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Elektrický tlakový smaltovaný ohrievač
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Milý zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali ohrievač Ferroli Novo. Pozorne si prečítajte
tento manuál a zachovajte si ho do budúcnosti pri sebe. 
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Úvod

NOVO je vysokoúčinný elektrický tlakový ohrievač vody, regulovaný pokročilým systémom
nastavovania teploty.

Vďaka integrovanej odolnej EPS izolačnej technológie, ohrievač je vybavený hrubou izoláciou,
ktorá vie efektívne zabrániť nadmerným tepelným stratám a ušetriť elektrickú energiu.

Ohrievač je zabezpečený termostatom proti prehriatiu a poistným ventilom pri prekročení
limitu maximálneho tlaku pri prevádzke.

Produkcia ohrievača prebieha na plne elektronicky kontrolovanej linke. Špeciálna silikónová
technológia, ktorou je silikón nanášaný na vnútornú stenu ohrievača pri 850 °C, chráni ohrievač
proti šokom a korózii.

Magnéziová anóda taktiež predlžuje životnosť ohrievača.

Užívateľ nastaví len požadovanú teplotu na ohrievači. Indikátor ohrevu vody zobrazuje,
či ohrievač v prevádzke. 

 

Tepelná poistka

Elektrická schéma ohrievača
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Obr. 9

Tab. 3Obsah ohrievača
č. počet názov

1 kus

1 kus

1 kus

1 kus

bezpečnostný ventil

manuál

konzola

tesnenie



240x240x440

NOVO10L NOVO10L

240x240x440

Všeobecný náhľad a hlavné komponenty

nad umývadlo

pod umývadlo

1. Vstup napájacieho káblu
2. Ovládanie teploty ohrievača
3. On/Off inikátor
4. Vstup stud. vody

5. Výstup teplej vody
6. Vonk. obal
7. Izolačná vrstva
8. Priestor zásobníka

9. Vykurovací element
10. Termostat
11. Magnéziová anóda
12. Tepelná poistka

Obr. 1

Tabuľka technických údajov tab. 1

Údaj Hodnota

Inštalácia Nad umývadlo Pod umývadlo Nad umývadlo Pod umývadlo

Objem (l)

Príkon/výkon (kW)

Napájanie

Max. prevádzkový 
tlak (MPa)
Rozsah nastavenia
teploty (°C)
Rozmery (mm)
AxBXC

Riešenie problémov tab. 2

Údržba

Je prísne zakázané používať ohrievač osobám so zníženými psychickými,
fyzickými alebo inými schopnosťami. 
Deti musia byť pounačené o dodržavaní dostatočnej vzdialenosti od ohrievača.

1/
 Je nutné dodržiavať a vykonávať pravidelnú údržbu a čistenie ohrievača,
a hlavne v prípade vysokého obsahu minerálov vo vode - tvorba vodného kameňa.
2/ 
Pravidelne aspoň raz ročne, pri vyššej tvrdosti vody, túto dobu skrátiť.
3/
Anódu musí vymienať špecializovaný servis.
4/
Vypustenie ohrievača: uzatvorte vstup vody do ohrievača, odpojte zátku na bezp.
ventile a voda vytečie.
5/
Pre vonkajšie čistenie nepoužívajte vodu priamo na zariadenie.
6/
Udržujte vonkajšie prostrenie čisté a suché.

Možná chyba Príčina Riešenie

Nejde teplá voda

On/Off indikátor 
nefunguje

Nie je dostatok 
teplej vody

Nesprávne pripojenie trubiek

Zatvorený / pokazený ventil

Bez elektriny

Prekúrenie

Pokazený indikátor

Nie je voda správne nastavená 
cez nast. koliečko

Zle nastavená termostatická
hlavica

Chyba termostatu

Chyba elektrickej špirály
Zavolajte servis

Nastavte správne 
termostatickú hlavicu

Nastavte teplotu smerom
k "High".

Zavolajte servis

Skontrolujte pripojenie

Otvorte/vymeňte ventil

Pripojte správne



Prevádzkové inštrukcie

1/
Uistite sa, že ohrievač je naplnený a pripojemý na napájanie.
2/
Nastavne koliečko do polohy požadovanej teploty
3/
Ohrievač má automatickú konštantnú kontrolu teploty. Ohrievač
sa vypne pri dosiahnutí požadovanej teploty.

Bezpečnostné upozornenia

1/
Je potrebné použiť napájanie 220-240V 50/60 Hz s uzemnením.
2/
Ohrievač musí byť napustení vodou pred prvým zapnutím (alebo
po vypustení z dôvodu údržby).
3/
Ohrievač môže dosiahnuť najvššiu teplotu ohrevu 80°C. Pred použitím
vody vždy otestujte teplotu rukami.
4/
Ak je k ohrievaču paojoný guľový uzáver na vstupe studenej vody - 
nezabudnite ho mať pri prevádzke vždy otvorený!
5/
Je normálne ak počas prevádzky kvapká z poistného ventilu. Neblokujte
žiadnym spôsobom výstup vody z poistného ventilu.
6/
Ak napojíte trubku k poistnému  ventilu, uistite sa, že má voľný a ničím
neblokovaný výstup (zahnutie a pod..)
7/
Iba originálny postný ventil, ktorý je pribalený k ohriavču, sme byť
použitý.
8/
Akákoľvek porucha, ktorá je spojená s elektrickým napajaním, musí byť
vyriešená autorizovaným technikom.
9/
Ak sa ohrievač nepoužíva v zimných mesiacovh a na miestach s možným
znížením priestorovej teploty pod 0°C, vypustite ohroevač!

Inštalácia
Krok 1: Zavesenie ohrievača

1. Ak si ohrievač želáte zavesiť na stenu, použite vrták č. 8 a horizontálna šírka dvoch dier
musí byť 66 mm. Použite dve hmoždinky do vyvŕtaných dier, inštalujte háčiky ST 5.5x45
(obr.2)
2. Ak ohrievač inštalujete na drevenú dosku, priamo na ňu navŕtajte háčiky ST 5.5x45
3. Zdihnite ohrievač na nasaďte na háčiky.

POZN. Odporučujeme inštalovať ohrievač na miesto s odtokom, kvôli poistnému ventilu. 

Krok 2: Pripojenie trubiek

1. Použite poistný ventil na vstupu studenej vody do ohrievača.
2. Pre viacnásobné napojenie vody a ohrevu cez jeden ohrievač sa riaďte podľa
obr. 3 a 4.
3. Na napojenie vody do ohrievača pustite na batérii vodu do polohy teple, po chvili,
ak začne voda tiecť, ohrievač je naplnený.
4. Skontrolujte každý spoj, či voda netečie.

Obr. 2

Nad umývadlo Pod umývadlo

Stena Konzola / latka

Hák a konzola

Hák a konzola



poistný ventil

vstup 
studenej vody

batéria

poistný ventil

výstup teplej vody vstup studenej vody

nad umývadlo

Obr. 3

pod umývadlo

Obr. 4

poistný ventil

vstup studenej vody
výstup teplej vody vstup studenej vody

poistný ventil

batéria
výstup 
teplej vody

Tlačidlo reset

Limitný termostat

Obr. 5,6,7 nad umývadlo
Obr. 5,6,8 pod umývadlo

Pozn. 
1. Trubky napojenie do ohrievača musia byť vyrobené z materiálu, ktorý
znesie min. prevádzkový tlak 0,8 Mpa a teplotu 100 °C. Je prísne zakazané použiť 
materiál, ktorý nespĺňa tieto parametre.
2. Vstup studenej a výstup teplej vody je jasne naznačený. Modrá farba - studená voda,
červená farba - teplá vody.

3. Ohrievač je dodávaný už so zapojeným káblom napájania do svoriek (obr. 6).
Doporučuje napojiť externý vypínač na odpojenie ohrievača od siete.

Ak je vstupná svorka s napojením poškodená, je nutné aby ju vymenil kvalifikovaný
pracovník Ferroli.

skrutka

plastový kryt

svorka

Obr. 5

Odstráňte gumový kryt, odšróbujte 
skrutku, otvorte plastový kryt
a uvidíte svorku.

ZEM hnedozelený

L fáza

N neutrál

Obr. 6

Nechajte v priestore svorky kábel voľnejší 
a napojte ho podľa obrázku. Potom kábel
zaistite uchytením a skrutkou. Nainštalujte
naspať plastový kryt.

skrutka

plastový kryt

termostat
iba NOVO  L O(S) nad

tlačidlo reset

limitný termostat

Obr. 7

Odstráňte gumový kryt, odšróbujte 
skrutku, otvorte plastový kryt
a uvidíte termostat.

Ak je teplota mimo svoj rozsah,
limitný termostat odpojí napájanie
k ohrievaču, potom zatlačte tlačidlo RESET,
a ohrievač začne znovu pracovať.

Obr. 8


