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S integrovanou expanznou nádržou

Kompletný produkt pre všetky typy bývania.

Ohrievač teplej vody (Bojler) OSO Supersmart so systémom Waterguard, je ohrievač teplej 
vody s expresným ohrevom, ochranou proti úniku vody pre celý dom a elektronickým riadia-
cim systémom v jednom balení!

Systém Waterguard OSO SuperSmart vám poskytuje energeticky najúčinnejší ohrievač teplej 
vody na trhu. Vaša voda sa zohreje až trikrát rýchlejšie ako u iných výrobkov, a zároveň znížte 
svoju spotrebu energie.

Okrem vysoko účinného ohrievača teplej vody je v ovládacom paneli zabudovaný 
systém ochrany proti vytopeniu Waterguard. 

S pomocou bezdrôtových senzorov signalizujúcich únik vody pri havárii a elektromagnetické-
ho ventilu ktorý je namontovaný na hlavnom prívode vody,  systém okamžité uzavrie prívod 
vody do domu a centrálna jednotka vám vyšle signál cez alarm čím ochráni Váš domov. 
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Waterguard systém OSO SuperSmart pozostáva z:
• OSO SXS 200 Ohrievač vody (BOJLER)

• Centrálnej jednotky

• Elektromagnetického ventilu ¾“

• 1 ks kabeláž snímača

• 2 bezdrôtových senzorov.  

Ak senzor signalizuje únik, centrálna jednotka bude upovedomená a solenoidový 
ventil automaticky uzavrie prívod vody. Obj.č. 5648289

Centrálna jednotka sa dodáva naprogramovaná svojím vlastným identifi kačným kódom.

Montáž a uvedenie do prevádzky senzory a ovládací panel budú opísané podrobnejšie 
v popise zostavy. Centrálna jednotka zobrazuje únik alarmom pomocou LED osvetlenia „Leak“ 
a číslom kanálu na dvojmiestnom LED displeji, a tiež zvukovým signálom. V prípade vybitej 
batérie v bezdrôtovom senzore sa tiež objaví alarm podobným spôsobom.

Dosahy bezdrôtových zariadení sú za priaznivých podmienok 2 – 300 m vo voľnom priestran-
stve a 50 m vo vnútri obydlia. Tento dosah sa líši v závislosti od mnohých faktorov.

Senzory merajú akékoľvek úniky každých 10 sekúnd so vstavaným senzorom alebo s pripoje-
nými hrotmi senzorov. Životnosť batérie v senzore je určená na obdobie 3 až 5 rokov prevádz-
ky. (2 batérie AA). Výmenou batérie nepotrebujete senzor preprogramovať.

OSO SXS 200 je namontovaný podľa montážneho Návodu a návodu na použitie, ktorý je 
priložený pri Bojleri.

Doplnkové produkty:
• Bezdrôtový ovládací panel 

• Bezdrôtový magnetický ventil

Waterguard rýchlo zistí únik vody a magnetický 
ventil sa automaticky uzavrie. Inštalácia je opatrenie 
na zníženie poistného u poisťovacích spoločností.

Popis systému
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Novinka! 
Teraz s integrovanou expanznou nádržkou.

Dôležité! 
Pri inštalácii expanznej nádoby, 
dodržujte pokyny výrobcu OSO.

Watreguard OSO Supersmart – princíp montáže:
Montáž / umiestnenie bezdrôtových vysielačov:

 • Pozri schému zapojenia

 • Konzola vysielača je namontovaná na stene a vysielač je umiestnený v konzole,
špička senzora je v kontakte s podlahou

• Vysielač je možné umiestniť aj na podlahu bez konzoly
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Popis montáže
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Magnetický ventil a centrálna jednotka

Magnetický ventil:

• Magnetický ventil sa montuje na prívod na studenú vodu za hlavný uzáver.
• Ak je nainštalovaná požiarna hadica, musí byť ventil nainštalovaný za výstupom pre ňu.
• Magnetický ventil môžeme namontovať horizontálne alebo vertikálne. Ventil namontova-

ný horizontálne nikdy neotáčajte cievkou smerom dole.
• Elektromagnetický ventil musí byť správne nainštalovaný smerom, označeným šípkou.
• Magnetický ventil musí byť nainštalovaný odborným inštalatérom.
• Pred magnetický ventil musí byť namontovaný fi lter, aby sa zabránilo usadeniu nečistôt.

Centrálna jednotka:

• Centrálna jednotka sa montuje na stenu nad ohrievač vody priloženými skrutkami.
• El. kábel pripojíme k ventilu priloženým tesnením a skrutkou.
• Senzorový vodič sa položí od centrály smerom k oblasti ktorú chceme monitorovať.
• Senzorový vodič sa pripojí k centrálnej jednotke odspodu (lekkasje).
• Pripojte zariadenie k uzemnenej zásuvke 230 V.
• Biely 4-vodič od Bojlera sa napojí do centrály. 
• Pozor!  Systém musí byť testovaný minimálne 1-2x za rok a vždy po montáži!
• Pred resetovaním systému, ak existuje netesnosť, hlavný uzáver musí byť uzavretý. Až po 

odstránení závady ho opäť otvoríme!  

Samoodskúšací ventil:

• Ovládanie ventilu je vybavené programom pre samoodskúšanie 
ventilu. Tento systém bráni pilotnému zariadeniu v solenoidovom 
ventile, aby sa zasekol v dôsledku usadenia rôznych častíc 
a nánosov z vody.

• Centrálna jednotka je naprogramovaná tak, aby vydala príkaz 
na samoodskúšanie 1x denne každých 24 hodín.
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Zlyhanie
Oznamovanie systémových chybových hlásení / červená LED

T.Stat:
V prípade poruchy regulátora teploty vo vyhrievacom zariadení sa rozsvieti kontrolka T.Stat a vydá 
zvukový signál. To sa tiež stane, keď je sieťové napätie privádzané do systému bez toho, že je bojler 
naplnený vodou. K dispozícii je tiež zabudovaný bezpečnostný termostat v prípade, že sa centrálne 
výkonové relé nevypne.

Element:
Vstavaný systém v OSO SuperSmart pravidelne kontroluje, či ohrievajúce vedenia fungujú. 
Ak sa ovládací panel pokúša ohriať vodu, bez akéhokoľvek zvýšenia teploty je pravdepodobné, 
že v tepelnej banke je chyba. Potom sa automaticky spojí s bankou, ktorá je v poriadku, a zároveň 
nás upozorní svetelným a zvukovým signálom. Stlačte tlačidlo Reset pre vypnutie svetelných 
a zvukových signálov.

Batérie
Nízke napätie batérie v bezdrôtovej sieti u snímačov bude oznámené centrálnej jednotke a indikátor 
batérie sa rozsvieti súčasne ako je aktivovaný zvukový signál. Batérie sa potom musia vymeniť!

Únik
Ak je pripojený kábel senzora ku centrálnej jednotke a oznamuje únik, rozsvieti sa kontrolka netes-
nosti, zvukový senzor je aktivovaný a na displeji sa zobrazí 0.

Ak je aktivovaný jeden alebo viac bezdrôtových senzorov úniku, bude svietiť indikátor úniku jasne, 
aktivuje sa zvukový generátor a displej zobrazí identifi kačné číslo snímača (10-29). V prípade úniku 
uzavrie napájanie bojlera tak, aby sa nezahrial, v prípade, že nie je do neho dodávaná voda.

Všetky alarmy tiež aktivujú alarmové relé, ktoré môže byť pripojené k centrálnemu domovému alarmu.

Pripojenie

230V AC 
napojenie servis-

ného vypínača

230V AC 
pre položky 
v ohrievači

230V AC 
pre napojenie 
magn. ventilu

Napojenie 
pre alarm 
NO. C. NC  

Snímač teploty 
bojler

Napojenie senzorového vodiča 
pre detekciu porúch
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Programovanie
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Tlačítka
Pri prvom pripojení napätia sa na displeji zobrazí 75°C. Toto je potom aktuálna na-
stavená teplota vody pri hornej a dolnej hranici. Nastavenú teplotu je možné meniť 
hore alebo dole pomocou klávesov so šípkami vedľa displeja

Tlačidlá:

Tlačidlá svietia na bielo, keď sú aktivované.

Prog

Stlačte toto tlačidlo, a na displeji sa rozsvieti a zobrazí PO. Teraz sme 
v programovacom režime a môžeme zaregistrovať bezdrôtové senzory. 
(Pozri prog. Sens).

Pre ďalšie registrácie môžete pomocou klávesov so šípkami a vybrať, niektorý z programova-
cích režimov ktorý chcete použiť.

PO - Registrácia vodného senzora

P1 - Registrácia bezdrôtového ovládacieho panelu. (Voliteľné vybavenie).

P2 - Registrácia bezdrôtového adaptéru pre extra solenoidový ventil. (Voliteľné vybavenie).

Programovanie bezdrôtových senzorov (musí sa vykonať):

• Stlačte tlačidlo Prog na centrálnej jednotke, zobrazí sa PO.

• Po ďalšom stlačení tlačidla Prog môžeme vybrať ID senzora číslo je vyberieme pomocou 
šípky, od 10 do 29. 

• Po výbere ID senzora stlačte opäť tlačítko Prog a centrálna jednotka počká 10 s. Kým stla-
číte programovacie tlačítko snímača na snímači. (Pozri časť Bezdrôtový snímač).

• Len čo si ústredňa a snímač vymenia informácie pre správne nastavenie ID, ovládací panel 
sa vráti do normálneho prevádzkového režimu (odskúšajte citlivosť vedenia senzoru 
s naprogramovaným č. vlhkou handrou).

WG - Navod - OSO - SK TLAC1.indd   8WG - Navod - OSO - SK TLAC1.indd   8 5. 2. 2020   22:01:005. 2. 2020   22:01:00



 

OSO SuperSmart Montážny návod
9

Economy

Ak chcete ohrievať iba hornú časť bojlera, stlačte toto tlačidlo kým sa svetlo pod 
tlačidlom neaktivuje (šetrný režim, približne v objeme 100 l). Ak ekonomický 
režim nie je aktivovaný, Bojler je v normálnom režime (horná časť sa zahreje 
najskôr, potom dolná časť, objem 200 l).

Dovolenka

Bojler môžeme dať do prázdninového režimu stlačením tlačítka Vacation. 
Bojler potom iba temperuje vodu na 5 °C, aby sa šetrila energia a udržujte 
ohrievač mrazuvzdorný. Opätovným stlačením tlačítka Vacation alebo Reset 
zrušíme nastavenie prázdninového režimu.

Reset

Stlačením tlačidla Reset sa vynuluje alarm alebo chybové hlásenie a rýchlo sa 
dostaneme z Programového modu. Tlačítko stlačíme na 1-2 sekundy.

Celá regulácia začína od začiatku (relé zapínať / vypínať atď.) po poslednej použi-
tej nastavenej hodnoty teploty.

Tlačidlo tiež ruší Dovolenkový režim.

Legionella

Keď je nastavená teplota bojlera pod 65 °C, táto funkcia sa automaticky aktivuje. Kotol sa 
zohreje na 75 °C raz týždenne a eliminuje príležitosti pre rast baktérie legionella.
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Montážny návod
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Bezdrôtový senzor a senzorový vodič

Senzorová 
páska

LED 
dióda

Tlačidlo 
na senzore

 Bezdrôtový senzor:

• Bezdrôtový senzor meria akékoľvek úniky každých 
10 sekúnd pomocou vstavaných senzorov alebo 
senzorovej pásky pripojenej k vysielaču.

• Konzola vysielača je namontovaná na stene. 
Vysielač je umiestnený v držiaku so špičkou senzora 
smerom nadol na podlahe.

• Montáž na podlahe: Konzola bola odstránená 
a vysielač je umiestnený priamo na substráte / 
podlahe, ktorá sa má monitorovať.

• Bezdrôtový vysielač by mal byť umiestnený 
na mieste, ktoré monitorujeme a byť prístupný 
pri výmene batérie.

• Výdrž batérie vysielača je normálne obmedzená 
na 5 rokov prevádzky (2 batérie AA).

• Test senzora: Testujte senzor navlhčením sníma-
cieho bodu. Pri alarme skontroluj či ventil zatvoril 
prívod vody. Po skúške stlačte reset a resetujte 
systém.

• Po aktivácii sa rozsvieti červené LED svetlo.
• Páska senzora: Odstráňte špičku bezdrôtového 

senzora a pripevnite senzorovú pásku na rovnakom 
mieste. Strihaním prispôsobte na požadovanú dĺžku.

Senzorový vodič:

• Kábel snímača dodávaný s výrobkami v cievke 4m 
je izolovaný od 2 do 4 m, odizolované plochy 
sú každých 15 cm.

• Usporiadanie kábla snímača by malo starostlivo 
zvážiť, aby jeho umiestnenie bolo prospešné pre 
monitorovanie únikov vody a nebolo obmedzené 
používanie iných zariadení. 

• Kábel snímača je rozložený odizolované body musia 
smerovať nadol, na najnižšie body a kábel musí byť 
dobre upevnený.
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Produktová záruka
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Senzorová páska

Senzorová páska:

• Plochá senzorová páska s obojstrannou lepiacou 
plochou 3 m. Je možné ju rezať podľa potreby 
na požadovanú dĺžku.

• Rozmiestnenie senzorovej pásky by malo byť sta-
rostlivo zvážené, považuje sa za priaznivú 
na monitorovanie únikov vody, nesmie obmedziť 
bežné používanie iných vodných zariadení.

OSO Ohrievač musí byť namontovaný podľa OSO montážneho a prevádzkového návodu.

S Waterguard OSO SuperSmart je obmedzená záruka 5 rokov.
Záručné podmienky pre Waterguard OSO SuperSmart nájdete na www.waterguard.sk.
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Automatické uzatváranie vody

Aby Waterguard fungoval čo najlepšie, postupujte podľa tejto príručky:

1. Ak sa rozsvieti červená kontrolka, došlo k úniku vody alebo k aktivácii senzorov (napr. 
umývaním). Snímač utrite dosucha handričkou. Skontrolujte, či nie je porucha na vodovod-
nom potrubí, a potom resetujte tlačidlom RESET na centrálnej jednotke

2. Aspoň dvakrát ročne otestujte všetky body snímača. Použite trochu vody na handričke, 
a WATERGUARD uzavrie prívod vody.

3. Pri testovaní musí byť tiež resetovaná centrálna jednotka tlačidlom RESET.

Bezdrôtový senzor č:  ..................... umiestnený:  ...........................................................................................

Bezdrôtový senzor č:  ..................... umiestnený:  ...........................................................................................

Bezdrôtový senzor č:  ..................... umiestnený:  ...........................................................................................

Bezdrôtový senzor č:  ..................... umiestnený:  ...........................................................................................

Kontrolný zoznam:

 Upevnený senzor / senzorový vodič

 Skúška všetkých bodov snímača

 Reset / uvedenie do prevádzky

Meno:  ........................................................................................................................................................................

Firma:  ........................................................................................................................................................................

Dátum:  ......................................................................................................................................................................

Veľa šťastia s produktom Waterguard OSO SuperSmart.

Užívateľská príručka

www.waterguard.sk
post@waterguard.sk
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