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Pokojová jednotka CTC 

Návod k použití



Obecně

Pokojová jednotka je příslušenství tepelných čerpadel CTC v kombinaci s regulací EcoLogic EXT, nebo s vnitřní 
jednotkou EcoEl, která umožňuje řídit a monitorovat chod tepelného čerpadla, které je umístěno třeba ve sklepě. 
Z příslušné regulace se vyjme displej a vloží se do plastového pouzdra, které se připevní na stěnu. Karta displeje se 
připojí k regulaci pomocí síťového kabelu (max. 15 m) zapojeného přes kabelovou spojku ke stávajícímu síťovému 
kabelu.
Díky tomu jsou všechny funkce tepelného zdroje k dispozici i v pokojové jednotce.

Příslušenství zahrnuje

 » Spojka síťového kabelu
 » 15m síťový kabel, přímý, s konektory na obou stranách
 » 4 šroubky a matičky k montáži
 » Montážní rámeček
 » Nástěnné pouzdro
 » Návod k montáži
 » Zaslepovací panel na prázdné místo po vyjmutém displeji

Postup při instalaci

1. Odpojte zařízení od el. proudu.
2. Sejměte z regulátoru plastovou přední desku (EcoHeat, EcoEl, CLWi) a kryt (EcoLogic EXT).
3. Ze stávající karty displeje odpojte síťový kabel. 
4. EcoHeat/EcoEl/CLWi: vyjměte kartu displeje a rámeček z předního panelu a pak z rámečku vyjměte kartu displeje.
5. EcoLogic EXT: Z krytu vyjměte kartu displeje (desku tištěných spojů).
6. U EcoHeat/EcoEl/CLWi dejte zpátky rámeček displeje. 
7. Do rámečku displeje vložte zaslepovací díl (EcoHeat/EcoEl CLWi), a na kryt nasaďte „prázdný“ štítek (EcoLogic EXT).
8. Pomocí přiložené kabelové spojky připojte přiložený síťový kabel na kabel od regulace.
9. Vraťte na místo přední panel/kryt regulace.

10. Síťový kabel pak natáhněte k místu plánovaného umístění nástěnné jednotky.
11. Přišroubujte na zeď montážní rámeček.
12. Přiloženými šroubky přišroubujte demontovanou kartu displeje (desku tištěných spojů) ke krytu, a na desku 
      připojte síťový kabel. 
13. Nástěnný kryt přišroubujte na montážní rámeček. 
14. Zapněte přívod elektřiny. 



1. Karta displeje (demontovaná z EcoHeat/EcoEl/CLWi apod.)
2. Plastový kryt (vakuově lisovaný, ve stejné barvě a povrchové úpravě jako přední díl EcoHeat/EcoEl).
3. Montážní rámeček.
4. Šroubek.
5. Matička.
6. Přední kryt (Stejný jako na EH/EE/CLWi).

Servisní zásah

Při servisním zásahu na instalovaném zařízení je vhodné displej dočasně vrátit zpátky na původní místo kvůli např. 
monitorování teploty apod. 



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

                                             - přepětím či podpětím v elektrické síti
                                             - nesprávnou obsluhou výrobku
                                             - neodborným zásahem třetí osoby
                                             - neodbornou instalací výrobku
                                             - nevhodným skladováním výrobku
                                             - živelnou pohromou 

Datum prodeje:

ZÁZNAM O UVEDENÍ DO PROVOZU

ZÁRUČNÍ LIST

Firma:

Technik:

Datum:

1. Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad 
o zakoupení.

2. Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, montážního 
návodu a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na 
výrobku samotném. Provozovatel zejména musí zajistit elektrický přívod dle 
normy ČSN 332000 a souvisejících článků. 

3. Regulátor namontuje a uvede do provozu oprávněná osoba. 

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami nebo 
nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván 
v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením a když 
k závadě výrobku došlo:

NA POKOJOVOU JEDNOTKU CTC

PRODÁVAJÍCÍ POSKYTUJE KUPUJÍCÍMU (SPOTŘEBITELI) 
NA ZAKOUPENÝ VÝROBEK ZÁRUKU V TRVÁNÍ 24 MĚSÍCŮ 
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