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InsTAlACe

1. Obecné pokyny
Tento návod je určen specializovaným technikům.

1.1 Související dokumentace
 	 Návod k obsluze WPM
 	 Návod pro uvedení WPM do provozu

 Upozornění
Informace k „záruce“ a „životnímu prostředí a recyklaci“ 
naleznete v návodu k obsluze a instalaci přístroje.

1.2 Bezpečnostní pokyny

1.2.1 Struktura bezpečnostních pokynů

!  UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí
Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpeč-
nostních pokynů.
ff Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.2.2 Symboly, druh nebezpečí

symbol Druh nebezpečí
 
 

Úraz 
 

 
 

Úraz elektrickým proudem 
 

1.2.3 Uvozující slova

UVOZUJÍCÍ 
slOVO

Význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo 
smrtelné úrazy.

VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné 
nebo smrtelné úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně 
vážné nebo lehké úrazy.

1.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci

 Upozornění
Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným 
vedle.
ff Texty upozornění čtěte pečlivě.

symbol Význam
 
 

Věcné škody
(poškození přístroje, následné škody, poškození životního 
prostředí)

 
 

Likvidace přístroje 
 

ff Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony 
jsou popsány po jednotlivých krocích.

!

!
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1.4 Měrné jednotky

 Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny 
v milimetrech.

2. Zabezpečení
Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí pro-
vádět pouze odborník.

2.1 Předpisy, normy a ustanovení

 Upozornění
Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustano-
vení.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě 
použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů 
určených pro tento přístroj.

2.3 Pokyny
 - Elektrickou instalaci smí provést pouze certifikovaný a kvali-

fikovaný autorizovaný servis nebo náš technik zákaznického 
servisu.

 - Instalační firma nese při instalaci a při prvním uvedení do 
provozu odpovědnost za dodržení platných předpisů.

 - Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se 
všemi bezpečnostními zařízeními.

 - Chraňte přístroj během instalace před prachem a 
nečistotami.

 - Dodržujte mezní hodnoty uvedené v kapitole „Technické 
údaje“.

2.4 Kontrolní symbol
Viz typový štítek na přístroji.

3. Popis přístroje

3.1 Rozsah dodávky
 - Nástěnný nástavbový kryt s předem zapojeným regulátorem 

tepelného čerpadla
 - Snímač venkovní teploty AF PT
 - 3 ponorná / příložná čidla TAF PT
 - 30 klínků pro upevnění kabelu

4. Montáž

4.1 Minimální vzdálenosti

≥9
0

≤6
0

aa

b

D
00

00
07

02
77

1

1 Kabelový kanál
a Volitelné místo pro čelní kryt nebo rozšíření tepelného čerpa-

dla WPE
b Místo pro použití šroubováku
ff Ponechte pod přístrojem dostatek místa pro použití 
šroubováku.

Doporučujeme ponechat vlevo resp. vpravo vedle přístroje dosta-
tek místa, abyste mohli na přístroj při jeho otevírání zavěsit čelní 
kryt na jedné ze stran.
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4.2 Místo instalace
Přístroj je určen výlučně k montáži na stěnu.
ff Přístroj montujte v blízkosti tepelného čerpadla.
ff Pro ulehčení instalace elektrických kabelů přístroj namontuj-
te na hladkém montážním povrchu.
ff Dbejte na to, aby bylo v případě potřeby vlevo nebo vpravo 
vedle přístroje ještě dostatek volného místa pro umístění roz-
šíření tepelného čerpadla WPE.
ff Dbejte na to, aby v namontovaném stavu nebyla přístupná 
zadní strana nástěnné skříně.
ff Za provozu chraňte přístroj před vlhkostí, nečistotami a 
poškozením.

4.3 Montáž na stěnu

276

353

Ø 4 x 35Ø 6
2,6 - 3,0

D
00

00
06

14
24

ff Vyznačte otvory k vyvrtání.
ff Vyvrtejte příslušné otvory a vložte do nich vhodné 
hmoždinky.
ff Pro upevnění krytu nahoře zašroubujte do příslušné hmož-
dinky šroub právě tak hluboko, aby bylo možné kryt ještě 
zavěsit.
ff Poté můžete kryt upevnit v jeho dolní části dvěma dalšími 
šrouby.

5. Připojení elektrického napětí

5.1 Obecné informace

 VÝSTRAHA elektrický proud
Veškeré elektroinstalační práce a připojování elektric-
kých přípojek provádějte výhradně v souladu s národ-
ními a místními předpisy.

 VÝSTRAHA elektrický proud
ff Při provádění všech prací odpojte tepelné čerpadlo 
od napětí.

 VÝSTRAHA elektrický proud
Přípojka k elektrické síti smí být provedena pouze jako 
pevná přípojka. Přístroj musí být možné odpojit od síťové 
přípojky na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm. 
Tento požadavek je splněn použitím jističů, spínačů, po-
jistek apod.

 VÝSTRAHA elektrický proud
K přípojkám nízkého napětí přístroje se smí připojovat 
pouze součásti, které pracují s bezpečným malým na-
pětím (SELV) a zajišťují bezpečné odpojení od síťového 
napětí.
Připojením jiných součástí mohou být části přístroje a 
připojené součásti pod síťovým napětím.
ff Používejte pouze námi schválené součásti.

!  Věcné škody
ff Dbejte při zapojování na maximální zatížitelnost 
výstupů relé (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka 
údajů“).

 Upozornění
Uvedené napětí se musí shodovat se síťovým napětím. 
Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. 

 Upozornění
Ve spojení s regulátorem tepelného čerpadla WPM pou-
žívejte servomotor mísiče HSM.

ff Při připojování se řiďte vždy příslušným schématem elektric-
kého zapojení tepelného čerpadla.
ff Zabezpečte přístroj v místě instalace 6A jističem.

Napájecí napětí na svorce L a fáze L’ spínaná HDO musí být ve-
dena přes stejný proudový chránič, neboť mají ve WPM společný 
nulový vodič.
ff L a L’ musí být na stejné fázi.
ff Před montáží odpojte topné zařízení na všech pólech od 
elektrické sítě.

WPM a nástěnná skříň neobsahují žádné pojistky pro připojené 
spotřebiče. Pomocí přípojky L*, resp. čerpadla L, je možné vřadit 
jištění pro připojené spotřebiče (viz též plán připojení tepelného 
čerpadla).
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5.2 Připojení přístroje
Kabelové průchodky v nástěnné skříni jsou vhodné pro neohebné 
a flexibilní elektrické vodiče s vnějším průměrem 6–12 mm.
ff Položte flexibilní elektrické rozvody do instalačních trubek 
nebo kabelových kanálů.

Síťové a nízkonapěťové okruhy jsou v nástěnné skříni konstrukčně 
oddělené.

!  Věcné škody
Sběrnicové kabely, síťové přívody a kabely čidla instalujte 
odděleně od sebe.

D
00

00
06

91
75

1

2

1 Přední kabelová průchodka pro síťové napětí
2 Zadní kabelová průchodka pro nízké napětí
ff Veďte elektrické rozvody nízkého napětí zespodu do zadních 
kabelových průchodek přístroje.
ff Veďte elektrické přívodní kabely zespodu do předních kabe-
lových průchodek přístroje.
ff Při připojování síťového napětí se musí ochranný vodič při-
pojit podle předpisů.
ff Zafixujte všechny elektrické rozvody přímo pod nástěnnou 
skříní pomocí přiložených červených klínů.

 Upozornění
Červené klíny slouží jako fixace pro elektrické rozvody.
ff Nepoužívejte červené klíny jako pojistku proti vytr-
žení.

!  Věcné škody
ff Utáhněte všechny šrouby na připojovacích svorkách. 
Šrouby v místě svorek bez kabeláže se musí rovněž 
utáhnout.
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Obsazení přípojek

X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15

X1.1
CAN A

X1.19
CAN A

X1.18
CAN B

X1.17X1.16X1.15X1.14X1.13X1.12X1.2
CAN B

X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11

X2.1
D

00
00

06
14

25

2

3

1

1 Přídržný trn pro připojovací kabel ovládací jednotky
2 Slot na kartu microSD
3 Sběrnice CAN pro ovládací jednotku
ff Položte připojovací kabel ovládací jednotky přes přídržný trn.
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Bezpečné malé napětí
X1.1 
CAN A 
 

+ 
- 
L 
H

+ 
- 
L 
H

CAN (přípojka tepelného čerpadla a rozšíření 
tepelného čerpadla WPE) 
 

X1.2 
CAN B 
 

+ 
- 
L 
H

+ 
- 
L 
H

CAN (připojení pro dálkové ovládání FET a 
Internet Service Gateway ISG) 
 

X1.3 Signál 
Kostra

1 
2

Vnější čidlo 

X1.4 Signál 
Kostra

1 
2

Snímač mezinádrže (snímač topného okruhu 
1)

X1.5 Signál 
Kostra

1 
2

Čidlo přívodního potrubí 

X1.6 Signál 
Kostra

1 
2

Čidlo topného okruhu 2 

X1.7 Signál 
Kostra

1 
2

Čidlo topného okruhu 3 

X1.8 Signál 
Kostra

1 
2

Snímač zásobníku teplé vody 

X1.9 Signál 
Kostra

1 
2

Čidlo zdroje 

X1.10 Signál 
Kostra

1 
2

2. tepelný zdroj (2.WE) 

X1.11 Signál 
Kostra

1 
2

VL chlazení 

X1.12 Signál 
Kostra

1 
2

Snímač cirkulace 

X1.13 
 

Signál 
Kostra 
Signál

1 
2 
3

Dálkové ovládání FE7 / Telefonické dálkové 
sepnutí / Optimalizace topné křivky / SG Ready 

X1.14 
 
 

neregulováno 
12 V 
Vstup 
GND

+ 
 
IN 

Analogový vstup 0–10 V 
 
 

X1.15 
 
 

neregulováno 
12 V 
Vstup 
GND

+ 
 
IN 

Analogový vstup 0–10 V 
 
 

X1.16 Signál 
Kostra

1 
2

Výstup PWM 1 

X1.17 Signál 
Kostra

1 
2

Výstup PWM 2 

X1.18 
CAN B 
 

+ 
- 
L 
H

+ 
- 
L 
H

CAN (připojení pro dálkové ovládání FET a 
Internet Service Gateway ISG) 
 

X1.19 
CAN A 
 

+ 
- 
L 
H

+ 
- 
L 
H

CAN (přípojka tepelného čerpadla a rozšíření 
tepelného čerpadla WPE) 
 

síťové napětí
X2.1 
 
 
 
 

L 
L 
N 
N 
PE 
PE

L 
L 
N 
N 

 

Elektrické napájení 
 
 
 
 

X2.2 L’ (Vstup HDO) 
L* (Čerpadla L)

L’ 
L* (Čerpadla L)

L’ (Vstup HDO) 
L* (Čerpadla L)

X2.3 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Čerpadlo topného okruhu 1 
 

X2.4 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Čerpadlo topného okruhu 2 
 

X2.5 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Čerpadlo topného okruhu 3 
 

X2.6 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Nabíjecí čerpadlo 1 
 

X2.7 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Nabíjecí čerpadlo 2 
 

X2.8 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Čerpadlo teplé vody 
 

X2.9 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Čerpadlo zdroje / odtávání 
 

X2.10 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Poruchový výstup 
 

X2.11 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Cirkulační čerpadlo / 2. WE ohřevu 
vody 

X2.12 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

2. WE topení 
 

X2.13 
 

L 
N 
PE

L 
N 

 PE

Chlazení 
 

X2.14 
 
 
 

Směšovač OTEVR 
N 
PE 
Směšovač 
UZAVR

5 
N 

 PE 
6 

Mísič topného okruhu 2 
( X2.14.1 Mísič OTEV  
 X2.14.2 Mísič UZAV ) 
 

X2.15 
 
 
 

Směšovač OTEVR 
N 
PE 
Směšovač 
UZAVR

5 
N 

 PE 
6 

Mísič topného okruhu 3 
( X2.15.1 Mísič OTEV  
 X2.15.2 Mísič UZAV ) 
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5.3 Montáž čidla
ff Před uvedením do provozu k přístroji připojte všechna ne-
zbytná čidla.

5.3.1 Snímač venkovní teploty AF PT

Teplotní snímače mají rozhodující vliv na funkci topného systému. 
Proto je třeba dbát na správné uložení a dobrou izolaci čidel.

Snímač venkovní teploty instalujte na severní nebo severovýchod-
ní stěnu. Minimální rozestupy: 2,5 m od povrchu, 1 m na stranu 
od okna a dveří. Snímač venkovní teploty musí volně vystaven být 
vlivům počasí, nikoli však přímému slunečnímu záření; nesmí být 
chráněn. Nemontujte snímač venkovní teploty nad okna, dveře a 
vzduchové šachty.

Montáž:
D

00
00

07
12

92

1

2

3

1 Těleso čidla
2 Držák čidla
3 kabelová průchodka
ff Propíchněte kabelovou průchodku ostrým předmětem v 
místě k tomu určeném.
ff Zasuňte kabelovou průchodku do vybrání v držáku čidla.
ff Zasuňte přívodní elektrický kabel do kabelové průchodky.
ff Připojte přívodní kabel k připojovací svorce.
ff Utáhněte šrouby na připojovací svorce.
ff Připojte elektrické přívodní vedení ke svorce čidla X1.3.
ff Zatlačte držák čidla do tělesa čidla tak, aby slyšitelně zacvakl.
ff Připevněte těleso čidla pomocí hmoždinky a šroubu na stěnu.

5.3.2 Ponorné / příložné čidlo TAF PT

Montáž jako příložné čidlo

D
00

00
07

02
37

ff Očistěte trubku.

 Upozornění
Vybrání na přídržné sponě jsou různě velká.

ff Zatlačte menší vybrání přídržné spony do jednoho ze zářezů 
čidla.
ff Přitlačte větší vybrání přídržné spony na čidlo.
ff Naneste na čidlo tepelně vodivou pastu.
ff Upevněte čidlo pomocí přídržné spony a vázací pásky.

Montáž jako ponorné čidlo

D
00

00
07

13
42

Ponorné čidlo je zapotřebí pro ponornou jímku v akumulačním 
zásobníku.
ff Zatlačte pružinu směrem dolů. Pružina slouží k fixaci čidla 
do ponorné jímky.
ff Naneste na čidlo tepelně vodivou pastu.
ff Zasuňte čidlo do ponorné jímky.
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5.3.3 Odporové hodnoty snímače

Teplota ve °C snímač PT 1000 
Odpor v Ω

- 30 882
- 20 922
-10 961
0 1000
10 1039
20 1078
25 1097
30 1117
40 1155
50 1194
60 1232
70 1271
80 1309
90 1347
100 1385
110 1423
120 1461

5.4 Dálkový ovladač FE 7

 Upozornění
Pokud připojíte dálkové ovládání FE 7, nelze používat 
dálkové ovládání FET.

Připojovací pole FE 7
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Pomocí dálkového ovládání FE 7 lze změnit požadovanou teplotu v 
místnosti pro topný okruh 1 o ± 5 °C. Tato funkce je aktivní pouze 
v REZIM PROGRAM. Dodatečně můžete změnit provozní režim.
ff Zapojte dálkové ovládání na svorku X1.13.

5.5 Dálkové ovládání FET

 Upozornění
Pokud připojíte jedno nebo několik dálkových ovládání 
FET, nelze používat dálkové ovládání FE 7.

Připojovací panel FET
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Digitální dálkové ovládání FET umožňuje pohodlné ovládání topné 
zóny.
ff Připojte dálkové ovládání k jedné ze svorek „CAN B“.
ff Dodržujte pokyny uvedené v návodu k provozu FET.

5.6 Internet Service Gateway ISG
Za pomoci Internet Service Gateway ISG lze realizovat obsluhu 
tepelného čerpadla v lokální domácí síti a i na dálku na cestách 
pomocí internetu.
ff Připojte Internet Service Gateway k jedné ze svorek „CAN B“ 
(bez „+“).
ff Respektujte návod k provozu ISG.

Napájení ISG se neprovádí pomocí tepelného čerpadla.

6. Zavřete čelní kryt
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1 Sběrnice CAN pro ovládací jednotku
ff Připojte připojovací kabel ovládací jednotky k jedné z přípo-
jek „Sběrnice CAN pro ovládací jednotku“.
ff Čelní kryt zavěste nahoře na přístroj.
ff Čelní kryt dole pevně stiskněte.
ff Zablokujte čelní kryt dole šroubem.
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7. Uvedení do provozu
Veškerá nastavení regulátoru tepelného čerpadla (viz seznam v 
kapitole „Nastavení / Nastavení parametrů“ v návodu k uvedení 
regulátoru tepelného čerpadla do provozu), uvedení zařízení do 
provozu a instruktáž provozovatele zařízení musí provést autori-
zovaný servis.

Uvedení do provozu je nutné provést v souladu s tímto návodem 
k instalaci a návodem k obsluze a instalaci a návody ke všem 
součástem, které náleží k soustavě tepelných čerpadel. 

 Upozornění
První uvedení do provozu je v ceně zařízení a provádí 
ho pouze centrální servis nebo jím pověření odborníci.

7.1 Inicializace sběrnice
Při připojení sběrnicového vedení se vytvoří nejen elektrické spo-
jení pro komunikaci zařízení. Při uvádění do provozu získá přístroj 
prostřednictvím sběrnicového vedení také specifickou adresu pro 
ovládání tepelného čerpadla.

7.1.1 Obecné informace

 Upozornění
V rozvaděči každého tepelného čerpadla je místo pro při-
pojení dvou 3žilových sběrnicových kabelů, tzn. sběrni-
cový kabel mezi tepelnými čerpadly je zapojen paralelně.

 Upozornění
V kaskádě musí být tepelná čerpadla, která jsou určena k 
ohřevu teplé vody, inicializována jako první. Zbylá tepelná 
čerpadla se poté připojí v libovolném pořadí.

 Upozornění
Než bude k WPM přivedeno napětí, je nutné připojit 
všechna požadovaná čidla. Dodatečně připojená čidla 
nebudou WPM rozpoznána.
Příklad: Pokud čidlo v zásobníku teplé vody nebylo při 
prvním uvedení do provozu připojeno, všechny parame-
try, programy a teploty teplé vody se skryjí. Odpovídající 
hodnoty nelze naprogramovat.

 Upozornění
V případě nesprávné inicializace je nutné všechny IWS 
(interní řídicí jednotka tepelného čerpadla) resetovat a 
znovu inicializovat (viz kapitolu „Možnosti resetu / Nová 
inicializace IWS“).

 Upozornění
Pokud je sběrnicový kabel mezi WPM a tepelným čer-
padlem přerušen, celá soustava tepelných čerpadel se 
vypne.  

7.1.2 Postup při připojení sběrnice

Při připojování sběrnice musíte bezpodmínečně dodržet násle-
dující pořadí:
ff Připojte síťové napětí k regulátoru WPM.
ff Připojte síťové napětí k modulu WPE (je-li k dispozici).

ff Připojte síťové napětí k interní řídicí jednotce tepelného čer-
padla (IWS).
ff Síťové napětí pro kompresor a nouzové/přídavné topení 
nechte vypnuté, aby se tepelné čerpadlo během inicializace 
nemohlo nekontrolovaně rozběhnout.

V nabídce DIAGNOSTIKA / SYSTEM se pod KLIENT SBERNICE zobrazí 
všichni připojení klienti sběrnice s příslušnými verzemi softwaru.

Po dokončení inicializace tepelných čerpadel lze v nabídce DIA-
GNOSTIKA / SYSTEM v části TYPY TEPEL CERPADEL ověřit, zda se 
zobrazují všechna připojená tepelná čerpadla.

7.2 Konfigurace zařízení nastavením parametrů
Při chybné funkci zařízení se musí nejdříve zkontrolovat nastavení 
parametrů (viz kapitolu „Nastavení / Přehled parametrů“ v návodu 
k uvedení regulátoru tepelného čerpadla do provozu).

7.3 Možnosti resetu

7.3.1 Nová inicializace IWS

Toto resetování se má provést tehdy, pokud první uvedení do pro-
vozu nebo inicializace byly chybné.

Je nutné postupovat následovně:
ff Vypněte síťové napětí WPM.
ff Zapněte síťové napětí WPE (je-li k dispozici).
ff Vypněte síťové napětí tepelného čerpadla.
ff Odpojte připojení ke sběrnici.
ff Zapněte síťové napětí tepelného čerpadla.
ff Držte stisknuté resetovací tlačítko, dokud dvě vnější kontrolky 
LED trvale nesvítí.
ff Resetovací tlačítko opět uvolněte. Až nyní je IWS resetované 
a připravené pro novou inicializaci.
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ff Opět zapněte síťové napětí.
ff Proveďte inicializaci sběrnice (viz kapitola „Uvedení do pro-
vozu / Inicializace sběrnice“).
ff Nastavte opět specifické parametry pro zařízení WPM a WPE.

7.3.2 Reset tepelného čerpadla

Toto resetování je nutné provést v případě, že se v průběhu dvou 
hodin provozu 5krát vyskytne závada tepelného čerpadla nebo 
hardwaru.
ff Aktivujte parametr RESET TEPELNE CERPADLO v nabídce 
UVED DO PROVOZU. 

Chyba se zruší. Tepelné čerpadlo je opět připravené k provozu.
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8. Odstraňování poruch
Problém Příčina Odstranění
Informativní hodnota se 
nezobrazuje. 
 

Čidlo nebylo správně 
připojeno. 
 

Odpojte zařízení od sítě. 
Připojte čidlo. Znovu 
připojte síťové napětí 
k zařízení.

9. Technické údaje

9.1 Rozměry a přípojky
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b01 Průchodka el. rozvodů  

9.2 Údaje ke spotřebě energie
Údaje o výrobku odpovídají nařízením EU ke směrnici o ekodesig-
nu výrobků v souvislosti se spotřebou energie (ErP).
  WPM
  234727
Výrobce   STIEBEL 

ELTRON
Třída regulátoru teploty (u invertorového tepelného čerpadla)  VI
Třída regulátoru teploty (u tepelného čerpadla ON/OFF)  VII
Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění 
místnosti podmíněné roční dobou (u invertorového tepelného 
čerpadla)

% 
 

4 
 

Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění 
místnosti podmíněné roční dobou (u tepelného čerpadla ON/
OFF) 

% 
 

3,5 
 

9.3 Tabulka údajů

  WPM
  234727
Elektrotechnické údaje
Odpor čidel Ω 1000
Max. možná zátěž výstupů relé A 2 (2)
Měrné rázové napětí V 4000
Max. celkové zatížení všech výstupů relé A 6 (6)
Síťová přípojka  1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz
Provedení
Krytí (IP)  IP21
Komunikační systém  Rozhraní sběrnice CAN
Počet automatických cyklů  100000
Stupeň znečištění  2
Princip činnosti  1.B
Vhodné pro  Montáž na stěnu
Rozměry
Výška mm 400
Šířka mm 310
Hloubka mm 100
Hmotnosti
Hmotnost kg 2,9
Hodnoty
Teplota prostředí °C 0...55



Deutschland
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf  Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de
Kundendienst Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de
Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve 
d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen!  | 
Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i 
ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát 
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a 
technické zmeny sú vyhradené! Stand 9375

Australia
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au

Austria
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaritenstraße 4 A | 4063 Hörsching
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium
STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

China
STIEBEL ELTRON (Tianjin) Electric Appliance 
Co., Ltd.
Plant C3, XEDA International Industry City
Xiqing Economic Development Area
300085 Tianjin
Tel. 022 8396 2077 | Fax 022 8396 2075
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn

Czech Republic
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Finland
STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.f i
www.stiebel-eltron.f i

France
STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Hungary
STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan
NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland
STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand
STIEBEL ELTRON Asia Ltd. 
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com 

United Kingdom and Ireland
STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America
STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatf ield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

A 
32

79
06

-4
11

29
-9

43
6

B
 3

24
27

7-
40

78
2-

93
56

4<AMHCMO=chjagi>


	Installatie
	Algemene aanwijzingen
	Geldende documenten
	Veiligheidsaanwijzingen
	Andere aandachtspunten in deze documentatie
	Maateenheden

	Veiligheid
	Voorschriften, normen en bepalingen
	Algemene veiligheidsaanwijzingen
	Info
	Keurmerk

	Toestelbeschrijving
	Leveringsomvang

	Montage
	Minimumafstanden
	Installatieplaats
	Wandmontage

	Elektrische aansluiting
	Algemeen
	Aansluiting van het toestel
	Sensormontage
	Afstandsbediening FE 7
	Afstandsbediening FET
	Internet Service Gateway ISG

	Frontplaat sluiten
	Ingebruikname
	BUS-initialisatie
	Installatieconfiguratie door parameterinstellingen
	Resetmogelijkheden

	Storingen verhelpen
	Technische gegevens
	Afmetingen en aansluitingen
	Gegevens over het energieverbruik
	Gegevenstabel


	Instalace
	Obecné pokyny
	Související dokumentace
	Bezpečnostní pokyny
	Jiné symboly použité v této dokumentaci
	Měrné jednotky

	Zabezpečení
	Předpisy, normy a ustanovení
	Všeobecné bezpečnostní pokyny
	Pokyny
	Kontrolní symbol

	Popis přístroje
	Rozsah dodávky

	Montáž
	Minimální vzdálenosti
	Místo instalace
	Montáž na stěnu

	Připojení elektrického napětí
	Obecné informace
	Připojení přístroje
	Montáž čidla
	Dálkový ovladač FE 7
	Dálkové ovládání FET
	Internet Service Gateway ISG

	Zavřete čelní kryt
	Uvedení do provozu
	Inicializace sběrnice
	Konfigurace zařízení nastavením parametrů
	Možnosti resetu

	Odstraňování poruch
	Technické údaje
	Rozměry a přípojky
	Údaje ke spotřebě energie
	Tabulka údajů


	Instalacja
	Wskazówki ogólne
	Inne obowiązujące dokumenty
	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji
	Jednostki miar

	Bezpieczeństwo
	Przepisy, normy i wymogi
	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Wskazówki
	Znak kontroli

	Opis urządzenia
	Zakres dostawy

	Montaż
	Minimalne odległości
	Miejsce instalacji
	Montaż ścienny

	Podłączenie elektryczne
	Informacje ogólne
	Podłączanie urządzenia
	Montaż czujników
	Termostat pokojowy FE 7
	Zdalne sterowanie FET
	Internet Service Gateway ISG

	Zamykanie maskownicy przedniej
	Uruchomienie
	Inicjalizacja podłączenia BUS
	Konfiguracja instalacji przez nastawienia parametrów
	Możliwości resetowania

	Usuwanie usterek
	Dane techniczne
	Wymiary i przyłącza
	Dane dotyczące zużycia energii
	Tabela danych


	Telepítés
	Általános tudnivalók
	Párhuzamosan érvényes dokumentumok
	Biztonsági tudnivalók
	A dokumentumban használt egyéb jelölések
	Mértékegységek

	Biztonság
	Előírások, szabványok és rendelkezések
	Általános biztonsági tudnivalók
	Megjegyzések
	Tanúsítvány

	A készülék leírása
	Szállítási terjedelem

	Szerelés
	Minimális távolságok
	A felszerelés helye
	Fali szerelés

	Elektromos csatlakozás
	Általános tudnivalók
	Készülék csatlakozás
	Érzékelők szerelése
	FE 7 távirányító
	FET távirányító
	ISG web internetátjáró

	Az előlap bezárása
	Üzembe helyezés
	BUSZ-inicializálás
	A rendszer paraméter beállításokkal való konfigurálása
	Visszaállítási lehetőségek

	Hibaelhárítás
	Műszaki adatok
	Méretek és csatlakozók
	Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok
	Adattábla


	Установка
	Общие указания
	Сопутствующие документы
	Указания по технике безопасности
	Другие обозначения в данной документации
	Единицы измерения

	Техника безопасности
	Предписания, стандарты и положения
	Общие указания по технике безопасности
	Указания
	Знак технического контроля

	Описание устройства
	Комплект поставки

	Монтаж
	Минимальные расстояния
	Место установки
	Настенный монтаж

	Электрическое подключение
	Общие сведения
	Подключение устройства
	Монтаж датчика
	Пульт дистанционного управления FE 7
	Пульт дистанционного управления FET
	Шлюз интернет-служб Internet-Service Gateway (ISG)

	Закрыть переднюю панель
	Ввод в эксплуатацию
	Инициализация шины
	Конфигурация системы путем настройки параметров
	Возможности сброса

	Поиск и устранение неисправностей
	Технические характеристики
	Размеры и подключения
	Характеристики энергопотребления
	Таблица параметров


	Asennus
	Yleisiä ohjeita
	Muut olennaiset asiakirjat
	Turvallisuusohjeet
	Muut tässä dokumentissa käytetyt merkinnät
	Mittayksiköt

	Turvallisuus
	Lait, normit ja määräykset
	Yleiset turvallisuusohjeet
	Ohjeita
	Tarkastusmerkki

	Laitteen kuvaus
	Toimituksen sisältö

	Asennus
	Minimivälit
	Asennuspaikka
	Seinäasennus

	Sähköliitäntä
	Yleistä
	Laiteliitäntä
	Anturin asennus
	Kauko-ohjain FE7
	Kauko-ohjain FET
	Internet Service Gateway ISG

	Etupaneelin sulkeminen
	Käyttöönotto
	BUS-väylän alustus
	Laitteiston konfiguraatio parametriasetuksilla
	Nollausmahdollisuudet

	Vianetsintä
	Tekniset tiedot
	Mitat ja liitännät
	Energiankulutusta koskevat tiedot
	Taulukko


	Installation
	Generel vejledning
	Gældende dokumenter
	Sikkerhedsinstruktioner
	Andre markeringer i denne dokumentation
	Måleenheder

	Sikkerhed
	Forskrifter, standarder og bestemmelser
	Generelle sikkerhedsinstruktioner
	Anvisninger
	Kontrolmærke

	Apparatbeskrivelse
	Standardlevering

	Installation
	Mindsteafstande
	Installationssted
	Vægmontering

	Elektrisk tilslutning
	Generelt
	Tilslutning af apparatet
	Sensormontage
	Fjernbetjening FE 7
	Fjernbetjening FET
	Internet Service Gateway ISG

	Luk frontpladen
	Idriftsætning
	BUS-initialisering
	Systemkonfiguration ved hjælp af parameterindstillingerne
	Nulstillingsmuligheder

	Fejludbedring
	Tekniske data
	Mål og tilslutninger
	Energiforbrugsdata
	Datatabel


	Installation
	Allmän information
	Andra gällande dokument
	Säkerhetsanvisningar
	Andra symboler i den här dokumentationen
	Måttenheter

	Säkerhet
	Föreskrifter, standarder och bestämmelser
	Allmänna säkerhetsanvisningar
	Information
	Kontrollmärken

	Beskrivning av enheten
	Standardleverans

	Montering
	Minimiavstånd
	Installationsplats
	Väggmontering

	Elanslutning
	Allmänt
	Apparatanslutning
	Montering av givare
	Fjärrkontroll FE 7
	Fjärrkontroll FET
	Internet Service Gateway ISG

	Stäng frontpanelen
	Idrifttagning
	Bussinitiering
	Anläggningskonfiguration genom parameterinställningar
	Återställningsalternativ

	Felavhjälpning
	Tekniska data
	Mått och anslutningar
	Uppgifter om energiförbrukning
	Datatabell


	Instalacija
	Splošni napotki
	Spremljajoči dokumenti
	Varnostni napotki
	Druge oznake v tej dokumentaciji
	Merske enote

	Varnost
	Predpisi, standardi in določila
	Splošni varnostni napotki
	Napotki
	Preizkusni znaki

	Opis naprave
	Obseg dobave

	Montaža
	Minimalni odmiki
	Mesto montaže
	Stenska montaža

	Električni priključek
	Splošno
	Priključitev naprave
	Montaža tipal
	Daljinski upravljalnik FE 7
	Daljinski upravljalnik FET
	Internet-Service-Gateway ISG

	Zapiranje sprednjega pokrova
	Prvi zagon
	Inicializacija BUS
	Konfiguracija sistema z nastavitvami parametrov
	Možnosti ponastavitve

	Odprava motenj
	Tehnični podatki
	Mere in priključki
	Podatki o porabi energije
	Tabela s podatki


	Inštalácia
	Všeobecné pokyny
	Súvisiace dokumenty
	Bezpečnostné pokyny
	Iné označenia v tejto dokumentácii
	Rozmerové jednotky

	Bezpečnosť
	Predpisy, normy a ustanovenia
	Všeobecné bezpečnostné pokyny
	Upozornenia
	Certifikačné značky

	Popis zariadenia
	Rozsah dodávky

	Montáž
	Minimálne vzdialenosti
	Miesto inštalácie
	Montáž na stenu

	Elektrické pripojenie
	Všeobecne
	Pripojenie prístroja
	Montáž snímača
	Diaľkové ovládanie FE 7
	Diaľkové ovládanie FET
	Internet Service Gateway ISG

	Zatvorenie čelného krytu
	Uvedenie do prevádzky
	Inicializácia zbernice
	Konfigurácia zariadenia prostredníctvom nastavení parametrov
	Možnosti resetu

	Odstraňovanie porúch
	Technické údaje
	Rozmery a prípojky
	Údaje k spotrebe energie
	Tabuľka s údajmi



