být instalován ve vodorovné poloze v bazénové strojovn blízko filtra ního za ízení. Pokud
je kotel na vzdálen jším míst od bazénové strojovny, naplánujte umíst ní vým níkového oh evu poblíž
kotle, tak aby jste zabránili tepelným ztrátám na primárním okruhu. Vým níkové oh evy 20 a 40kW p ipojte
do sekundárního (bazénového) okruhu pomocí potrubí PVC Ø 50mm, vým ník 70kW p ipojte Ø 63mm .
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TECHNICKÉ PARAMETRY
MODEL

Kód (T : Titan, I : Nerez)

Pr m rný výkon (kW) *
Pr tok vody (m3/h)
Primární okruh (od kotle)
Sekundární okruh (bazén)
Übytek tlaku (mCE)
Primární okruh (od kotle)
Sekundární okruh (bazén)
Provozní tlak (bar)
Váha (kg)
•

Primární okruh 90/70°C, bazénová voda 26°C
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Vým ník 20kW

Vým ník 40kW

Vým ník 70kW

49 NT 20 / 49 NI 20

49 NT 40 / 49 NI 40

49 NT 70 / 49 NI 70
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P IPOJENÍ
P ipojení vody
• Sekundární okruh
Vým ník by m l být zapojen p ímo do bazénového okruhu.
• Primární okruh
Vým ník by m l být zapojen p ímo do okruhu kotle, který dodává vodu teplou 90°C/70°C (bezpodmíne n ).
Na tomto okruhu instalujte ob hové erpadlo /není sou ást dodávky/ ovládané termostatem / není sou ást
dodávky/. Nutná je instalce klapky pr toku. Na všech nejvyšších místech primárního okruhu instalujte
odvzduš ovací ventily.
Sm r proud ní
Sm r proud ní vody primárního a sekundárního okruhu ve vým níku musí být proti sob .
Upozorn ní : Tepelné idlo musí být instalováno na vstupu bazénové vody do vým níku, zp tná ventil musí
být instalovám na vstupu primárního okruhu
Sm r proud ní vody
v primárním okruhu

Voda od
bazénu

Voda k bazénu

Sm r proud ní vody
v primárním okruhu
Voda od
bazénu

Voda k bazénu

Fáze

Pojistka
Vypína

termostat

Schéma zapojení
Ob hové erpadlo
okruhu domácího
topení

K radiátor m

Bazénový okruh
Okruh od kotle
Okruh domácího topení

3-cest.rozd lovací
ventil

Odvzduš.ventily

Uzavírací ventily
Vodom r
Ob h. erpadlo
Tlakový ventil

Zp tný ventil
K bazénu

Od
bazénu
Expanzní nádoba
Neutral
CD: klapka pr toku
13-14: volný kontakt
na styka filtra ního
erpadla

Kotel

Úprav vody

erpadlo
Filtr

Vým ník

P ipojení primárního okruhu musí být p ed jakýmkoliv ventilem nebo erpadlem

TECHNICKÉ PROBLÉMY P I INSTALCI VÝM NÍKOVÝCH OH EV ,
D LEŽITÁ P IPOMENTÍ
Pokud jsou p i instalaci vým níkových oh ev , zejména u model bez vybavení, opomenuty n které zásady
správného p ipojení, m že se po ase objevit prosakování vody (net snost) u šedých plastových matic.
P ipomínáme, že titanové vým níky PSA jsou díky použitým materiál m ( pláš vyroben ze st íkaného
polyamidu, trubice z titanu) stoprocentn odolné korozi. Tato volba se ukázala jako správná : od roku 1996
se nevyskytl ani jeden p ípad zkorodování z celkové produkce 30 000 kus .
Vým níky jsou sestavovány za pomocí hydraulického tlaku, který zaru uje jejich vodot snost a jsou
následn individuáln kontrolovány. Nehled na to, tento koncept má své limity a zdá se být nezbytné,
p ipomenout n které d ležité zásady týkající se jejich instalace a použití.
PRO ZP TNÝ VENTIL ?
• Pokud je primární okruh vým níku napojen na topný okruh domácího vytáp ní musí být toto
napojení provedeno p ed ob hovým erpadlem nebo t ícestným ventilem tohoto domácího okruhu.
V opa ném p ípad m že horká voda od kotle proudit vým níkem i v dob , kdy není požadavek na
vytáp ní bazénu a filtra ní erpadlo je vypnuté ( bazénová voda neproudí vým níkem ). Dochází
k p eh átí vým níkového t lesa, jehož ásti se roztahují a m že dojít k prosakování.
• Vým níky bez vybavení musí být instalovány se zp tným ventilem (sou ást dodávky) a to i
v p ípad správného napojení k domácímu topnému okruhu.
•
•

Provozní tlak primárního okruhu (kotel-vým ník) stejn jako sekundárního okruhu (vým ník-bazén)
je p ísn omezen na maximum 2 bary. Dlouhé okruhy musí být vybaveny za ízením zabra ujícím
tlakovým náraz m vody.
Teplota vody primárního okruhu na vstupu do vým níku je p ísn omezena na max.90°C

DULEŽITÉ !
P i p ipojování požívejte vždy dva klí e. Klí .1 z stává jako
fixace, otá ejte pozem klí em .2
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