OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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1. Pečlivě si přečtěte pokyny a upozornění v této příručce,
neboť obsahují důležité informace o bezpečnosti instalace,
použití a údržby.
Tato příručka představuje nedílnou a podstatnou součást
výrobku. Musí spotřebič vždy doprovázet, a to i v případě prodeje jinému majiteli nebo uživateli a/nebo v případě
přesunu na jiné místo.
2. Společnost výrobce nenese odpovědnost za případné škody na
osobách, zvířatech a věcech vyplývající z nevhodného, chybného nebo nerozumného použití či v důsledku nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
3. Instalaci a údržbu zařízení musí zajišťovat odborně kvalifikovaný
personál v souladu s pokyny v příslušných odstavcích. Používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného
může ohrozit bezpečnost a způsobit propadnutí odpovědnosti
výrobce.
4. Součásti balení (spony, plastové pytle, pružná fólie atd.) se nesmí ponechávat v dosahu dětí, neboť pro ně představují riziko.
5. Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními kapacitami či bez zkušeností nebo nezbytných
vědomostí mohou spotřebič používat pod dohledem nebo poté,
co jim budou poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání
spotřebiče a seznámí se se souvisejícími riziky. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, které má provádět uživatel,
nesmí vykonávat děti bez dozoru.
6. Je zakázáno dotýkat se spotřebiče, máte-li holé nohy nebo vlhké části těla.
7. Před použitím zařízení a po zásahu provedení běžné či mimořádné údržby je vhodné naplnit zásobník spotřebiče vodou a
následně provést postup úplného vypuštění, aby se odstranily
případné zbytkové nečistoty.
8. Pokud je spotřebič vybaven elektrickým napájecím kabelem, v
případě jeho výměny je nutno se obrátit na autorizované středisko
pomoci nebo kvalifikovaný odborný personál.
9. Přívodní vodovodní trubku je třeba ke spotřebiči připojit pomocí
pojistného ventilu v souladu s národními normami. Pro státy, které převzaly normu EN 1487, musí mít bezpečnostní jednotka maximální tlak 0,7 MPa a minimálně jeden kohoutek, zpětný ventil,
pojistný ventil, zařízení na přerušení přívodu vody.
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10. Zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku (pojistný ventil
nebo jednotka) nesmí být porušováno a je třeba jej pravidelně
zapínat za účelem kontroly, zda není zablokované, či za účelem
odstranění usazenin vodního kamene.
11. Kapání ze zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku je ve fázi
ohřívání vody normální. Z tohoto důvodu je třeba připojit výpust,
která je nicméně vždy otevřena do atmosféry, pomocí drenážního potrubí nainstalovaného pod sklonem směrem dolů a na místě, kde nehrozí zamrzání.
12. Spotřebič, který se nebude delší dobu používat, je třeba vypustit
a odpojit od elektrické sítě, pokud má zůstat na místě, kde může
docházet k zamrzání.
13. Teplá voda o teplotě přesahující teplotu 50 °C dodávaná do kohoutků, může způsobit okamžité vážné popáleniny či smrt v důsledku popálenin. Děti, tělesně postižené osoby a starší osoby
jsou tomuto riziku vystaveny intenzivněji. Proto doporučujeme
použít termostatický směšovací ventil, který je nutno našroubovat na výstupní vodovodní potrubí spotřebiče označené červeným hrdlem.
14. Do styku se spotřebičem nesmí přijít a/ani se v jeho blízkosti nesmí vyskytovat žádné hořlavé předměty.
15. Pod spotřebičem nestůjte ani sem neinstalujte žádný předmět,
který by například mohla poškodit případně unikající voda.
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Funkce ochrany proti legionelle

Legionella je druh baktérie ve tvaru tyčinky, která je přirozeně přítomna ve všech pramenitých vodách. „Legionářská choroba" spočívá ve speciálním druhu zápalu plic způsobeném inhalací vodní páry, která obsahuje právě
uvedenou bakterii. Z tohoto pohledu je třeba zabránit dlouhodobé stagnaci vody obsažené v bojleru, který by měl
být použit nebo vyprázdněn nejméně v týdenních intervalech.
Evropská norma CEN/TR 16355 poskytuje pokyny ohledně správných postupů, které je třeba přijmout pro zabránění proliferace legionelly v pitných vodách. V případě existence ještě přísnějších místních norem je nezbytná
aplikace těchto postupů.
Tento akumulační ohřívač vody elektromechanického typu je prodáván s termostatem, který se vyznačuje pracovní teplotou vyšší než 60 °C; je proto vhodný k provedení cyklu tepelné dezinfekce, který umožňuje omezit šíření
bakterií legionelly v zásobníku.
Upozornění: Zatímco zařízení provádí cyklus tepelné dezinfekce, vysoká teplota vody může způsobit vznik popálenin. Věnujte proto pozornost teplotě vody před koupelí nebo sprchováním.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Technické charakteristiky najdete na identifikačním štítku (etiketa umístěná v blízkosti přívodního a výstupního
vodovodního potrubí).

Škála výrobku

Hmotnost (kg)
Instalace

Model

Qelec (kWh)

Terhelési profil
L wa

wh

V40 (l)

Rozptýlený výkon (W)
Objem (l)

50

65

Tabulka 1 - Informace o výrobku

16

18,5

Vertikální

Vertikální

6,688
M

15 dB

6,680
M

15 dB

80

21

23

Horizontální
Vertikální Horizontální
HWST
Termoelektrický
6,678
M

15 dB

Viz identifikační štítek

6,687
M

15 dB

6,685
M

15 dB

-

-

-

24

100

Vertikální Horizontální
12,867
L

15 dB

6,683
M

15 dB

26
HWST
-

-

-

36,0%

36,0%

36,0%

36,0%

36,0%

-

37,0%

36,0%

-

-

-

-

-

-

63

-

-

67,49

65

49

70

65

85

75

70

75

70

75

-

74

130
95

80

95

-

94

Energetické údaje v tabulce a další údaje uvedené na kartě výrobku (Příloha A, která tvoří nedílnou součást této
příručky) jsou definovány v souladu se Směrnicemi EU 812/2013 a 814/2013.
Výrobky bez štítku a příslušné karty pro soustavy ohřívání vody se solárním zařízením upravené nařízením
812/2013 nejsou určeny pro vytvoření těchto soustav.
Výrobky vybavené regulační pákou mají termostat umístěný ve stavu nastavení < připraveno k použití >, tak jak je
uvedeno na Kartě výrobku (Příloha A) a podle nichž výrobce stanovil příslušnou energetickou třídu.
Tento spotřebič odpovídá mezinárodním normám elektrické bezpečnosti IEC 60335-1; IEC 60335-2-21.
Příslušné označení CE na spotřebiči potvrzuje jeho soulad s následujícími směrnicemi Společenství,
jejichž podstatné náležitosti splňuje:
- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.
Tento výrobek je v souladu s Nařízením REACH.
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NORMY PRO INSTALACI (pro osobu provádějící instalaci)

Tento výrobek, s výjimkou vodorovných modelů (tabulka 1), je zařízení, které musí být kvůli správné
činnosti nainstalováno do svislé polohy. Po ukončení jeho instalace a před jakýmkoli jeho naplněním
vodou a zapnutím jeho elektrického napájení použijte nástroj (např. vodováhu) na kontrolu správného
uvedení do svislé montážní polohy.
Zařízení slou�í k ohřevu vody na ni��í teplotu, ne� je teplota varu.
Musí b�t připojeno do rozvodu teplé u�itkové vody (TUV), navr�eného na základě jeho vlastností a kapacity.
Před připojením zařízení je třeba:
- Zkontrolovat, zda vlastnosti (vycházejte z identiřkačního �títku) uspokojují potřeby zákazníka.
- Zkontrolovat, zda instalace odpovídá třídě ochrany IP (ochrana proti vniku kapalin) zařízení v souladu s platn�mi normami.
- Přečíst si informace uvedené na �títku obalu a na �títku s technick�mi údaji.
Toto zařízení bylo navrženo pro instalaci výhradně uvnitř místností v souladu s platnými předpisy a dále v souladu
s následujícími upozorněními týkajícími se přítomnosti:
- Vlhkosti: Neinstalujte zařízení v uzavřených (nevětraných) a vlhkých místnostech.
- Mrazu: Neinstalujte zařízení v prostředích s pravděpodobným snížením teplot na kritickou hranici, spojeným s
rizikem tvorby ledu.
- Slunečního záření: Nevystavujte zařízení přímému účinku slunečních paprsků, a to ani za přítomnosti skleněných tabulí.
- Prachu/výparů/plynů: Neinstalujte zařízení v přítomnosti mimořádně agresivních prostředí, jako jsou kyselé
výpary, prach nebo prostředí nasycené plyny.
- Elektrických výbojů: Neinstalujte zařízení a nezapojujte jej přímo do elektrického rozvodu, který není chráněn
proti napěťovým výkyvům.
V případě stěn postavených z cihel nebo děrovaných bloků, prokladů s omezenou statikou nebo všeobecně v
případě zděných stěn, které se liší od uvedených, je třeba přistoupit k předběžné statické kontrole opěrného systému. Háčky pro uchycení na stěnu musí být takové, aby unesly třikrát vyšší hmotnost, než je hmotnost ohřívače
vody plného vody. Doporučujeme použít upevňovací kličky o průměru minimální 12 mm.
Místní předpisy mohou určovat omezení ohledně instalace v prostředí koupelny.
Dodržujte proto minimální vzdálenosti dle platných norem.
Aby se ulehčily jednotlivé zásahy údržby, zajistěte kolem kaloty volný prostor minimálně 50 cm pro přístup k elektrickým částem.

Připojení vody

Připojte ke vstupu a výstupu z ohřívače trubky či armatury určené pro teploty překračující 90°C a pro tlak vyšší
než je provozní tlak zařízení. Nedoporučujeme proto používat žádné takové materiály, které by takovým vysokým
teplotám neodolaly.
Zařízení se nesmí používat s vodou o tvrdosti nižší než 12 °F, naopak v případě vody mimořádně vysoké tvrdosti
(vyšší než 25 °F) doporučujeme používat změkčovač vhodným způsobem kalibrovaný a monitorovaný. V takovém
případě nesmí tvrdost vody poklesnout pod hodnotu 15 °F.
Ke vstupu pro vodu přišroubujte spojku „T“ s modrým kroužkem. Na jednu stranu spojky „T“ přišroubujte kohoutek
pro vypouštění vody ze zařízení, který je možné otevřít pouze za pomoci nástroje (B obr. 2). Ke druhé straně spojky
„T“ přišroubujte dodaný bezpečnostní ventil (A obr. 2).

Bezpečnostní jednotka v souladu s evropskou normou EN 1487

V některých zemích se může vyžadovat použití specifických hydraulických bezpečnostních zařízení v souladu s
místními zákony; povinností kvalifikovaného instalatéra pověřeného instalací výrobku je posoudit vhodnost použitého bezpečnostního zařízení.
Mezi bezpečnostní zařízení a samotný ohřívač vody je zakázáno umisťovat jakékoliv přepínací zařízení (ventily,
kohouty atd.).
Výstup výpusti zařízení je třeba připojit k vypouštěcímu potrubí s průměrem minimálně stejným jako je průměr
připojení spotřebiče, pomocí nálevky umožňující minimální vzdušnou vzdálenost 20 mm s možností zrakové kontroly. Pomocí pružné hadice připojte vstup bezpečnostní jednotky k rozvodnému potrubí studené vody. V případě
potřeby použijte kohoutek (D obr. 2). Je-li vypouštěcí kohout otevřen, je navíc třeba k výstupu C obr. 2 připojit
vypouštěcí hadici.
Při šroubování bezpečnostní jednotky ho neutahujte až na koncovou zarážku, abyste jej nepoškodili.
Blíží-li se tlak v systému tlaku, pro jaký je kalibrován ventil, bude nutné použít zařízení pro snížení tlaku, a to v
dostatečné vzdálenosti od zařízení. Aby se zabránilo případnému poškození smůšovacích jednotek (kohouty či
sprcha), je nutné z trubek vypustit jakékoli nečistoty.
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Elektrické připojení

Před instalací spotřebiče je povinné provést pečlivou kontrolu elektrického systému a ověřit jeho soulad s platnými
bezpečnostními normami, zda je vhodný z hlediska maximálního příkonu ohřívače vody (viz identifikační štítek) a zda
je průřez vodičů pro elektrické zapojení vhodný a v souladu s platnými normami.
Výrobce spotřebiče nenese odpovědnost za případné škody způsobené neuzemněním spotřebiče nebo abnormální
elektrickou energií.
Zajistůte napájecí kabel na ochranném víku prostřednictvím příslušné kabelové příchytky dodávané v rámci standardního příslušenství.
Použití rozdvojek, prodlužovaček či adaptérů je přísně zakázáno.
Použití rozdvojek, prodlužovaček či adaptérů je přísně zakázáno. Je přísně zakázáno používat pro účely uzemnění
vodovodní trubky či trubky topných nebo plynových rozvodů.
Je-li zařízení dodáno s přívodním elektrickým kabelem, který by bylo následně potřeba vyměnit, použijte kabel se
stejnými parametry (typ H05VV-F 3x1,5 mm2, 8,5 mm v průměru). Napájecí kabel (typ H05VV-F 3x1,5 mm2, průměr 8,5 mm) je třeba zavést do příslušného otvoru, který se nachází v zadní části přístroje a protáhnout ho, dokud
nedosáhne svorky termostatu nebo svorkovnici.
K odpojení spotřebiče od sítě je třeba použít dvoupolohový přepínač odpovídající platným národním právním předpisům (otvor kontaktů minimálně 3 mm, v ideálním případě vybavený pojistkami).
Zařízení musí být povinně uzemněno a zemnicí kabel (který musí být žlutozelené barvy a musí být delší než fázové
vodiče) je třeba upevnit ke svorce v blízkosti symbolu .
Před uvedením zařízení do �innosti zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá jmenovité hodnotě zařízení uvedené
na štítku s technickými údaji. Když zařízení není vybaveno napájecím kabelem, způsob instalace musí být zvolen
z následujících možných:
- zapojení do pevné sítě pomocí pevné trubky (pokud není spotřebič vybaven svorkou kabelu), použijte kabel s
minimálním průměrem 3x1,5 mm2;
- pomocí pružného kabelu (typ H05VV-F 3x1,5 mm2, 8,5 mm v průměru), pokud je zařízení vybaveno svorkou na
kabel.

Vyzkoušení a zapnutí spotřebiče

Před zapnutím spotřebiče proveďte jeho naplnění vodou z vodovodního řadu.
Toto plnění se provádí otevřením centrálního kohoutku domácího rozvodu a rozvodu teplé vody, dokud z nádrže
nevyjde všechen vzduch. Vizuálně zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody u patky, kterou případně mírně
přitáhněte, bude-li to nutn. Přepínačem do zařízení přiveďte proud.

POKYNY K ÚDRŽBĚ (pro kvalifikovaný personál)

Než budete volat do svého střediska technických služeb, zkontrolujte, zda není závada způsobena nedostatkem
vody či selháním přívodu elektřiny.
Pozor: Před jakýmkoliv zásahem odpojte spotřebič od elektrického napájení.

Nastavení provozní teploty

U modelů, které nejsou vybaveny knoflíkem, může být nastavení teploty provedeno odstraněním víčka a působením šroubovákem na regulační kolík termostatu dle grafického označení.
POZN. V první fázi regulace teploty je nutné použít mírný tlak otáčením kolíku pro odstranění těsnění, které zajišťuje termostat na maximální teplotě energetické účinnosti.

Vyprázdnění zařízení

Spotřebič, který se nebude delší dobu používat a/nebo na místě, kde může docházet k zamrzání, je třeba vyprázdnit.
Přistupte k vyprázdnění zařízení následujícím postupem:
- zavřete přepínací kohoutek, pokud je nainstalován (D, obr. 2), v opačném případě centrální kohoutek domácího rozvodu;
- otevřete kohout teplé vody (umyvadlo nebo vana);
- otevřete vypouštůcí ventil B (obr. 2).

Případná výměna komponent

Po odstranění kaloty lze provést zásah do elektrické části.
Pro zásah do termostatu je třeba ho odpojit od napájecího kabelu a vyjmout z místa.
Aby bylo možné provést zásah na odporu nebo anodě, je třeba spotřebič nejdříve vyprázdnit.
Vyšroubujte 5 šroubů (C obr. 3) a sejměte přírubu (F obr. 3). K přírubě je připojen rezistor a anoda.
51

CS
Během fáze zpětné montáže dávejte pozor, aby byla zachována původní poloha tůsnění příruby, termostatu a
rezistoru (obr. 3).
Po každé demontáži se doporučuje provést výměnu těsnění příruby (obr. 4, poz. Z).
Používejte výhradně originální náhradní díly od autorizovaných středisek pomoci výrobce.

Pravidelná údr�ba

Chcete-li zajistit dobrý výkon přístroje, je vhodné provést odvápnění odporu (R obr. 4) jednou za dva roky (v přítomnosti vody s vysokou tvrdostí by četnost operace měla být zvýšena).
Pokud nechcete používat kapaliny vhodné pro tento účel (v takovém případě si pečlivě přečtěte bezpečnostní
karty prostředku na odstranění vodního kamene), operaci lze provést odškrábáním vápenatých usazenin, přičemž
je třeba dávat pozor, abyste nepoškodili ochrannou vrstvu odporu.
Hořčíkovou anodu (N obr. 4) je třeba vyměňovat každé dva roky, v opačném případě propadá záruka. V případě
používání agresivních vod nebo vod bohatých na chlór se doporučuje každoroční kontrola anody.
Pro vyjmutí anody rozmontujte topné těleso a vyšroubujte je z podpěrného držáku.

Opakovaná aktivace dvoupolohového jističe

V případě anomálního přehřátí vody přeruší tepelný bezpečnostní jistič v souladu s platnými národními normami
elektrický obvod na obou napájecích fázích odporu. V takovém případě se vyžaduje zásah oddělení technické
pomoci.

Termoelektrické modely

Všechny pokyny této příručky platí také pro termoelektrické modely, které jsou nádrže na horkou vodu* s přídavným ponorným topným tělesem**, navrženy pro připojení k systému ústředního vytápění.
Ohřev vody v zařízení probíhá prostřednictvím tepelného výměníku (serpentinového tvaru) uvnitř výrobku; v případě, že vytápění prostřednictvím tepelného výměníku nefunguje, vodu v nádrži ohřívá pomocný prvek.
Další operací u tohoto typu přístrojů je připojení k potrubí systému ústředního vytápění. Připojte horní topný spoj
výrobku na stoupající sloupec topného systému a dolní pak na klesající a současně vložte dva kohouty. Dolní
kohout, lépe přístupný, bude sloužit pro vyloučení přístroje ze systému, když ústřední systém není v provozu.
Doporučuje se tepelně izolovat přípojky trubek výrobku k ústřednímu systému, aby byl zajištěn deklarovaný tepelný výkon, i když je externí zdroj tepla přerušen (např. údržba a/nebo mimo provoz).
* „nádrž na horkou vodu“, zařízení pro skladování horké vody pro hygienické účely a/nebo vytápění prostředí,
včetně jakýchkoliv přísad, jenž není vybaveno tepelnými generátory, s výjimkou jednoho nebo více pomocných
ponorných topných těles (Směrnice EU 814/2013).
** „pomocné ponorné topné těleso“, elektrický odpor, jenž využívá účinky Joulů, tvoří část nádrže pro ohřev horké
vody a generuje teplo jen tehdy, když je externí zdroj přerušen (včetně období údržby) nebo mimo provoz (…)
(Směrnice EU 814/2013).

POKYNY PRO UŽIVATELE

Fungování a nastavení provozní teploty

Zapnutí/Vypnutí
Zapínání a vypínání ohřívače vody se provádí působením na vnější dvoupólový vypínač a nikoliv zasunutím nebo
vytažením zástrčky napájecího kabelu.
Kontrolka bude svítit pouze v průběhu ohřívání.
Nastavení provozní teploty
U modelů vybavených knoflíkem může být nastavení teploty provedeno působením na knoflík (dle grafické indikace).
POZN. V první fázi regulace teploty je nutné použít mírný tlak otáčením knoflíku pro odstranění těsnění, které
zajišťuje termostat na maximální teplotě energetické účinnosti.
U modelů bez knoflíku může být teplota nastavena pouze kvalifikovaným personálem.

UŽITEČNÉ POZNÁMKY (pro uživatele)
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Před provedením jakéhokoliv zásahu čištění na spotřebiči se ujistěte, že je vypnutý otočením hlavního vypínače
do polohy VYP. Nepoužívejte insekticidy, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit
barvou natřené nebo plastové části.

Pokud je voda na výstupu studená, zkontrolujte:

- zda je spotřebič zapojený k elektrickému napájení a vnější vypínač je v poloze ZAP;
- že ovládací knoflík teploty není nastaven na minimu.

Pokud se na výstupu kohoutků objevuje pára:

Vypněte elektrické napájení spotřebiče a obraťte se na asistenční servis.

V případě nedostatečné dodávky teplé vody, zkontrolujte:

- dostatečný tlak vody ve vodovodním řadu;
- případné překážky v trubkách na vstupu a výstupu vody (deformace nebo usazeniny).

Úniky vody ze zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku

Kapání vody ze zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku se v průběhu ohřívání považuje za normální. Pokud
chcete tomuto kapání zabránit, je třeba na přívodní systém nainstalovat expanzní nádobu. Pokud úniky nadále
pokračují i v době, kdy k ohřívání nedochází, nechte zkontrolovat:
- kalibraci zařízení,
- tlak vody ve vodovodním řadu.
Pozor: Nikdy nezakrývejte větrací otvor spotřebiče!
POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠEJTE SPOTŘEBIČ OPRAVIT. VŽDY
SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.
Uvedené údaje a charakteristiky nejsou pro společnost výrobce závazné a tato si vyhrazuje právo provést případné změny, které bude považovat za vhodné, bez povinnosti na ně předem upozornit nebo
zajistit výměnu.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU.
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na zařízení nebo na jeho balení znamená, že výrobek je třeba na konci jeho
životnosti shromáždit odděleně od ostatního odpadu. Uživatel je tedy povinen spotřebič na konci životnosti předat do
vhodných místních středisek tříděného odpadu elektrických a elektronických odpadů.
Alternativně k samostatné likvidaci lze spotřebič, který si přejete zlikvidovat, předat prodejci ve chvíli koupě nového
spotřebiče ekvivalentního typu. U prodejců elektronických produktů s prodejní plochou větší než 400 m2 lze navíc bezplatně
předat, a to i bez povinnosti nákupu, elektronické produkty určené k likvidaci s rozměry menšími než 25 cm. Vhodný tříděný sběr pro následné odeslání vyhozeného spotřebiče k recyklaci, zpracování a likvidaci kompatibilní s ochranou životního
prostředí přispívá k zabránění případným negativním dopadům na prostředí a zdraví a podporuje opakované využití a/nebo
recyklaci materiálů, z nichž se spotřebič skládá.
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Vertical Model
Min. 3 - Max 8 mm

S1
2

°
90

Schema installazione - Installation scheme - Schéma d’installation - Esquema de instalacion - Esquema
da instalaçao - Beszerelési rajz - Schéma k instalaci - Installationsscheme - Šema instaliranja - Pajungimo
schema - Uzstādīšanas shēma - Paigaldusskeem - Schemat instalacji - Instalacijska shema - Schemā
de instalare - Монтажна схем - Vodorovné modely - Διαγραμμα εγκαταστασης - Vgradnja sistema Installatieschema - Схема установки - Cihaz boyutlari - Орнату схемасы - Схема установки
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Modelli verticali
Vertical models
Modèles verticaux
Modelos verticales
Modelos verticais
Álló modellek
Vertikalni modeli
Senkrechtes Modell
Vertikalni modeli
Vertikalus modelis
Vertikālie modeļi
Vertikaalsed mudelid
Modele pionowe
Vertikalni modeli
Modele verticale
Вертикални модели
Zvislé modely
Κáθετa µοντέλa
Vertikalni modeli
Verticale modellen
Модели дли вертикального
монтажа
Vertikal model
Тік үлгілер
Вертикальні моделі

Modelli orizzontali
Horizontal models
Modèles horizontaux
Modelos horizontales
Modelos horizontais
Fekvõ modellek
Horizontalni modeli
Waagerechtes Modell
Horizontalni modeli
Horizontalus modelis
Horizontālie modeļi
Horisontaalsed mudelid
Modele poziome
Horizontalni modeli
Modele orizontale
Хоризонтални модели
Vodorovné modely
Οριζόντιa μοντέλa
Horizontalni modeli
Horizontale modellen
Модели дли горизонтального
монтажа
Yan model
Көлденең үлгілер
Горизонтальні моделі
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