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RPR - Wterm s.r.o.    739 91 Jablunkov, Školní 389

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajiš�ující dlouhodobou a nezá-
vadnou funkci.

Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701,  v koupelnách, sprchách a podobných prostorech 
v zónách 1, 2, 3.

Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním prostøedí a o likvida-
ci odpadu. V pøípadì, že zaøízení bude muset být sešrotováno, je zapotøebí postupovat pøi jeho likvidaci podle 
diferencovaného sbìru, což znamená respektovat  rozdílnost materiálù a jejich složení (napø. kovy,umìlé hmoty, 
atd). Pøi diferencovaném sbìru je tøeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sbìrem tìchto mate-
riálù za souèasného respektování místních platných norem a pøedpisù.

Pokud budou ohøívaèe instalovány do zóny 1 a 2, musí být jejich napájecí obvod vybaven doplòkovou ochranou 
- proudovým chránièem - se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I nepøesahujícím 30 mA.

Výrobce si vyhrazuje právo provádìní zmìn, které nemusí být popsány v návodì,  avšak zachovají všechny 
hlavní konstrukèní prvky.
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Zaøízení není povoleno insta-
lovat v místech  ohrožených 
nebezpeèím výbuchu a tam kde 
se mùže teplota okolí snížit pod 
bod mrazu.

Chraòte pøed mrazem.  

Ohøívaè vody typu EPJ je urèen pro okamžité ohøátí protékající užitkové vody v domácnostech, sanitárních 
místnostech, laboratoøích, dílnách, kanceláøích apod., èili všude tam, kde je potøeba rychle teplá voda.

Výstupní teplota vody závisí na protékajícím množství (vìtší prùtok - nižší teplota a naopak), její vstupní teplotì 
a pøíkonu topných tìles.Otoèením kohoutku teplé vody se automaticky provede zapnutí (svítí èervené kontrolní 
svìtlo na èelní stranì) anebo vypnutí ohøívaèe.

V ohøívaèi jsou použita :
- trubková topná tìlesa (pøedstavují maximum bezpeènosti pøi užívání)
- ušlechtilé, nerezavìjící a chemicky neutrální materiály ve vztahu k vodì  

Veškeré instalaèní práce musí 
být provádìny pøi odpojeném 
pøívodu elektrického napìtí.

Výmìnu pøívodní šnùry mùže 
provést pouze odborný servis.

Ohøívaè mùže být napájen   
pouze k rozvodu studené 
vody.

V dùsledku neodborného za-
cházení (opravy) zaniká nárok 
na garanèní opravu.

Popis ohøívaèe

Technická data

Ohøívaè je možno použít i jako tlakový, t. j. zapojený do vodovodní instalace bez použití beztlaké baterie pol. 
[19] na obr. 1, 4, 6. Ohřívač může být montován v jakékoliv poloze (horní,dolní, boční ....).

Pøi použití ohøívaèe v tlakové vodovodní instalaci je nutno dodržet napojení vstupu vody (oznaèen modøe) a 
výstupu teplé vody (oznaèen èervenì).

Ohřívač EPJ 3,5 4,4 5,5 4,4 5,5 6,4
Příkon kW 3,5 4,4 5,5 4,4 5,5 6,4

Napětí 230V ~ 400V 2~

Nominalní proud A 15,2 19,1 23,9 11,0 13,8 16,0

Minimální přípustný tlak vody MPa 0,12

Maximální přípustný tlak vody MPa 0,6

Zapnutí ohřevu při l/min 1,2 1,8 2,2 1,8 2,2 2,6

Průtok při ohřevu vody o ∆t=30° l/min 1,7 2,1 2,7 2,1 2,7 3,0

Vnější rozměry š x v x h mm 214 x 218 x 95

Hmonost kg asi 2,8 asi 3,0

Jištění A 16 20 25 16

Přípojka vody G 1/2"

Stupeò krytí IP24
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Instalaci je nutno provést pøi 
odpojeném pøívodu el. proudu 
a vody.

Upozornìní
- ohøívaè mùže být pøipojen pouze 

k rozvodu studené vody.

Montáž
1. Na 1. vývod vodní instalace 

[15] namontujte baterii, která je  
souèástí ohøívaèe [19].

2. Sejmout kryt [27] po odšro-
ubování dvou šroubù [9].

3. Vrtákem o prùmìru 4,5 mm pro-
vrtat jeden z otvorù, které jsou ve 
dnì ohøívaèe .

4. Ohøívaè pøipojit na baterii [19] 
pomocí matic [26] s tìsnìním 
[13] a sítkem [14].

5. Vyznaèit pøes døíve vyvrtaný 
otvor na zdi místo pro vyvrtání 
otvoru pro hmoždinku [32].

6. Odpojit ohøívaè od baterie.
7. Vyvrtat otvor do zdi v oznaèeném 

místì a vsadit hmoždinku [32].
8. Ohøívaè pøipojit na baterii [19] 

pomocí matic [26] s tìsnìním 
[13] a sítkem [14].

9. Ohøívaè pøipevnit ke zdi šroubem 
[30], hmoždinkou [32], rozpìr-
kou [31].

10. Nasadit kryt [27] a upevnit jej 
dvìma šroubama [9].

11. Vpustit pøívod vody do baterie.
12. Zkontrolovat tìsnost  šroubových 

spojù  o toèením kohoutkù  
baterie. Tuto èinnost proveï-
te bez našroubovaného perlá-
toru. Po dobu zkoušky mùže 

1

Obr.1  Ohøívaè
 4 - šroub nastavení prùtoku 
 9 - upevòující šrouby krytu
 12 - sítko
 13 - tìsnìní 
 15 - vývod vodní instalace
 16 - krycí kroužek
 17 - nástavec
 19 - vodovodní baterie
 23 - perlátor
 24 - signalizaèní svìtlo ohøevu
 26 - pøevleèné matice
 27 - kryt
 28 - dolní kryt
 29 - ramínko
 30 - šroub
 31 - rozpìrka
 32 - hmoždínka

Instalace
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Montáž pod umývadlo
1. Sejmout kryt [27] po odšroubování dvou šroubů [9].
2. Vrtákem o průměru 4,5 mm provrtat dva otvory, které jsou naznačeny 

ve dně ohřívače.
3. Vyznačit přes dříve vyvrtané otvory na zdi místa pro vyvrtání otvorů 

pro hmoždinky.
4. Vyvrtat otvory do zdi v označených místech a vsadit 2 ks hmoždinek 

[32].
5. Ohřívač připevnit ke zdi dvěma šrouby [30] s rozpěrkami [31].
6. Nasadit kryt [27] a upevnit jej dvěma šrouby [9].
7. Připevnit ohřívač k baterii a zkontrolovat těsnost spojů. Tuto činnost 

proveďte bez našroubovaného perlátoru. Po dobu zkoušky může dochá-
zet k odplavení nečistot, které mohly vzniknout při montáži, nebo byly 
v rozvodu vody. Zároveň dojde k odvzdušnění vodovodní instalace. 
Ohřívač může být použít s tlakovou baterii (2 hadičky).

8. Našroubovat perlátor.
9. Ohřívač musí být připojen kabelem 3B x 2,5 CYKY, nebo 4B x 2,5 

CYKY.
10. Zapojit elektrický proud.

Obr.2a,2b Montáž pod umývadlo
 4 – šroub nastavení průtoku
 9 – upevňující šrouby krytu
 12 – sítko
 13 – těsnění
 24 – signalizační světlo ohřevu
 27 – kryt
 28 – dolní kryt
 30 – šroub
 31 – rozpěrka
 32 – hmoždinka

 4 – studená voda
 5 – teplá voda
 6 – přívod studené vody

 to t i ž  docháze t  k  odp laven í  neè i s to t ,  k te ré  mohly  vzn iknout  p ø i  montáž i  nebo  by ly  
v rozvodu vody. Zároveò dojde kodvzdušnìní vodovodní instalace. 

13. Provést odvzdušnìní instalace .
14. Našroubovat perlátor .
15. Užívatel musí ohøívaè napojit kabelem 3B x 2,5 CYKY nebo 4B x 2,5CYKY
16. Zapojit el. proud

2a

2b
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1. Vypnout pøívod elektrického proudu (vytáhnout zástrèku ze zásuvky)
2. Po dobu asi 30 sekund otevøít pøívod teplé vody , až se prùtok vody ustálí
3. Zavøít pøívod teplé vody 
4. Zapojit pøívod elektrického proudu Provádìjte vždy po pøerušení 

dodávky vody v síti.

Postup pøi regulaci
- kohoutem baterie nastavit maximální  odbìr teplé vody
- nasadit regulaèní klíè [25] nebo šroubovák do drážky na regulaèním 

ventilu [4] a otáèením nastavit optimální teplotu vytékající vody
- uzavøit kohout teplé vody.

Obr.4  Regulace
 4 - regulaèní ventil
 19 - vodovodní baterie
 25 - regulaèní klíè nebo šroubo-

vák

4

3d)c)

Odvzdušnìní

Regulace
Cílem regulace ohøívaèe je dosažení optimální teploty vytékající vody 

pomocí omezení maximálního prùtoku vody .

b)a)
Obr.3  Schéma pøipojení ohøívaèe k 

elektrické síti
 a), b) - EPJ-4,4/ 230V a EPJ-5,5 /230V
 c), d) - EPJ-4,4/400V; EPJ-5,5/400V  

EPJ-6,4/400V;  
 F2,F3 - jistiè nebo vypínaè (sporáková kombina-

ce)

Zavzdušnìní ohøívaèe mùže zpùsobit jeho poškození.
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Obr.5  Charakteristika

Pro zajištìní správného a dlouhotrvajícího využití ohøívaèe je nutno obèas vyèistit sítkový filtr [12]. Toto je 
povinen uživatel vykonat z vlastní iniciatívy.  Nepodléhá garanci.

Pøi èištìní postupovat následovnì (obr 4):
1. Vypnout pøívod el. proudu a uzavøít ventil na pøívodu studené vody.
2. Odšroubovat ohøívaè od baterie.
3. Vyjmout sítko [12] z pøívodu studené vody [6].
4. Odstranit zneèištìní sítka [12].
5. Nasadit vyèištìné sítko zpìt.
6. Pøišroubovat  zpìt na baterii [19].
7. Otevøít kohoutek pøívodu studené vody - pøekontrolovat tìsnost spo-

jení.
8. Provést odvzdušnìní zaøízení stejnì jako v bodì zprovoznìní.Doporuèuje se èištìní sítka 

po opravách vodní instalace, 
silném zneèištìní vody anebo 
roce používání 

Obr.6  Èištìní sítkového filtru
 6 - trubka pøívodu studené vody
 12 - sítko
 19 - baterie

6

Charakteristika nárustu teploty 
vytékajíci vody v závislosti na prùto-
ku vstupní.

Èím je prùtok vody vìtší, tím je 
nárust teploty menší.

5Využití

Údržba
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Obr.7  Konstrukce
 1 - topná soustava 
 2 - vodní spínaè s mikrospínaèi BV1
 3 - tepelná pojistka
 4 - regulaèní ventil 
 6 - šroubení - vstup G 3/8"
 7 - šroubení - výstup G 3/8"
 24 - komtrolka ohøevu

Konstrukce ohøívaèe EPJ - 3,5 pøed-
stavuje obr.7 a ohøívaèe EPJ - 4,4;  
EPJ - 5,5 a EPJ - 6,4 obr. 9a, 9b

Ohøívaè je vybaven vodním prùto-
kovým spínaèem [2] s mikrospínaèi 
(obr.7, 9a a 9b) s automatickým 
spouštìním vody po otevøení koho-
utu teplé vody baterie.

Na krytu je umístìno èervené  
kontrolní svìtlo signalizující probí-
hající ohøev vody

Vratná tepelná pojistka [3], kte-
rý po pøekroèení teploty asi 95°C  
v topné soustavì [1] odpojí pøívod 
proudu. Po odpojení pøívodu proudu 
není možné další užívání ohøívaèe. Je 
nutno zamáèknout vratnou tepelnou 
pojistku [3] dle (obr. 7, 9a a 9b ).

Znovu zprovoznìní tepelné pojist-
ky [3] mùže vykonat pouze odborný 
servis.

Obr.8 Schéma zapojení EPJ-3,5/230V
 E1 - topná soustava 
 BV1 - mikrospínaèe 
 F1 - tepelná pojistka 
 X1 - pøipojení elektrického proudu
 H1 - kontrolní svìtlo ohøevu vody ]

Konstrukce 7

8
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Obr.9a  Konstrukce EPJ-4,4; EPJ-5,5 
 1 - topná soustava 
 2 - vodní spínaè s mikrospínaèi BV1
 3 - tepelná pojistka
 4 - regulaèní ventil 
 6 - šroubení - vtok G 3/8"
 7 - šroubení - výtok G 3/8"
 24 - kontrolka ohøevu

9a

11

Obr.10  S c h é m a  z a p o j e n í  
EPJ-4,4/230V a EPJ-5,5/230V

 E1 - topná soustava 
 BV1 - mikrospínaèe 
 F1 - tepelná pojistka 
 H1 - kontrolní svìtlo ohøevu vody 

Obr.11  S c h é m a  z a p o j e n í  
EPJ-4,4/400; EPJ-5,5/400V;  
EPJ-6,4/400V

 E1 - topná soustava 
 BV1 - mikrospínaèe 
 F1 - tepelná pojistka 
 H1 - kontrolní svìtlo ohøevu vody 

10

9b

Obr.9b  Konstrukce EPJ-6,4
 1 - topná soustava 
 2 - vodní spínaè s mikrospínaèi BV1
 3 - tepelná pojistka
 4 - regulaèní ventil 
 6 - šroubení - vtok G 3/8"
 7 - šroubení - výtok G 3/8"
 24 - kontrolka ohøevu
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V pøípadì nesprávné èinnosti ohøívaèe je nutno nejprve zkontrolovat následující  :

- porucha elektroinstalace  (jistiè)

- malý prùtok soustavou , napø. zneèištìný filtr [12] , špatnì nastavená regulace prùtoku
Odstranìní výše uvedených závad není dùvodem k uplatnìní garance .

V pøípadì jiných závad kontaktujte  odborný servis ! 

 provedení s      stojákova beztlaká provedení bez  
 horní barerií  baterie baterie

Ohøívaè EPJ optimus 1 ks 1 ks 1 ks 
Baterie kompletní 1 ks 1 ks -
Tìsnìní 2 ks  2 ks 2 ks
Regulaèní klíè 1 ks 1 ks 1 ks
Vrut 1 ks 2 ks 2 ks 
Hmoždinka 1 ks 2 ks 2 ks
Rozpìrka 1 ks 2 ks 2 ks

Poruchy provozu

Kompletnost balení

1. RPR - Wterm  s.r.o. - udìluje kupujícímu - uživateli záruku  24 mìsícù od doby prodeje.
2. V pøípadì výskytu vady je uživatel povinen obrátit se na pøíslušný odborný servis.
3. Výrobce nese zodpovìdnost pouze tehdy, pokud nastala záruèní situace z pøíèiny poruchy zaøízení.
4. Výrobce má právo rozhodnout zda provede výmìnu èi opravu zaøízení.
5. Záruèní oprava je bezplatná.
6. Výrobce se zavazuje vykonat opravu ve lhùtì do 14-ti dnù od data doruèení do servisu.
7. Doba záruky se automaticky prodlužuje o dobu záruèní opravy.
8. Pokud dojde k nahrazení novým ohøívaèem záruèní lhùta bìží znova.
9. Nevyplnìný záruèní list má za následek ztrátu nároku na záruku.
10. Pøi opodstatnìné reklamaci v záruèní dobì budou náklady na dopravu vadného výrobku  poštou hrazeny 

výrobcem po pøedložení potvrzeného pøepravního dokladu. 

Záruèní podmínky



Elektrického prùtokového 
ohøívaèe vody 

typu EPJ optimus

Záruèní list
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