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OBSluha

1. obecné pokyny
Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným ře-
meslníkům.

 Upozornění
Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento 
návod a pečlivě jej uschovejte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.1 související dokumentace

 Upozornění
Tato dokumentace popisuje uživatelské rozhraní přístroje. 
Bližší informace k příslušným parametrům, které můžete 
přístrojem nastavit, naleznete v návodu k obsluze a in-
stalaci regulace vašeho topného a ventilačního zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

1.2.1 struktura bezpečnostních pokynů

!  UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí
Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpeč-
nostních pokynů.
ff Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.2.2 symboly, druh nebezpečí

Symbol Druh nebezpečí
 
 

Úraz 
 

 
 

Úraz elektrickým proudem 
 

 
 

Popálení
(popálení, opaření) 

1.2.3 uvozující slova

uVOZuJÍCÍ 
SlOVO

Význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo 
smrtelné úrazy.

VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné 
nebo smrtelné úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně 
vážné nebo lehké úrazy.

!
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1.3 jiné symboly použité v této dokumentaci

 Upozornění
Obecné pokyny  jsou označeny symbolem zobrazeným 
vedle.
ff Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol Význam
 
 

Věcné škody
(poškození přístroje, následné škody, poškození životního 
prostředí)

 
 

Likvidace přístroje 
 

ff Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony 
jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.4 upozornění na přístroji

Symbol Význam
 
 

Nezakrývejte přístroj 
 

1.5 měrné jednotky

 Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny 
v milimetrech.

2. Bezpečnost

2.1 Použití v souladu s účelem
Tento přístroj slouží ke kontrole a dálkovému ovládání ventilačního 
zařízení nebo tepelného čerpadla.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpeč-
ně obsluhovat neškolené osoby. Lze jej používat i mimo domác-
nosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových 
oblastech odpovídá určení přístroje.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považová-
no za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s určením 
patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému 
příslušenství.

2.2 Kompatibilita přístroje

 Upozornění
Datum výroby zařízení je rozhodující pro vyjádření ke 
kompatibilitě přístroje.
Jestliže datum výroby nesouhlasí s dále uvedenými mi-
nimálními požadavky, není vaše zařízení pro provoz s 
přístrojem vhodné.

 Upozornění
Přístroj připojte jen k zařízením, jejichž regulátory jsou 
vybavené minimálně dále uvedenými verzemi softwaru.
ff Popř. požádejte zákaznický servis, aby vybavil vaše 
zařízení potřebnými verzemi regulátoru.

Přístroj můžete provozovat s následujícími ventilačními zařízeními 
a tepelnými čerpadly:
Typ zařízení datum výroby Minimální verze 

softwaru regulátoru
LWZ   
LWZ 303 (Integral) od 08/2008 bez omezení
LWZ 303 SOL od 08/2008 bez omezení
LWZ 403 SOL od 08/2008 bez omezení
LWZ 304 SOL bez omezení bez omezení
LWZ 404 SOL bez omezení bez omezení
WPF/WPC s WPMiw   
WPC 5/7/10/13 od 01/2009 32508
WPC 5/7/10/13 cool od 01/2009 32508
WPF 5/7/10/13/16 cool E od 01/2009 32508
WPF 5/7/10/13/ 16 cool od 01/2009 32508
WPF 5/7/10/13/ 16 basic od 01/2009 32508
WPL/WPF s WPM II   
WPL 10 I/A/IK od 05/2009 6529
WPL 13/18/23 E od 05/2009 6529
WPL 13/18/23 cool od 05/2009 6529
WPL 13/20 A basic od 05/2009 6529
WPL 13 B IK od 05/2009 6529
WPL 34/47/57 od 05/2009 6529
WPF 10/13/16 M od 05/2009 6529
WPW M od 05/2009 6529
WPF 20/23/26/29/32 Set od 05/2009 6529
WPF 20/27/35/40/52/66 od 05/2009 6529
WPF 27 HT od 05/2009 6529
WPL s WPM 2.1   
WPL 33 HT bez omezení bez omezení
WPL 15 AS bez omezení bez omezení
WPL 25 A bez omezení bez omezení
WPL s WPM me   
WPL 15 IKS-2 / IS-2 bez omezení 34007
WPL 25 IK-2 / I-2 bez omezení 34007
WPF/WPC s WPM3i   
WPC 04/05/07/10/13 bez omezení bez omezení
WPC 04/05/07/10/13 cool bez omezení bez omezení
WPF 04/05/07/10/13/16 bez omezení bez omezení
WPF 04/05/07/10/13/16 cool bez omezení bez omezení

 Upozornění
Případné stávající dálkové ovládání FEK musí mít mini-
málně verzi softwaru 9506.

 Upozornění
Neprovozujte přístroj s DCO-aktiv GSM na stejné SBĚRNICI 
CAN. Může to ovlivnit komunikaci s WPM.

!
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2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

!  VÝSTRAHA úraz
Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze 
pod dozorem, nebo poté, co byly poučeny o bezpečném 
používání přístroje a jsou si vědomy nebezpečí, která 
z jeho používání plynou. Nenechávejte děti, aby si s pří-
strojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uži-
vatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.

Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě 
použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů 
určených pro tento přístroj.

2.4 Předpisy, normy a ustanovení

 Upozornění
Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustano-
vení.

2.5 Kontrolní symbol
Viz typový štítek na přístroji.

3. Popis přístroje
S přístrojem můžete online kontrolovat tepelné čerpadlo nebo 
ventilační zařízení.

3.1 serVicewelt
Přístroj umožňuje přístup na lokální webovou stránku, dále na-
zývanou SERVICEWELT. K tomu není třeba žádné připojení k in-
ternetu.

Připojením přístroje k tepelnému čerpadlu nebo ventilačnímu za-
řízení a routeru v domácí síti se data vašeho zařízení upraví a jsou 
k dispozici v domácí síti.

3.2 Portál serVicewelt
Je-li vytvořeno spojení se serverem STIEBEL ELTRON, je váš přístroj 
přihlášen přes internet na portál SERVICEWELT. Pokud svá data 
uvolníte pro portál SERVICEWELT, jsou vám k dispozici další služby.

3.2.1 Funkce s uvolněním dat

Po uvolnění dat přístroje (viz kapitolu „Uvolnění dat pro portál 
SERVICEWELT“) přenáší přístroj každých 5 minut data na náš 
portál SERVICEWELT. Data vašeho přístroje se ukládají na server 
STIEBEL ELTRON.

Zabezpečení dat

 Upozornění
Za bezpečnost vaší domácí sítě odpovídáte sami.

 Upozornění
Router v domácí síti představuje potenciální slabé místo 
pro útoky z webu.
Při konfiguraci routeru dodržujte následující pokyny:
 - Aktivujte interní firewall routeru.
 - Změňte standardní přihlašování na interní webovou 

stránku routeru.
 - Používejte bezpečné WiFi heslo s kódováním WPA2 

(nikoli WEP!).
 - Deaktivujte možnost dálkového dohledu routeru.
 - Uvolněte jen nezbytné standardní porty (např. 

port 80).
 - Deaktivujte funkce UPnP routeru, pokud je nepotře-

bujete.
 - Pravidelně provádějte aktualizace firmwaru routeru.

3.3 rozsah dodávky
Spolu s přístrojem dodáváme:
 - síťový zdroj
 - nástěnný držák
 - kabel sběrnice CAN (délka 5,0 m)
 - křížený kabel RJ45 šedý CAT5E (délka 3,0 m)
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3.4 systémové předpoklady

 Upozornění
Doporučujeme aktuální prohlížeč Firefox, neboť u jiných 
internetových prohlížečů může docházet k problémům 
se zobrazením.

Počítač
 - internetový prohlížeč podporující Javascript (Firefox od verze 

3.0, Internet Explorer od verze 7.0, Safari od verze 4.0). 
 - síťové připojení (standardní Ethernet 10/100 Base-T)
 - širokopásmové připojení k internetu přes DSL, UMTS nebo 

LTE s datovým paušálem

Router
 - volné ethernetové rozhraní
 - DHCP aktiv

4. obsluha

4.1 Přístup na serVicewelt
Ve Windows 7 se přístroj zobrazuje ve „Windows Exploreru“ pod 
„Sítí“.

U jiných operačních systémů otevřete Servicewelt přímo v inter-
netovém prohlížeči.

windows 7
ff Otevřete uživatelské rozhraní SERVICEWELT dvojím kliknutím 
na „STE Internet Service Gateway“.

Zadání adresy v internetovém prohlížeči
ff Zadejte „servicewelt“ do adresové řádky vašeho internetové-
ho prohlížeče. Stiskněte tlačítko Return.

Uživatelské rozhraní SERVICEWELT se otevře. Vaše data se na-
hrávají.

Jestliže je aktivováno blokování přístupu, objeví se nejprve při-
hlašovací maska.

D
00

00
03

75
63

ff Zadejte přihlašovací údaje.

Standardní uživatelské jméno: user
Standardní heslo: pass
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1

2

3

45

1 [MENU]
2 Provozní režim
3 Rychlý přístup
4 Plocha diagramu
5 Výběr diagramu
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4.2 symboly
Uživatelské rozhraní SERVICEWELT používá následující symboly, 
aby obsluha byla pro vás jednodušší:
Symbol Význam
 
 
 
 
 

Klikněte sem pro změnu hodnoty (nastavení např. hodnot teplo-
ty na topném nebo ventilačním zařízení). 
 
 
 

 
 
 

Klikněte sem pro přímý výběr zobrazení (např. přechod mezi 
diagramy na úvodní stránce). 
 

 
 
 

Klikněte sem pro ukončení aktuální akce.  
 
 

 
 
 

Najeďte ukazatelem myši nad symbol, aby se zobrazily infor-
mace k bodu nabídky. 
 

4.3 Úvodní stránka
Úvodní stránka portálu SERVICEWELT nabízí rychlý přehled o 
vašem zařízení a možnost přímého provádění nejdůležitějších 
nastavení.

Úvodní stránka má následující členění:

4.3.1 [menu]

Nabídka se nachází a trvale zobrazuje v horní části. Odsud pro-
cházíte strukturou nabídky.

D
00

00
03

59
02

Najedete-li ukazatelem myši nad některý bod hlavní nabídky, au-
tomaticky se otevře podnabídka.

4.3.2 Provozní režim

Uprostřed úvodní stránky se zobrazuje provozní režim, v němž 
topné nebo ventilační zařízení aktuálně pracuje.

Změna provozního režimu

ff Klikněte na symbol zpracování. 
ff Vyberte požadovaný režim.
ff Klikněte na „Uložit“.

Zobrazí se zvolený provozní režim.

4.3.3 rychlý přístup

Přes nabídku rychlého přístupu můžete přímo nastavovat násle-
dující důležité parametry:
 - teplota místnosti
 - teplota teplé vody
 - stupeň ventilátoru ventilačního zařízení

ff Klikněte na požadovaný symbol zpracování. 
ff Zvolte požadovanou teplotu/stupeň ventilátoru.
ff Klikněte na „Uložit“.

Nastavení je převzato a zobrazeno v nabídce rychlého přístupu.

4.3.4 Plocha diagramu/výběr diagramu

Diagramy poskytují informace o hodnotách zařízení za posledních 
sedm dní.

Můžete si nechat zobrazit tři různé diagramy. Diagramy poskytují 
informace o venkovních teplotách ve °C a o spotřebované energii 
na topení nebo ohřev teplé vody v kWh.

ff Klikněte na symbol výběru. 

Zobrazí se požadovaný diagram.

5. odstranění problémů
Pokud nelze příčinu odstranit, kontaktujte odborníka. K získání 
lepší a rychlejší pomoci sdělte číslo z typového štítku (000000-
0000-000000).

Nr.: 00000 Bestell-Nr.: 000000 

Made in Germany

26
�0

4�
21

�0
01

4�

 Upozornění
Při problémech, které souvisí se strukturou lokální IT sítě, 
se poraďte s IT odborníkem.
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6. montáž

6.1 místo montáže
Přístroj je určený k montáži na stěnu. Přístroj se instaluje mezi 
router a tepelné čerpadlo nebo ventilační zařízení.

 Upozornění
Řiďte se návodem k obsluze a instalaci tepelného čer-
padla nebo ventilačního zařízení. Přístroj se připojuje k 
rozhraní pro druhý ovládací prvek. 

!  Věcné škody
Dodržujte meze použití uvedené v kapitole „Technické 
údaje“.
Místo montáže musí být suché a chráněné před mrazem.

6.2 montáž na stěnu
Upevněte přístroj na vhodnou stěnu.

26
�0

4�
14

�0
00

4
26

�0
4�

14
�0

00
5
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4�
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�0
00

6
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Uvedení do provozu

6.3 elektrická přípojka

26
�0

4�
14

�0
00

1

ff Připojte přístroj přiloženým kabelem sběrnice CAN přes roz-
hraní CAN k tepelnému čerpadlu nebo ventilačnímu zařízení. 
Řiďte se přitom návodem k obsluze a instalaci tepelného čer-
padla nebo ventilačního zařízení.

Kabel sběrnice CAN má následující osazení:
 - bílá: Hight
 - hnědá: Nízký
 - černá: zem (ground)
ff Dodržte osazení kabelu při připojování k ventilačnímu zaříze-
ní nebo tepelnému čerpadlu.

 Upozornění
Přístroj se připojuje k rozhraní pro druhý ovládací prvek 
topného nebo ventilačního zařízení.
Je-li k dispozici jen jedno rozhraní, připojuje se přístroj 
jako další ovládací prvek paralelně na sběrnici CAN.

ff Připojte přístroj přiloženým kříženým kabelem k routeru.

!  Věcné škody
Používejte výhradně přiložený síťový zdroj.

Připojte přístroj prostřednictvím přiloženého síťového zdroje do 
elektrické sítě.

 Upozornění
Rozhraní COM slouží výhradně k servisním účelům.

7. uvedení do provozu

7.1 Kontrolní kroky před uvedením do provozu
ff Po montáži zkontrolujte kabely.

7.1.1 síťová přípojka

Přístroj je zapnutý, je-li síťová zástrčka v síti. Svítí síťová LED. 
Přístroj potřebuje k aktivaci cca 30 sekund.

X1 X2

26
�0

4�
21

�0
01

5�

ff Zkontrolujte, zda svítí síťová LED.

7.1.2 Komunikace s tepelným čerpadlem
ff Zkontrolujte stav LED X1.

LED X1 ukazuje stav spojení s ventilačním zařízením nebo tepel-
ným čerpadlem. LED X1 by měla neustále rychle blikat.
lEd X1 Stav spojení CAN
trvalé rychlé blikání spojení je navázané
bliká navazování spojení
nesvítí bez spojení

7.1.3 Komunikace s portálem serVicewelt
ff Zkontrolujte stav LED X2.

LED X2 ukazuje stav spojení s portálem SERVICEWELT. Nejsou-li 
data uvolněná, svítí tato LED červeně. Uvolnění dat je popsáno v 
kapitole „Uvolnění dat pro portál SERVICEWELT“.
lEd X2 Stav portálu
svítí červeně bez spojení (ukončení spojení po 3 

pokusech)
rychle bliká červeně bez spojení
bliká červeně/zeleně bootování/aktualizace
svítí zeleně spojení je navázané
zeleně bliká přenos dat

7.1.4 nastavení routeru

V routeru by měly být aktivovány DHCP a UPnP, aby bylo možné 
automatické přidělování adresy přístroje.



ČE
SK

Y

www.stiebel-eltron.com ISG WEB | 87

InStalaCE  
Uvedení do provozu

7.2 Přihlášení v domácí síti

 Upozornění
Chcete-li v případě potřeby aktualizovat webovou strán-
ku, stiskněte během procesu přihlašování do SERVICEWE-
LT tlačítko F5 nebo tlačítko aktualizace vašeho interne-
tového prohlížeče.

7.2.1 automatické přihlášení s uPnP

Za normálních okolností jsou DHCP a UPnP v routeru domácí sítě 
aktivované a přístroj automaticky obdrží IP adresu.
ff Otevřete uživatelské rozhraní SERVICEWELT (viz kapitolu „Pří-
stup na SERVICEWELT“).
ff Pokud se uživatelské rozhraní Servicewelt neotevře, sledujte 
kroky popsané v kapitole „Ruční přihlášení“.

7.2.2 ruční přihlášení

Pokud se uživatelské rozhraní Servicewelt neotevře, nefungovala 
identifikace jména pro „servicewelt“.

Problém Příčina Odstranění
Uživatelské rozhraní 
SERVICEWELT se neo-
tevře.

DHCP není aktivován. 
 

Sledujte kroky popsané 
v kapitole „Ruční zadání 
nastavení sítě“.

  
 
 

Internetový prohlížeč na-
četl internetovou stránku 
místo uživatelského roz-
hraní přístroje.

Změňte nastavení pro-
hlížeče. Zadejte pod 
výjimku serveru Proxy 
„servicewelt“.

Pro ruční přihlášení v síti musí být přístroj přímo spojený s po-
čítačem.

 Upozornění
Pro přímé spojení přístroje s počítačem použijte přiložený 
křížový kabel.

ff Vytáhněte z routeru křížový kabel vedoucí z přístroje k 
routeru.
ff Zastrčte křížový kabel do jedné síťové přípojky počítače.

ruční zadání iP adresy

ff Zadejte „servicewelt“ do adresové řádky vašeho internetové-
ho prohlížeče. Stiskněte tlačítko Return.
ff Pokud se uživatelské rozhraní Servicewelt neotevře, zadejte 
do adresového řádku prohlížeče „192.168.0.126“.

Jestliže se uživatelské rozhraní Servicewelt neotevře ani poté, pro-
veďte následující kroky (Windows 7):
ff Přejděte pomocí systémového řízení k tlačítku „Spojení LAN“.
ff Stiskněte pravé tlačítko myši a klikněte na „Vlastnosti“.
ff Klikněte na „Internetový protokol“.
ff Zaškrtněte „Použít následující internetovou adresu“.
ff Do pole IP adresy zadejte „192.168.0.1“.
ff Do pole masky podsítě zadejte „255.255.255.0“.
ff Klikněte na „OK“.
ff Zadejte do internetového prohlížeče „servicewelt“ nebo 
„192.168.0.126“.
ff Pokud se uživatelské rozhraní Servicewelt neotevře, restar-
tujte počítač.

ruční zadání nastavení sítě
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1

1 Nabídka „Profil“
ff Klikněte na nabídku „Profil“ pro přístup k nastavení sítě.
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1 Tlačítko „Aktivovat DHCP“ 

DHCP je aktivován z výroby. Pro ruční přiřazení IP adresy deak-
tivujte DHCP.
ff Pro deaktivaci DHCP odstraňte zaškrtnutí.

D
00

00
03

59
14

1

1 Tlačítko „Aktivovat Gateway“ 
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ff Zadejte vlastní IP adresu a masku podsítě. 
ff Aktivujte gateway a zadejte server DNS pro identifikaci 
jména.
ff Vytáhněte křížený kabel z počítače a připojte přístroj opět k 
routeru.
ff Zadejte „servicewelt“ do adresové řádky. Stiskněte tlačítko 
Return.

Uživatelské rozhraní Servicewelt nebo nastavená IP adresa se ote-
vře. Vaše data se nahrávají.

 Upozornění
Pokud se uživatelské rozhraní Servicewelt neotevře ani 
po ručním přihlášení a restartování, poraďte se s IT od-
borníkem.

 Upozornění
Chcete-li vrátit ruční konfiguraci přístroje na tovární 
nastavení, podržte stisknuté tlačítko RESET po dobu 
10 sekund.

Jestliže je aktivováno blokování přístupu, objeví se nejprve 
přihlašovací stránka.
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ff Zadejte přihlašovací údaje.

Standardní uživatelské jméno: user

Standardní heslo: pass
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První uvedení do provozu je dokončené.

 Upozornění
Doporučujeme nastavit úvodní stránku SERVICEWELT v 
internetovém prohlížeči do oblíbených nebo jako záložku.

7.3 uvolnění dat pro portál serVicewelt
Mají-li se přenášet data na server STIEBEL ELTRON, musíte povolit 
spojení.
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ff Klikněte na „Připojit“.

 Upozornění
Chybí-li spojení na internet, zobrazí se chybové hlášení.
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Otevře se informační okno.
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ff Přečtěte si text v informačním okně.
ff Klikněte na „Další“.

Zobrazí se ustanovení na ochranu dat.
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ff Přečtěte si ustanovení na ochranu dat.
ff Vyjádřete souhlas zaškrtnutím políčka pod ustanoveními na 
ochranu dat.
ff Klikněte na „Další“.
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ff Zadejte vaše osobní údaje.
ff Klikněte na „Další“ [„Weiter“].
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ff Potvrďte zadání zaškrtnutím políčka pod ustanoveními na 
ochranu dat.

Při úspěšném přihlášení obdržíte do několika minut potvrzení 
e-mailem spolu s kódem portálu.
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ff Po obdržení e-mailu s kódem portálu klikněte na „Zadejte 
kód portálu“.

Otevře se zadávací okno.
ff Zadejte kód portálu. Dodržujte přitom psaní velkých a malých 
písmen.
ff Klikněte na „OK“.
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Po úspěšném navázání spojení s portálem se toto zobrazí v poli 
„Stav portálu“.
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8. technické údaje
  ISG web
  229336
Elektrotechnické údaje
Příkon max. A 1,5
Rozměry
Výška mm 95
Šířka mm 158
Hloubka mm 37
Přípojky
CAN  RJ 45
RS232  RJ 12
10/100 Ethernet  RJ 45
Hodnoty
Rozsah použití venk. teploty min./max. °C 0...60
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Záruka
Životní prostředí a recyklace

Záruka
Pro přístroje nabyté mimo území Německa neplatí záruční 
podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, 
ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje 
naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. 
Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná 
společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku 
poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše vý-
robky distribuovány žádnou z dceřiných společností, nepo-
skytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené 
dovozcem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace
Pomozte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po pou-
žití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.

ZáRuKa
ŽiVOTNí PrOSTřEDí A rECyklACE
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