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HAKL OB 330
Elektrická p!ímooh!evná baterie

N"meck# 
certifikát kvality

Návod k!montá"i a!obsluze CZ
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Popis v!robku:

Elektrická p!ímooh!evná baterie je jednoduch#m !e$ením p!i obvykl#ch problémech p!i montá%i 
nap!íklad s&omezen#m prostorem, elektroinstalací atd. Zajistit teplou vodu není v%dy snadné 
a&proto firma HAKL uvedla na&trh v#robek 2 v&1 - oh!íva' vody a&zárove( i&vodovodní baterii. V#-
kon topné spirály (3,3 kW) posta'uje pro b"%né mytí rukou, nádobí a&drobn#ch v"cí v&domácnos-
ti. P!ímooh!evné baterii sta'í p!ipojit pouze na&p!ívod studené vody a&do&elektrické sít" pomocí 
zástr'ky. Spu$t"ní oh!evu signalizuje zobrazena teplota vody na&displeji s&orienta'ní hodnotou. 
Nastavení po%adované teplé vody je mo%né p!idáváním nebo ubíráním pr)toku vody zm"nou 
polohy rukojeti páky.

 Návod na"montá#:

1. P!ímooh!evnou baterii nainstalujte pomocí flexo hadice do&vodovodního systému. Dodr%te 

správné zapojení (dle obrázku 2 na&stran" 5)!

2.  P!ímooh!evnou baterii odvzdu$n"te otev!ením ventilu teplé vody na&vodovodní baterii ('er-

ven#) na&cca 2 minuty. Odvzdu$n"ní je ukon'eno, kdy% voda za'ne plynule protékat vodo-

vodní baterií.

3. Elektrick# kabel p!ipojte k&elektrickému rozvodu, podle p!íslu$n#ch norem EN a&montá% je 

ukon'ena.

POZNÁMKA:
Umíst"ní zásuvky, v#robku a zapojení k elektrické síti musí b#t realizováno p!esn"
dle platn#ch p!íslu$n#ch norem EN (*SN) a p!edpis) k dané problematice.

P$ÍKLAD ZAPOJENÍ P%ímooh%evnÉ BATERIE HAKL OB 330

obr. 1: ilustra'ní schéma zapojení p!ímooh!evné baterie k&elektrické síti
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CZ Návod k"obsluze:

Obsluha p!ímooh!evné baterie je velmi jednoduchá. Nastavení po%adované teplé vody je mo%né 
p!idáváním nebo ubíráním pr)toku vody zm"nou polohy rukojeti páky. Spu$t"ní oh!evu signa-
lizuje zobrazená teplota vody na&displeji s&orienta'ní hodnotou. Uzav!ením ventilu teplé vody 
se oh!ev automaticky vypíná. Elektrická p!ímooh!evná baterie nemá mo%nost regulace v#konu  
tzn. topné t"leso v%dy pracuje na&pln# v#kon. Teplota oh!áté vody (v#stupní) je závislá na&teplot" 
vstupní vody, která kolísá v&závislosti na&ro'ním období a&od&nastaveného pr)toku vody. V&mo-
ment" rozsvícení displeje je oh!ev vody nejv"t$í, se zvy$ujícím se pr)tokem vody úm"rn" klesá 
její teplota. Ka%d# oh!íva' je nastaven tak, aby p!i minimálním spínacím pr)toku (v&moment" 
rozsvícení kontrolky) oh!ál vodu o&45°C (povolená tolerance je 3°C). P!íklad: 10°C vstupní teplota 
vody bude v&moment" rozsvícení kontrolky oh!átá na&55°C. 

UPOZORN&NÍ:
V#robce neodpovídá za&stabilitu elektrické sít". V&p!ípad" v#kyv) volejte p!íslu$nou po-
bo'ku energetick#ch závod)! (Kolísání nap"tí v&rozmezí 180 a% 240V nepo$kodí oh!íva'. 
Projeví se pouze na&v#konu, nap!. Pokles nap"tí o&5% znamená sní%ení v#konu oh!íva'e 
o&10% a&tím i&sní%ení teploty oh!áté vody.
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Pokyny v!robce pro instalaci:

Bezpe'nostní pokyny v!robce
 Montá% a&uvedení v#robku do&provozu sv"!te odborné firm"!
 Montá% laickou osobou je nep!ípustná!
 V#robce neodpovídá za&vady zp)sobené neodbornou montá%í a&za&mechanické 

po$kození (%ivelné pohromy, násilné po$kození atd.), Které vzniklo po&prodeji v#robku.
 P!i uvedení v#robku do&provozu d)kladn" dodr%ujte informace v&návodu k&obsluze.
 Oh!evná baterie je v#hradn" ur'ena pro oh!ev studené vody (do 18 ° C). V %ádném 

p!ípad" se nesmí pou%ít pro oh!ev p!edeh!áté vody a ani jin#ch tekutin.
 Jakékoliv opravy sv"!te pouze pracovníkovi autorizovaného servisu.
 Po&odstran"ní krytu oh!íva'e hrozí riziko úrazu elektrick#m proudem!
 Nedot#kejte se elektrick#ch 'ástí za!ízení pod nap"tím!
 Pokud je sí+ov# kabel po$kozen, musí b#t vym"n"n autorizovan#m servisem, podle 

p!íslu$n#ch norem EN, aby se p!ede$lo nebezpe'í.
 V#robek musí b#t umíst"n dle p!íslu$n#ch bezpe'nostních norem EN.
 V#robek musí b#t p!ipojen p!es proudov# chráni' (RCD) se zbytkov#m proudem 

nep!evy$ujícím 30 mA.
 V#robek musí b#t zabezpe'en rychl#m odpojením od&elektrické sít".
 V#robek je za!azen do&skupiny dílensk#ch oprav!

D(le#ité upozorn)ní p%ed montá#í
 P!ed zapojením do&elektrické sít" oh!íva' odvzdu$n"te, tzn. otev!ete ventil teplé vody 

na&cca 2 minuty, zabráníte tak po$kození v#h!evné spirály.
 Propálení topné spirály nedostate'n#m odvzdu$n"ním nespadá do&rozsahu záru'ních 

oprav.
 Po&ka%dém zavzdu$n"ní vodovodního potrubí (p!i odstávce vody, údr%b"...) je nutné 

oh!íva' odpojit od&elektrické sít" a&odvzdu$nit!
 P!ed oh!íva' v#robce doporu'uje nainstalovat zm"k'ova' vody (mechanick#, elektrick# 
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 Bezpe'nostní upozorn)ní podle EN 60"335-1:2012+A11
 Tento spot!ebi' mohou pou%ívat d"ti od&8 let a&osoby se sní%e-
n#mi fyzick#mi, smyslov#mi nebo du$evními schopnostmi nebo 
s&nedostatkem zku$eností nebo znalostí, pokud jsou pod dozo-
rem nebo dostali pokyny t#kající se bezpe'ného pou%ívání spo-
t!ebi'e a&porozum"li nebezpe'í, které je s&tím spojené.

 D"ti si nesmí hrát se spot!ebi'em.
 *i$t"ní a&údr%bu u%ivatelem nesm"jí provád"t d"ti bez dozoru.

UPOZORN&NÍ:
Pokud Vám kolísá pr)tok vody a&tím i&teplota oh!áté vody b#vá to zp)sobeno nap!íklad 
domácí vodárnou. Tento problém odstraní regula'ní ventil (nap!. Honeywell D04-1 / 
2A), namontovan# na&v#stupu z&vodárny, kter# zajistí konstantní tlak a&pr)tok.

nebo magnetick#)!
 V#robce neodpovídá za&poruchy zp)sobené vodním kamenem nebo mechanick#mi 

ne'istotami ve&vod".
 V#robce doporu'uje nainstalovat filtr proti mechanick#m ne'istotám ve&vod"!
 V#robce doporu'uje pravidelné 'i$t"ní vstupního filtra'ního sítka na&p!írub" oh!íva'e!
 Oh!íva' chra(te p!ed zamrznutím - zabráníte tím jeho po$kození!
 V&p!ípad" zamrznutí ho neuvád"jte do&'innosti - zabráníte tak p!epálení v#h!evné spirály!
 Dynamick# tlak vody musí odpovídat hodnotám uveden#m v&tabulce parametr)!
 Oh!íva' vody musí b#t p!ipojen na&ochranné uzemn"ní, podle p!íslu$n#ch norem EN!
 V#robce neodpovídá za&stabilitu elektrické sít".
 V&p!ípad" v#kyv) volejte p!íslu$nou pobo'ku energetick#ch závod)! (Kolísání nap"tí 

v&rozmezí 180 a% 240V nepo$kodí oh!íva'. Projeví se pouze na&v#konu, nap!. Pokles 
nap"tí o&5% znamená sní%ení v#konu oh!íva'e o&10%).

 Zatí%ení maximálním tlakem vody je 6 bar (0,6 MPa)
 Oh!íva' je konstruován pro zapojení na&p!ímo do&vodovodního systému.
 P!i zapojení na&p!ímo do&systému, musí b#t oh!íva' chrán"n pojistn#m ventilem do&0,6 

MPa
 V#robce doporu'uje p!ívod studené vody k&oh!íva'i zajistit ventilem, kter# v&p!ípad" 

del$ího nepou%ívání (více ne% 2 dny) umo%ní oh!íva' odstavit od&plného tlaku vody.
  Tento p!ístroj je ur'en pouze pro pou%ití v domácnosti. Pokud se p!ístroj pou%ívá k 

jiné ne% návodem stanovené ú'ely nebo se pou%ívá nesprávn", v p!ípad" po$kození 
neposkytuje v#robce na p!ístroj záruku!
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1  Uzavírací ventil
2  Reduk'ní ventil
3  Pojistn# ventil se zp"tnou klapkou

obr. 2: schéma zapojení p!ímooh!evné baterie na pln# tlak vody do vodovodního systému.

p!ívod
studené vody

SCHÉMATA P$IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

1  P!ívodní kabel oh!íva'e 3C 1,5 mm2

2  Sí+ová vidlice 16A / napevno - svorkovnice S-4mm2

3  Jisti' B16 A 
4  Elektrick# rozvod

Elektrické schéma zapojení p%ímooh%evné baterie HAKL OB 330
k 3-vodi'ové elektrické síti (230V-50Hz).

1  P!ívodní kabel oh!íva'e 3C 2,5 mm2

2  Doporu'en# spoj - sí+ová vidlice 16A.
&&&&&Nebo napevno - svorkovnice 4mm2.

3  Jisti' B16 A
4  Jednofázov# proudov# chráni' 16 A&- 0,03 A
5  Elektrick# rozvod

Elektrické schéma zapojení p%ímooh%evné baterie HAKL OB 330
k 2-vodi'ové elektrické síti (230V-50Hz).

CZ



str. 6

Tabuka energetické ú'innosti

Typ

T!ída energetické ú'innosti

Zát"%ov# profil

Ro'ní spot!eba energie v&kWh

Hladina akustického hluku

OB 330 

A

XXS

478

26dB

Tabulka technick!ch údaj(:

Hodnoty uvedené v tabulce byly nam"!eny p!i jmenovitém p!íkonu 3,3 kW, sí+ové nap"tí p!i 
testu 228 - 230 V; dynamick# tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vody 12°C

Typ

P!íkon

Nap"tí

Proud

Stupe( krytí

Min. pracovní tlak vody

Trval# tlak vody

Pr)tok vody p!i 60°C

Pr)tok vody p!i 40°C

Tepelná provozní ochrana

Teplota vstupní vody maximální 

Tepelná pojistka servisní na&spirále

V#$ka p!ímooh!evné baterie

Délka v#tokového ramínka

kW

V

A

IP

MPa

MPa

l/min

l/min

°C

°C

mm

mm

OB 330

3,3

230

14,3

24

0,10

0,6

1,09

1,79

ANO

18

120

220

187

Legenda:       t!i symboly ur'ují maximální vhodnost pou%ití

Tabulka vhodnosti pou#ití

Typ / P%íkon

Umytí rukou 

B"%n" za$pin"né nádobí

Mastné hrnce

Napu$t"ní kbelíku

OB 330 / 3,3 kW

    

    

    

   

str. 6

Technická podpora, záru'ní a&pozáru'ní servis pro *R

INFOLINKA :    +420 731&222&398   Po-Pá: 8.00 - 16.00

HAKL s&r.o., Vajnorská 6, 900&28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
tel. / fax: 02 / 4594&4469,  mob.: +421 910&923&196, web: www.hakl.sk
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