
Schéma připojení 
beztlakého ohřívače vody Wittigsthal WBO 100/6  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpětný ventil 
zabraňuje zpětnému proudění 
vody z nádoby do 
vodovodního potrubí 

Omezovač průtoku 
Při správném nastavení 
hydrostatického tlaku 
v přípojce, automaticky 
omezuje tlak průtoku do válce 
na max.0,5 baru 

Sítko s pojistným kroužkem 

k zachycování nečistot na 
vstupu do válce 
 

Doporučený vstupní statický tlak  4 - 5 barů 

Směšovací baterie 
s  integrovaným přetlakovým, 
pojistným a zpětným 
ventilem, omezovačem 
průtoku a sítkem 

Ano Ne 

Obětovaná 
anoda 
pro vnitřní 
antikorozní 
ochranu 

Měrné místo tlaku 
průtoku  
pro sprchu (max.0,5 baru)  
Pouze při instalaci, 

jako kontrola správného 

připojení a  zkouška 
bezchybné funkčnosti 
sprchy a směšovací baterie 

Tlakoměr 
(není součástí 
dodávky)  
po instalaci opět 
odebrat a těsně 
uzavřít 
šroubovým 
uzávěrem  
(závit 1“) 

Tlak 
průtoku  
max.0,5 baru  

Vodovodní potrubí statický 

tlak cca 4-6 barů   

Uzavírací ventil 
K urgentnímu uzavření přívodu vody  
v případě havárie. Měrné místo  
pro statický tlak  
a diferenční tlak průtoku . 
v přívodním potrubí. 

Redukční ventil 
nastavit na max.5 barů 
statického tlaku 

V případě  hydrostatického tlaku do max.5 barů bez proměnlivého 

tlaku průtoku, není  nutná instalace redukčního ventilu, 
přesto je však jeho instalace doporučená 
 

Pokud je hydrostatický tlak vyšší než 5 barů nebo s velmi 
proměnlivým  tlakem průtoku (větším než 0,75 baru)  

je nutná instalace redukčního ventilu 
 

Max.5 barů statický tlak 
Max. 0,75 barů   
diferenční tlak průtoku  

Přepadová roura 
s obětovanou anodou 

Sprchová hadice pro 
nízkotlakou ruční sprchu 
 Originální hadice je specielně 
koncipovaná, aby odpovídala 
tlakovým podmínkám lázeňských 
kamen. Oproti komerčně 
dostupným hadicím, má širší 
průměr. Výměnou za jiný, 
neoriginální typ sprchové hadice 
riskujete porušení záručních 
podmínek, snížení průtoku ze 
sprchy a zvýšení tlaku v nádobě 
(důsledek - souběžné vytékání vody 
ze sprchy i z kohoutku).  Sprchová 
hadice nesmí být zalomená, 
zkroucená nebo úplně uzavřená. 
Nezaměňovat a nepoužívat ruční 
sprchu se STOP pozicí!!! 
 

Nízkotlaká ruční sprcha 
Pouze originální ruční sprcha je 
uzpůsobena tlakovým podmínkám 
lázeňských kamen. Nezaměňovat!! 

Přetlakový ventil   
od 10/2011 integrovaný v 
přepínači sprchy. Při vnitřním 
tlaku >1 bar, dojde k auto-
matickému přepnutí  baterie a 
samovolnému vytékání vody z 
kohoutku, dokud se nesníží 
nadměrný vnitřní tlak. Tím se 
zabrání poškození smaltované 
nádoby. Příčiny  mohou být 
různé,  např. defekt  sprchové 
hadice (viz popis sprchové 
hadice), regulačního ventilu, či 
přípojky pitné vody apod. 

Pojistný ventil  od roku 

2011 integrovaný v baterii. 
Dříve se nacházel v horní části 
válce. Tento přivzdušňovací 
ventil při podtlaku v přívodním 
potrubí (díky automatickému 
nasátí vzduchu) zabrání mož-
nému podtlaku v zásobníku a 
sprchové hadici. Tímto spolu 
se zpětným ventilem zajišťuje 
dvojí ochranu proti nasátí vody  
zpět do vodovodního potrubí. 


