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El. Spirála TOP-SPI 
S izolovanými ohřevnými elementy 

----------------------------------------------- 

El. Špirála TOP-SPI 
S izolovanými ohrevnými elementmi 

 
 
 
 
 

  
 

                      ~ 230 V                                  3 ~ 400 V 
 

                  SPI - 1500      □                               SPI - 3000     □ 
  
                  SPI - 2000      □                               SPI - 4500     □   
   

                                                                           SPI - 6000      □   

                                 

                                                                           SPI - 9000     □  
                                   
 
 

      NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

-------------------------------------------------------- 
NÁVOD PRE MONTÁŽ A OBSLUHU 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 
 
TOP MAX®  CZ/ Ohřívací Technika a.s., Orlice 170, Letohrad 
TOP MAX®  SK/ Ohrievacia technika s.r.o., Palárikova 919, Čadca
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 Před montáží ohřívače vody a jeho uvedením do provozu se seznamte s níže uvedeným 
návodem na montáž a použití a se záručními podmínkami  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POZOR! 

1. Ujistěte se, aby se zabránilo možnosti provozu těles na "sucho" (bez vody). Zapojte do 
zásuvky až po naplnění nádrže vodou. V opačném případě jsou v důsledku přehřátí topných 
těles vystaveny možnému poškození, která je spojena s jejich výměnou. 
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Ohřívací spirála a kovová nádoba musí být spojeny ochranným vodičem vyvedeným z označené 
přípojky na plášti ohřívací spirály. 

 
 
 
1. Obecné informace 

 
Spirály typu TOP-SPI se používají pro ohřev vody v otevřených a uzavřených nádobách, především v 

smaltovaných nádržích teplé užitkové vody. V těchto nádržích chráněných proti korozi pomocí magnéziové 
anody, musí být spirála částečně izolovaná od stěny nádrže. Díky tomu se rozdíl elektrochemického potenciálu v 
nádrži s vodou mezi topnými tělesy z mědi nebo z nerezové oceli a speciálním pláštěm z uhlíkové oceli, částečně 
vyrovnává. Tím se podstatně zvyšuje životnost spirály a stejně tak magnéziové anody. 

 
Ve spirálách TOP-SPI je izolace ohřevných těles získána jejich upevněním v krytu, který je vyroben 

výhradně z plastu, včetně závitové části. Zemnící odpor vhodné rezistivity se používá k částečnému propojení 
topných těles s nádrží. Tímto způsobem lze optimálním způsobem chránit ohřevná tělesa ve smaltované nádrži 
před zrychlenou elektrochemickou korozí a zároveň zajistit katodickou ochranu nádrže při současném 
zachování životnosti magnéziové anody. 

 
 

 
2. Konstrukce a technicé parametry  

 
El. spirály TOP-SPI jsou vyrobeny z trubkových topných těles obsahující vnitřní odporový drát umístěn 

v plášti Vyrábí se ve verzích s jednofázovým napájením (230V) nebo třífázovým napájením (400V), včetně 
termostatu s plynulým nastavováním teploty a nesamočinnou zarážkou, chránící spirálu před přehřátím. 
Regulátor teploty a signalizační kontrolky jsou umístěny ve víku v uzavřeném v horním krytu. Spodní část krytu 
těla spirály je ukončena hlavicí s vnitřním klíčem S-60 a závitem 1 ½ ", umožňující zašroubování spirály do nádrže 
ohřívače. 

Pokud nemáte šestihranný klíč lze snadno našroubovat spirálu, jako např. automobilový olejový filtr 
tak, že ji držíte za kryt, který je vyroben z odolného, tepelně odolného plastu. Schéma spirál a jejich technické 
parametry jsou uvedeny na obr. 1 a v tabulce 1.  

2. Po instalaci topného tělesa je nutné zachovat přistup ke konektorům. 

3. Pokud je připojovací kabel poškozen, aby se zabránilo riziku, měl by být nahrazena u 
výrobce nebo ve specializovaném  zařízení nebo přes kvalifikovanou osobou 
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Tab.1. Technické parametry el. spirál 

 

 

Typ 

El. spirály 

Výkon 
Napájecí 

napětí 

Délka 

mrtvé 

zóny 

 

Délka ponoru 

k utěsnění 

 

Šroubení 

Minimální 

objem 

ohřívače 

[kW] [V] [mm] [mm] [cal] *dm³+ 

SPI - 1500 1,5 ~ 230 100 350 1 ½” 60 

SPI - 2000 2,0 ~ 230 100 350 1 ½” 80 

SPI - 3000 3,0 3 ~ 400 100 290 1 ½” 80 

SPI - 4500 4,5 3 ~ 400 100 390 1 ½” 100 

SPI - 6000 6,0 3 ~ 400 100 500 1 ½” 100 

SPI - 9000 9,0 3 ~ 400 100 720 1 ½” 250 

        1 – kryt těla 

         2 - kryt 

         3 – topné těleso 

         4 – regulátor teploty 

         5 - vývodka 

         6 – signalizační kontrolky 

         7 – napájecí kabel 

         8 – kryt spínače STB 

         9 – zemnící vodič 

        
10 – krytá trubička kapilárních čidel

 

        
11 - těsnění

 

         

Obr. 1. Kryt spirály 
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3. Instalace el. spirály 

3.1 Montáž do zásobníku 

A. Typ zásobníku 

 Nádrž s připojením, musí být vyrobena z kovu, a zároveň všechny ostatní kovové části s ponořené do 
vody v nádrži musí být uzemněné ochraným vodičem.  

B. Pracovní poloha 

Topné prvky spirály, musí být spolu s krytkou čidel během provozu zcela ponořené v klidové vodě, 
teplem vynucený průtok vody. Délka připojení spirály do nádrže by neměla být delší než 100mm, aby nebylo 
připojení mimo mrtvou zónu. 

El. spirála může pracovat jak ve vodorovné poloze tak ve svislé . Kryt spirály se nesmí izolovat, protože by 

se narušila normální funkce termostatu a omezovače teploty namontovaných v krytu . Při instalaci spirál 

do ohřívače se ujistěte, že topná tělesa jsou umístěny po délce a se nedotýkají žádných vnitřních částí.  

Seznam ohřívačů, které mohou být instalovány v jednotlivých ohřívače vody jsou uvedeny v Tab. 4 

C. Tlakové nádrže 

 El. spirála TOP-SPI je přizpůsobená k instalaci do  tlakových nádrží s přípustným tlakem 

nepřesahujícím 10 bar. Je třeba při tom zachovat všrchny podmínky montáže, instalace a obsluhy těchto 

nádrží, včetně povinnosti nainstalování pojistného ventilu s otvíracím tlakem uvedeným v parametrch 

nádrže. 

Tento ventil by měl být vybrán z hlediska objem, s ohledem na výkon všech topných těles a výměníků tepla 
ohřívajících vodu v nádrži. 

D. Utěsnění el. spirály 

El. spirály by měly být utěsněné pomocí plochého těsnění Ø60 x Ø48 mm nebo pomocí těsnění typu 

O-ring Ø 46 mm x 5 mm. 

Výjimečně, lze také použít teflonovou pásku, jen je třeba dát pozor aby při instalaci do ohřívače se nepoškodil 
závit na hlavě z umělé hmoty.  

 

    3.2. Připojení do elektrické sítě 

3.2.1. El. spirála jednofázová 230V 

A. Napájení spirály 

El. jednofázové spirály 230V o výkonu 1,5 kW a 2,0 kW jsou z výroby vybaveny připojovacím 

kabelem o délce 1,5m zakončeným síťovou zástrčkou. Připojení spirály k elektrické síti se provede 

zasunutím zástrčky do zásuvky. Musí být použitá zásuvka typu 2P+PE/230V/16A s ochranným kolíkem 

(není doporučené používat rozbočovače).  

B. Uzemění zásobníku a spirály 

Volný konec žluto-zeleného ochranného vodiče vyvedeného z krytu spirály je nutné propojit s 

kovovým obalem zásobníku, do kterého je namontovaná . Pokud je dodavaný vývod ochranného vodiče byl 

krátky  je třeba ho nahradit delším, zajišťujícím dobrý elektrický kontakt jak na straně zásobníku tak u el. 

spirály. 

Ohřívací spirála a kovová nádoba musí být spojeny ochranným vodičem 
vyvedeným z označené přípojky na plášti ohřívací spirály. 

 

Otevírací tlak pojistného ventilu nesmí být při použití el. spirály  TOP-SPI větší než 10 bar 
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C. Schéma elektrické instalace 

Schéma elektrické instalace spirály je znázorněné na obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. El. spirála třífázová 400V  

 

A. Napájení spirály 

El. třífázové spirály 400V o výkonu 3,0 kW, 4,5 kW, 6,0 kW a 9,0 kW jsou z výroby vybaveny 

čtyřžilovým připojovacím kabelem o délce 1,5m. Volný konec připojovacího kabelu  se připojík síti pomocí 

5-ti kolíkové zásuvky. Připojení spirály k elektrické síti se provede zasunutím zástrčky do zásuvky. Musí být 

použitá zásuvka nebo vypínač, který zajistí odpojení všech fázových vodičů. Pokud je nutné prodloužit 

přívodní kabel, použijte nejméně průměr jaký je uvedený v tabulce 2.  

Tab. 2. Minimální průřez žil napájecího kabelu    

 

Typ 

El.spirály 

 

Výkon 
Jmenovitý 

proud 

Minimální 

průřez žil 

připojovacíh

o vodiče 

 

 

Typ 

vývodky v 

obalu 

spirály 

 

Průměr 

přívodního 

vodiče 

 [kW] [A] [mm2]  [mm] 

SPI-3000 3,0 4,3 1,0 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

SPI-4500 4,5 6,5 1,0 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

SPI-6000 6,0 8,7 1,5 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

SPI-9000 9,0 13,0 1,5 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

 

 

Připojení el. spirály by mělo být provodeno osobou s odpovídající kvalifikací a 

proškolením podle platných předpisů 

1 – topný element 
2 - regulátor teploty + omezovač  teploty 
3 - rezistor 
LS1 – signalizační kontrolka zelená 
LS2 - signalizační kontrolka červená 

Obr. 2.  Schéma instalace jednofázové elektrické spirály (230V) 
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B. Uzemění zásobníku a spirály 

Volný konec žluto-zeleného ochranného vodiče vyvedeného z krytu spirály je nutné propojit s 

kovovým obalem zásobníku, do kterého je namontovaná. Pokud je dodavaný vývod ochranného vodiče byl 

krátky  je třeba ho nahradit delším, zajišťujícím dobrý elektrický kontakt jak na straně zásobníku tak u el. 

spirály. 

C. Schéma elektrické instalace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uvedení do provozu a regulace teploty 

Po zapnutí (zástrčky do zásuvky), by měly svítit obě kontrolky umístěné na krytu: 
- zelená, signalizující napájení, 

- červená, signalizující seplé topné těleso 

Pokud je regulátor teploty v levé krajní mezi a červná kontrolka se nerozsvítí, je třeba otočit 

regulátor vpravo do momentu sepnutí kontaktů topného tělesa . 

Doporučuje se nejprve ohřev vody provádět pod dohledem, je třeba mít v paměti, že při ohřevu vody se 
zvyšuje objem vody v tlakové nádrži a voda musí být odváděna přes pojistný ventil na vnější připojení nádrže 
nebo uložená do expanzní nádoby. 

 Cyklické automatické zapnutí a vypnutí ohřevu v případě ochlazení nebo odběru teplé vody na výstupu, 
termostat řídí spolupráci s čidlem umístěném ve zvláštní uzavřené kapilární trubičce. Otáčením knoflíku 
termostatu (Tab.4), může být v bezproblémové nastavení požadované teploty vody v zásobníku na maximum. 
70°C (otočný knoflík zcela vpravo). Po získání požadované teploty termostat automaticky vypne napájení 
topných těles a je sepnut opět po ochlazení vody pod žádanou teplotu.  

5. Zabezpečení před přehřátím  

 Před přehřátím chrání spirálu nesamočinny omezovač teploty tzv.  STB spínač, který odpojí přívoda 

napětí do topných těles v případě poškození termostatu a růstu teploty nad 90
0
C. 

Obnovení napájení je možné až po vychlazení topných těles a stiskem tlačítka na těle omezovačem teploty. K 
tomu je třeba odstranit kryt 8 (obr. 1), který se nachází v krytu spirály. Pak např. pomocí malého šroubováku 
stisknout tlačítko (po odstranění zástrčky ze zásuvky). Tato operace by měla být provedena pouze 
kvalifikovanou osobou, která zjistí příčinu poruchy a odstraní ji. 

6. Zabezpečení před zamrznutím 

Termostat zabudovaný ve spirále má funkci ochrany před zamrznutím vody v zásobníku při poklesu 

pod +5
0
C. Tato funkce se nastavená když je kolečko regulátoru v levé poloze. Tato funkce neslouží k 

vypínání spirály, je to pouze ochrana před zamrznutím.  

Po instalaci el. spirály je třeba zachovat přístup ke vypínači nebo zástrčkou. 

Obr. 2.  Schéma instalace třífázové elektrické spirály (400V) 

 

1 - element grzejny 

2 - regulator temperatury + ogranicznik   

temperatury 

3 - rezystor 

LS1 - lampka sygnalizacyjna zielona 

LS2 - lampka sygnalizacyjna czerwona 

1 – topný element 
2 - regulátor teploty + omezovač  teploty 
3 - rezistor 
LS1 – signalizační kontrolka zelená 
LS2 - signalizační kontrolka červená 
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Teplota vody při různých nastaveních regulátoru teploty 
 

Spirála 1-fázová 
(~ 230 V) 

Spirála 3-fázová 
(3 ~ 400 V) 

Popis 

  

V levé krajní poloze zajišťuje termostat 
protimrazovou ochranu, tj. spínání topného 
tělesa až při poklesu teploty pod 5 ° C 

  

Ok. 30 ° C, teplá voda přímo vhodná např pro 
mytí v dřezu, netvoří se vodní kámen 

  

Ok. 50 ° C, mírně teplá voda, mírná tvorba 
vodního kamene 

  

Ok. 70 ° C, teplá voda, zvýšená tvorba vodního 
kamene 
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Tab. 3 Konstrukční možnosti použití spirál TOP-SPI v ohřívačích vody 

                       Typ 
Typ                spirály 
ohřívače 

SPI-1500 SPI-2000 SPI-3000 SPI-4500 SPI-6000 SPI-9000 

ZAS-V-80 x x x    

ZAS-V-100 x x x x   

ZAS-V-120 x x x x x  

ZAS-V-140 x x x x x  

ZAS-V-250 x x x x x x 

VYM-V-80 x x x    

VYM-V-100 x x x x   

VYM-V-120 x x x x x  

VYM-V-140 x x x x x  

VYM-V-100 DP x x x x   

VYM-V-120 DP x x x x x  

VYM-V-140 DP x x x x x  

VYM-V-250 DP x x x x x x 

Tab. 4  Konstrukční možnosti použití spirál TOP-SPI v ohřívačích vody 

 
                             Typ 
Typ                       spirály 
ohřívače 

SPI-1500 SPI-2000 SPI-3000 SPI-4500 SPI-6000 SPI-9000 

ZAS-S-200 x x x x x  

ZAS-S-250 x x x x x  

ZAS-S-300 x x x x x  

ZAS-S-400 x x x x x  

ZAS-S-500 x x x x x  

ZAS-S-750 x x x x x x 

ZAS-S-1000 x x x x x x 

VYM-S-100 x x x    

VYM-S-120 x x x    

VYM-S-150 x x x    

VYM-S-200 x x x x x  

VYM-S-250 x x x x x  

VYM-S-300 x x x x x  

VYM-S-400 x x x x x  

VYM-S-500 x x x x x  

VYM-S-750 x x x x x x 

VYM-S-1000 x x x x x x 

VYM-S-250 DUO x x x x x  

VYM-S-300 DUO x x x x x  

VYM-S-400 DUO x x x x x  

VYM-S-500 DUO x x x x x  

VYM-S-750 DUO x x x x x x 

VYM-S-1000 DUO x x x x x x 
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Pred montážou ohrievača vody a jeho uvedením do prevádzky sa zoznámte s nižšie 
uvedeným návodom na montáž a použitie a so záručnými podmienkami  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POZOR! 

1. Uistite sa, aby sa zabránilo možnosti prevádzky špirály na "sucho" (bez vody). Zapojte do 
zásuvky až po naplnení nádrže vodou. V opačnom prípade je v dôsledku 
prehriatia výhrevných telies vystavená možnému poškodeniu, ktoré je spojené s ich 
výmenou. 

2. Po inštalácii výhrevného telesa je nutné zachovať prístup ku konektorom.  
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Ohrievacia špirála a kovová nádoba musia byť spojené ochranným vodičom 
vyvedeným z označenej prípojky na plášti ohrievacej špirály. 

 
 
 
 

1. Základné informácie 

 
Špirály typu TOP-SPI sa používajú pre ohrev vody v otvorených a uzatvorených nádobách, 

predovšetkým v smaltovaných nádržiach teplej úžitkovej vody. V týchto nádržiach chránených proti korózii 
pomocou magnéziovej anódy, musí byť špirála čiastočne izolovaná od steny nádrže. Vďaka tomu sa rozdiel 
elektrochemického potenciálu v nádrži s vodou medzi  telesami z medi alebo z nerezovej ocele a špeciálnym 
plášťom z uhlíkovej ocele, čiastočne vyrovnáva. Tým sa podstatne zvyšuje životnosť špirály ako aj magnéziovej 
anódy. 

 
V špirálach TOP-SPI je izolácia ohrevných telies zaistená ich upevnením v kryte, ktorý je vyrobený 

výhradne z plastu, vrátane závitové časti. Uzemňovací odpor vhodnej rezistivity sa používa k čiastočnému 
prepojeniu ohrevných telies s nádržou. Týmto spôsobom možno optimálne chrániť ohrevné telesá v 
smaltovanej nádrži pred zrýchlenou elektrochemickou koróziou a zároveň zaistiť katódovú ochranu nádrže pri 
súčasnom zachovaní životnosti magnéziovej anódy. 

 
 

 
2. Konštrukcia a technické parametre  

 
El. špirály TOP-SPI sú vyrobené z trubkových telies obsahujúcich vnútorný odporový drôt umiestnený 

v plášti. Vyrábajú sa vo verziách s jednofázovým napájaním (230V) alebo trojfázovým napájaním (400V), vrátane 
termostatu s plynulým nastavovaním teploty a neautomatická zarážkou, chrániacu špirálu pred prehriatím. 
Regulátor teploty a signalizačné kontrolky sú umiestnené vo veku v uzavretom v hornom kryte. Spodná časť 
krytu tela špirály je ukončená hlavicou s vnútorným kľúčom S-60 a závitom 1 ½ ", umožňujúcim zaskrutkovanie 
špirály do nádrže ohrievača. 
Ak nemáte šesťhranný kľúč možno ľahko naskrutkovať špirálu, ako napr. automobilový olejový filter tak, že ju 
držíte za kryt, ktorý je vyrobený z tepelne odolného plastu.  
Schéma špirál a ich technické parametre sú uvedené na obr 1 a v tabuľke 1. 

3. Ak je pripojovací kábel poškodený, aby sa zabránilo riziku, mal by byť nahradený 
u výrobcu,  v špecializovanom  zariadení alebo kvalifikovanou osobou. 
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Tab.1. Technické parametre el. špirál 

 

 

Typ 

El. špirály 

Výkon 
Napájacie 

napätie 

Dĺžka 

mŕtvej 

zóny 

 

Dĺžka ponoru 

k utesneniu 

 

Šróbenie 

Minimálny 

objem 

ohrievača 

[kW] [V] [mm] [mm] [cal] *dm³+ 

SPI - 1500 1,5 ~ 230 100 350 1 ½” 60 

SPI - 2000 2,0 ~ 230 100 350 1 ½” 80 

SPI - 3000 3,0 3 ~ 400 100 290 1 ½” 80 

SPI - 4500 4,5 3 ~ 400 100 390 1 ½” 100 

SPI - 6000 6,0 3 ~ 400 100 500 1 ½” 100 

SPI - 9000 9,0 3 ~ 400 100 720 1 ½” 250 

        1 – kryt tela 

         2 - kryt 

         3 – ohrevné teleso 

         4 – regulátor teploty 

         5 - vývodka 

         6 – signalizačné kontrolky 

         7 – napájací kabel 

         8 – kryt spínača STB 

         9 – zemniací vodič 

        
10 – krytá trubička kapilárních čidiel

 

        
11 - tesnenie

 

         

Obr. 1. Kryt špirály 
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3. Inštalácia el. špirály 

3.1 Montáž do zásobníku 

A. Typ zásobníku 

Otvárací tlak poistného ventilu nesmie byť pri použití el. špirály  TOP-SPI väčší ako 10 bar 

 Nádrž s pripojením, musí byť vyrobená z kovu, a zároveň všetky ostatné kovové časti ponorené do vody 
v nádrži musia byť uzemnené ochranným vodičom.  

B. Pracovná poloha 

Vykurovacie prvky špirály, musia byť spolu s krytkou čidiel počas prevádzky úplne ponorené v kľudovej 
vode, s teplom vynúteným prietokom vody. Dĺžka pripojenia špirály do nádrže by nemala byť väčšia ako 
100mm, aby nebolo pripojenie mimo mŕtvu zónu. 

El. špirála môže pracovať ako vo vodorovnej polohe tak vo zvislej. Kryt špirály sa nesmie izolovať, pretože by sa 
narušoval normálne funkcie termostatu a obmedzovača teploty namontovaných v kryte. Pri inštalácii špirál do 
ohrievača sa uistite, že vykurovacie telesá sa po dĺžke nedotýkajú žiadnych vnútorných častí. 
Zoznam nádrží v ktorých môžu byť inštalované jednotlivé ohrievače vody sú uvedené v Tab. 4 

C. Tlakové nádrže 

 El. špirála TOP-SPI je prispôsobená na inštaláciu do tlakových nádrží s prípustným tlakom 
nepresahujúcim 10 bar. Je potrebné pri tom zachovať všetky podmienky montáže, inštalácie a obsluhy týchto 
nádrží, vrátane povinnosti nainštalovaní poistného ventilu s otváracím tlakom uvedeným v parametrch nádrže. 
Tento ventil by mal byť vybraný z hľadiska objemu, s ohľadom na výkon všetkých vykurovacích telies a 
výmenníkov tepla ohrievajúcich vodu v nádrži. 

D. Utesnenie el. špirály 

El. špirály by mali byť utesnené pomocou plochého tesnenia Ø60 x Ø48 mm alebo pomocou tesnenia typu O-
ring Ø 46 mm x 5 mm. 
Výnimočne, možno tiež použiť teflónovú pásku, len treba dať pozor aby sa pri inštalácii do ohrievača nepoškodil 
závit na hlave z plastu. 

 

    3.2. Pripojenie do elektrickej siete 

3.2.1. El. špirála jednofázová 230V 

A. Napájanie špirály 

El. jednofázové špirály 230V o výkone 1,5 kW a 2,0 kW sú z výroby vybavené pripojovacím káblom o 
dĺžke 1,5 m zakončeným sieťovou zástrčkou. Pripojenie špirály k elektrickej sieti sa vykoná zasunutím zástrčky 
do zásuvky. Musí byť použitá zásuvka typu 2P + PE/230V/16A s ochranným kolíkom (nie je odporúčané používať 
rozbočovače). 

B. Uzemnenie zásobníka a špirály 

Voľný koniec žlto-zeleného ochranného vodiča vyvedeného z krytu špirály je nutné prepojiť s kovovým 
obalom zásobníka, do ktorého je namontovaná. Pokiaľ je dodávaný vývod ochranného vodiča krátky je 
potrebné ho nahradiť dlhším, zaisťujúcim dobrý elektrický kontakt ako na strane zásobníka tak u el. špirály. 

Ohrievacia špirála a kovová nádoba musia byť spojené ochranným vodičom 
vyvedeným z označenej prípojky na plášti ohrievacej špirály. 
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C. Schéma elektrickej inštalácie 

Schéma elektrickej inštalácie špirály je znázornená na obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. El. špirála trojfázová 400V  

 

A. Napájanie špirály 

El. trojfázové špirály 400V o výkone 3,0 kW, 4,5 kW, 6,0 kW a 9,0 kW sú z výroby vybavené štvoržilovým 
pripojovacím káblom o dĺžke 1,5 m. Voľný koniec pripojovacieho kábla sa pripojí k sieti pomocou 5 kolíkovej 
zásuvky. Pripojenie špirály k elektrickej sieti sa vykoná zasunutím zástrčky do zásuvky. Musí byť použitá zásuvka 
alebo vypínač, ktorý zaistí odpojenie všetkých fázových vodičov. Ak je potrebné predĺžiť prívodný kábel, použite 
najmenej priemer aký je uvedený v tabuľke 2. 

Tab. 2. Minimální průřez žil napájecího kabelu    

 

Typ 

El. špirály 

 

Výkon 
Menovitý 

prúd 

Minimálny 

prierez žil 

pripojovacie

ho vodiča 

 

 

Typ 

vývodky v 

obale 

špirály 

 

Priemer 

prívodného 

vodiča 

 [kW] [A] [mm2]  [mm] 

SPI-3000 3,0 4,3 1,0 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

SPI-4500 4,5 6,5 1,0 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

SPI-6000 6,0 8,7 1,5 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

SPI-9000 9,0 13,0 1,5 PG 13,5 6,0 ÷ 12,0 

 

 

 

Pripojenie el. špirály by malo byť prevedené osobou s odpovedajúcou kvalifikáciou a 

preškolením podľa platných predpisov 

1 – ohrevný element 

2 - regulátor teploty + omezovač  

teploty 

3 - rezistor 

LS1 – signalizačná kontrolka zelená 

LS2 - signalizačná kontrolka červená 

Obr. 2.  Schéma inštalácie jednofázovej elektrickej špirály (230V) 
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B. Uzemnenie zásobníka a špirály 

Voľný koniec žlto-zeleného ochranného vodiča vyvedeného z krytu špirály je nutné prepojiť s kovovým obalom 
zásobníka, do ktorého je namontovaná. Pokiaľ je dodávaný vývod ochranného vodiča krátky je potrebné ho 
nahradiť dlhším, zaisťujúcim dobrý elektrický kontakt ako na strane zásobníka tak u el. špirály. 

 

C. Schéma elektrickej inštalácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uvedenie do prevádzky a regulácia teploty 

Po zapnutí (zástrčky do zásuvky), by mali svietiť obe kontrolky umiestnené na kryte: 
- Zelená, signalizujúca napájanie, 
- Červená, signalizujúca zopnuté vykurovacie teleso 
Ak je regulátor teploty v ľavej krajnej medzi a červená kontrolka sa nerozsvieti, je potrebné otočiť regulátor 
vpravo do momentu zopnutia kontaktov vykurovacieho telesa. 
Odporúča sa najprv ohrev vody vykonávať pod dohľadom, je potrebné mať v pamäti, že pri ohreve vody sa 
zvyšuje objem vody v tlakovej nádrži a voda musí byť odvádzaná cez poistný ventil na vonkajšie pripojenie 
nádrže alebo uložené do expanznej nádoby. 
  Cyklické automatické zapnutie a vypnutie ohrevu v prípade ochladenia alebo odberu teplej vody na výstupe, 
termostat riadi spoluprácu s čidlom umiestnenom v osobitnej uzavretej kapilárnej trubičke. Otáčaním gombíka 
termostatu (Tab.4), dosiahnete  bezproblémové nastavenie požadovanej teploty vody v zásobníku až do 
maxima. 70 ° C (otočný gombík úplne vpravo). Po získaní požadovanej teploty termostat automaticky vypne 
napájanie vykurovacích telies a je zopnutý opäť po ochladení vody pod žiadanú teplotu. 

 

5. Zabezpečenie pred prehriatím  

 Pred prehriatím chráni špirálu neautomatický obmedzovač teploty tzv STB spínač, ktorý odpojí prívod 
napätia do vykurovacích telies v prípade poškodenia termostatu a rastu teploty nad 90°C. 
Obnovenie napájania je možné až po vychladnutí vykurovacích telies a stlačením tlačidla na tele obmedzovača 
teploty. K tomu je potrebné odstrániť kryt 8 (obr. 1), ktorý sa nachádza v kryte špirály. Potom napríklad 
pomocou malého skrutkovača stlačiť tlačidlo (po odstránení zástrčky zo zásuvky). Táto operácia by mala byť 
vykonaná iba kvalifikovanou osobou, ktorá zistí príčinu poruchy a odstráni ju. 

6. Zabezpečenie pred zamrznutím 

Termostat zabudovaný v špirále má funkciu ochrany pred zamrznutím vody v zásobníku pri poklese pod 
+5° C. Táto funkcia je nastavená keď je koliesko regulátora v ľavej polohe. Táto funkcia neslúži na 
vypínanie špirály, je to len ochrana pred zamrznutím. 

 

Obr. 2.  Schéma inštalácie trojfázovej elektrickej špirály (400V) 

 

1 - element grzejny 

2 - regulator temperatury + ogranicznik   

temperatury 

3 - rezystor 

LS1 - lampka sygnalizacyjna zielona 

LS2 - lampka sygnalizacyjna czerwona 

1 – ohrevný element 

2 - regulátor teploty + omezovač  

teploty 

3 - rezistor 

LS1 – signalizačná kontrolka zelená 

LS2 - signalizačná kontrolka červená 
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Teplota vody pri rôznych nastaveniach regulátoru teploty 
 

Špirála 1-fázová 
(~ 230 V) 

Špirála 3-fázová 
(3 ~ 400 V) 

Popis 

  

V ľavej krajnej polohe zaisťuje termostat proti 
mrazovú ochranu, tj. spínanie ohrievacieho 
telesa až pri poklese teploty pod 5 ° C 

  

Cca. 30 ° C, teplá voda priamo vhodná napr. pre 
umývanie v drezu, netvorí sa vodný kameň 

  

Cca. 50 ° C, mierne teplá voda, mierná tvorba 
vodného kameňa 

  

Cca. 70 ° C, teplá voda, zvýšená tvorba vodného 
kameňa 
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Tab. 4  Konštrukčné možnosti použitia špirál TOP-SPI v ohrievačoch vody 
                       Typ 
Typ                špirály 
ohrievača 

SPI-1500 SPI-2000 SPI-3000 SPI-4500 SPI-6000 SPI-9000 

ZAS-V-80 x x x    

ZAS-V-100 x x x x   

ZAS-V-120 x x x x x  

ZAS-V-140 x x x x x  

ZAS-V-250 x x x x x x 

VYM-V-80 x x x    

VYM-V-100 x x x x   

VYM-V-120 x x x x x  

VYM-V-140 x x x x x  

VYM-V-100 DP x x x x   

VYM-V-120 DP x x x x x  

VYM-V-140 DP x x x x x  

VYM-V-250 DP x x x x x x 

Tab. 4  Konštrukčné možnosti použitia špirál TOP-SPI v ohrievačoch vody 
                             Typ 
Typ                       špirály 
ohrievača 

SPI-1500 SPI-2000 SPI-3000 SPI-4500 SPI-6000 SPI-9000 

ZAS-S-200 x x x x x  

ZAS-S-250 x x x x x  

ZAS-S-300 x x x x x  

ZAS-S-400 x x x x x  

ZAS-S-500 x x x x x  

ZAS-S-750 x x x x x x 

ZAS-S-1000 x x x x x x 

VYM-S-100 x x x    

VYM-S-120 x x x    

VYM-S-150 x x x    

VYM-S-200 x x x x x  

VYM-S-250 x x x x x  

VYM-S-300 x x x x x  

VYM-S-400 x x x x x  

VYM-S-500 x x x x x  

VYM-S-750 x x x x x x 

VYM-S-1000 x x x x x x 

VYM-S-250 DUO x x x x x  

VYM-S-300 DUO x x x x x  

VYM-S-400 DUO x x x x x  

VYM-S-500 DUO x x x x x  

VYM-S-750 DUO x x x x x x 

VYM-S-1000 DUO x x x x x x 
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Podmínky záruky CZ 
1. Délka záruky 
 Na spirály je poskytována záruka 

24 měsíců od zakoupení 
 

2. Podmínky záruky  
2.1 Výrobce zodpovídá za správnou funkčnost zařízení pod podmínkou, že bude instalované, spuštěné a používané 

shodně s informacemi poskytovanými v tomto návodu. 
2.2 Po dobu trvání záruční výrobce nese záruční odpovědnost jen za chyby a závady, které vznikly vinou výrobce. 
2.3 Po dobu trvání záruky má uživatel právo na bezplatné opravy vad vzniklých vinou výrobce. 
    Závady, které budou odstraňované v co nejkratší době  

– maximálně však do 14 pracovních dní od písemného nahlášení. 
 Ve výjimečných případech např. nedostupnosti náhradního dílu, se může datum opravy prodloužit do 30 dní. 
2.4 Na všechny poruchy nebo přerušení práce způsobené: 
 - instalací a používáním v rozporu s návodem a platnými zákony a normami 
 - nesprávným výběrem zařízení 
 - fyzickým poškozením způsobeným uživatelem  

- nesprávnou instalací 
se nevztahuje záruka. 

2.5 Uživatel je povinen uhradit náklady spojené s prací a výjezdem servisního technika v případě neoprávněné 
reklamace nebo vyzvání k: 

 - opravě poškození, které bylo způsobené uživatelem 
  - zařízení, na kterém byly provedené svépomocné úpravy nebo opravy. 
 - provedení prohlídky zařízení 
 - spuštění zařízení 
 - zregulování parametrů zařízení 
 - z důvodu výpadku el. energie 
 - k výměně pojistky v el. instalaci. 
 - z důvodu nemožnosti provedení opravy na základě: 
  -  nesprávné el. instalace 
  -  nesprávné instalace zařízení 
  -  nemožnosti demontáže zařízení 
2.6 Uživatel ztrácí právo na záruku v následujících případech: 
 - uskutečnění svépomocných změn v konstrukci zařízení 

- nevzetím v úvahu doporučení k instalaci, údržbě nebo provozu uvedené v tomto návodu  
- změny el. instalaci zařízení nebo připojení zařízení na neodpovídající el. instalaci  
- nevyrovnání finančních závazků vůči výrobci nebo prodejci uvedených v bodě 2.5 
- opravy zařízení v době trvání záruční doby jinou osobou než osobou oprávněnou výrobcem pro provádění oprav. 
- poškození nebo nesprávného provozu z důvodu: 
 - nesprávné přepravy 
 - nesprávné instalace 
 - překročení nejvyšší povolené teploty 
 - znečištěné vodě v instalaci 
 - spuštění zařízení bez napuštění vody do zařízení 

 
2.7 Záruka se nevztahuje na poškození zařízení z důvodu atmosferických a živelných jevů, blesku, přepětí v el. síti, 

znečištění jako i poškození mechanického, chemického a tepelného charakteru a taktéž opravy nebo úpravy 
provedené nepověřenými osobami. 

 
 
 
Ostatní 
 
3.1 Výrobce nenese odpovědnost za nesprávně zvolený typ zařízení. 
3.2 Výrobce rozhoduje o způsobu opravy. 
3.3 Reklamaci je třeba nahlásit písemně (mail, pošta) servisnímu středisku nebo prodejci v co nejkratší době. 
 Kontakt na servisní středisko:  

Ohřívací Technika a.s., servis@ohrivacitechnika.cz 
3.4 Pro uznání záruky je potřebné doložit následující doklady: 
 - doklad o zakoupení zařízení 
 - vyplněný záruční list 

Všechny tyto doklady je uživatel povinen uchovávat po celou dobu trvání záruky a ukázat je na vyžádání servisního 
technika. 

3.5 Záruka se vztahuje jen na zařízení zakoupené a instalované výhradně na území ČR. 
3.6 Ve výše neuvedených případech se reklamace řídí Občanským zákoníkem. 
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Podmienky záruky SK 
1. Dĺžka záruky 
 Na špirály je poskytovaná záruka 

24 mesiacov od zakúpenia 
 

2. Podmienky záruky  
2.1 Výrobca zodpovedá za správnu funkčnosť zariadenia pod podmienkou, že bude inštalovaný, spustený a používaný 

zhodne s informáciami poskytovanými v tomto návode. 
2.2 Počas trvania záručnej lehoty výrobca nesie záručnú zodpovednosť, iba za chyby a závady, ktoré vznikli vinou 

výrobcu. 
2.3 Počas trvania záruky má užívateľ právo na bezplatné opravy chýb vzniknutých vinou výrobcu. 
    Závady, ktoré budú odstraňované v čo najkratšom čase  

– maximálne však do 14 pracovných dní od písomného nahlásenia. 
 Vo výnimočných prípadoch np. nedostupnosti náhradného dielu, sa môže dátum opravy predĺžiť do 30 dní. 
2.4 Na všetky poruchy alebo prerušenia práce spôsobené: 
 - inštaláciou a používaním v rozpore s návodom a platnými zákonmi a normami 
 - nesprávnym výberom zariadenia 
 - fyzické poškodenia spôsobené užívateľom  

- nesprávnou inštaláciou 
Sa nevzťahuje záruka. 

2.5 Užívateľ je povinný uhradiť náklady spojené prácou a výjazdom servisného technika v prípade neoprávnenej 
reklamácie alebo vyzvania k: 

 - oprave poškodenia, ktoré bolo spôsobené užívateľom 
  - zariadeniu na ktorom boli prevedené svojpomocné úpravy alebo opravy. 
 - prevedeniu prehliadky zariadenia 
 - spusteniu zariadenia 
 - zregulovaniu parametrov zariadenia 
 - z dôvodu výpadku el. energie 
 - k výmene poistky v el. inštalácii. 
 - z dôvodu nemožnosti prevedenia opravy na základe: 
  -  nesprávnej el. inštalácie 
  -  nesprávnej inštalácie zariadenia 
  -  nemožnosti demontáže zariadenia 
2.6 Užívateľ stráca právo na záruku v nasledujúcich prípadoch: 
 - uskutočnenie svojpomocných zmien v konštrukcii zariadenia 

- nebratím v úvahu odporučenia k inštalácii, údržbe alebo prevádzke uvedené v tomto návode  
- zmeny el. inštalácie zariadenia alebo pripojenia zariadenia neodpovedajúcu el. inštaláciu  
- nevyrovnania finančných záväzkov voči výrobcovi alebo predajcovi uvedených v bode 2.5 
- opravy zariadenia v čase trvania záručnej doby inou osobou ako osobou oprávnenou výrobcom pre prevádzanie 
opráv. 
- poškodení alebo nesprávnej prevádzky  z dôvodu: 
 - nesprávnej prepravy 
 - nesprávnej inštalácie 
 - prekročenia najvyššej povolenej teploty 
 - znečistenej vody v inštalácii 
 - spustení zariadenie bez napustenia vody do zariadenia 
   

2.7 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia zariadenia z dôvodu atmosférických a živelných prejavov, blesku, prepätia 
v el. sieti, znečistenia ako aj poškodenia mechanického, chemického a tepelného a taktiež opravy alebo úpravy 
vykonané nepoverenými osobami. 

Ostatné 
 
3.1 Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávne zvolený typ zariadenia. 
3.2 Výrobca rozhoduje o spôsobe opravy. 
3.3 Reklamáciu je potrebné nahlásiť písomne (mail, pošta) servisnému stredisku alebo predajcovi v čo najkratšom 

čase. 
 Kontakt na servisné stredisko:  

Ohrievacia Technika s.r.o.  servis@ohrievaciatechnika.sk 
3.4 Pre uznanie záruky je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty: 
 - doklad o zakúpení zariadenia 
 - vyplnený záručný list 

Všetky tieto dokumenty je užívateľ povinný uchovávať počas celej doby trvania záruky a preukázať ich na 
vyžiadanie servisného technika. 

3.5 Záruku sa vzťahuje iba na zariadenia zakúpené a inštalované výhradne na území SR. 
3.6 Vo vyššie neuvedených prípadoch sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom.    
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ZÁRUČNÍ LIST  

Typ zařízení / Typ zariadenia  

 

 

 
     

Číslo dokladu o zakoupení 
Číslo dokladu o zakúpení  

Uživatel zařízení má nárok v záruční době na bezplatné odstranění všech poruch na zařízení, 
které vznikly vinou výrobce. 
Záruční podmínky jsou uvedené v návodě na použití a obsluhu, který je dodávaný se zařízením. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Užívateľ zariadenia ma nárok v záručnej dobe na bezplatné odstránenie všetkých porúch na zariadení, ktoré 
vznikli vinou výrobcu. 
Záručné podmienky sú uvedené v návode na použitie a obsluhu, ktorý je dodávaný so zariadením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění a zodpovědnosti 
Firma nebo realizátor montáže, spuštění, opravy 
nebo servisní kontroly podpisem potvrzuje, že toto 
vykonal shodně s platnými 
normami a shodně s návodem a odporučeními 
výrobce. 
----------------------------------------------------------- 
Upozornenia a zodpovednosti 
Firma alebo realizátor montáže, spustenia, opravy 
alebo servisnej kontroly podpisom potvrdzuje, že 
tieto vykonal zhodne s platnými 
normami a zhodne s návodom a odporúčaniami 
výrobcu. 

Datum, razítko ,podpis 
prodejce / predajcu 

 

 

Prohlášení uživatele CZ: 
Tímto prohlašuji, že: 
- zařízení je instalované v souladu s návodem. 
- zařízení bylo namontované oprávněnou 
osobou/firmou a řádně mě 
seznámili s obsluhou a odevzdali doklady a 
návody od zařízení. 
- beru na vědomí doporučení montáže 
a používání od výrobce. 
- potvrzuji správnou funkci při spuštění. 

Datum instalace, podpis realizátora  
Prehlásenie užívateľa SK: 
Týmto vyhlasujem, že : 
- zariadenie je inštalované v súlade s návodom. 
- zariadenie bolo namontované oprávnenou 
osobou/firmou a riadne ma 
oboznámili s prevádzkou a odovzdali doklady a 
návody od zariadenia. 
- beriem na vedomie odporúčania montáže a 
používania od výrobcu. 
- potvrdzujem správnu funkciu pri spustení. 

  

Datum, podpis 
majitele / majiteľa  
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Opravy 

 

 

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Elektronika Nádrž Jiné 
Technik Majitel 

 
      

       

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Elektronika Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

       

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Elektronika Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

        

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Elektronika Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

        

  
 

Popis závady Podpis / Razítko 
 

  

Datum ohlášení Elektronika Nádrž Jiné Technik Majitel  
        

        

 


