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Úvod

Tým společnosti WINEMASTER

Děkujeme, že jste si vybrali klimatizaci WINEMASTER®.

Nešetřili jsme úsilím při konstrukci a uvedení na trh, abychom Vám mohli nabídnout
exkluzivní a velmi kvalitní výrobek. Vaše klimatizace WINEMASTER® je výsledkem
práce týmu, který je zcela oddaný zajištění spokojenosti zákazníka, a doufáme, že
Vám tento výrobek umožní uložit a nechat zrát Vaše víno tím nejlepším možným
způsobem, abyste si mohli vychutnat jeho jedinečnou chuť.

Protože spokojenost zákazníků je naším primárním cílem, rádi bychom Vás seznámili
s Vaší novou klimatizací tak, aby Vám sloužila co nejlépe. Tato příručka Vám tedy
poskytne technické informace a pokyny, které Vám umožní snadnou instalaci tohoto
zařízení a jeho optimální provoz.

Aby se ochutnávka vín stala jedinečným zážitkem, který budete rádi sdílet společně
s Vašimi blízkými, Vám společnost WINEMASTER bude i nadále poskytovat podporu,
odborné znalosti a informovat Vás o novinkách.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Hmotnost 45 kg (vnitřní jednotka) – 15 kg (vnější jednotka)

Rozměry 1005 mm x 395 mm x 480 (vnitřní jednotka) 465 mm 360 mm 480 mm

Chladicí výkon 2 500 W při 12 °C**

Topný výkon 1 000 W

Elektrické napájení 230-240 V 50 Hz s uzemněním (dodáno s 3m kabelem)

Elektrický příkon 1 250 W

Chladivo R407C bez CFC

4,50 m / 8 m

Jmenovitý proud jističe musí být nejméně 16 A.

*Kvalita a tloušťka materiálu izolace musí odpovídat objemu vinotéky a nastavené teplotě.

**Chladicí výkon závisí na venkovní teplotě. Pokud venkovní teplota dosáhne 35 °C, může zařízení ztratit svou
schopnost udržet teplotu 12 °C.

Pokud tepelný bezpečnostní systém příliš často spíná, může dojít k předčasnému poškození
kondenzátoru a startéru. V každém případě musí být přijata opatření, aby se venkovní teplota
trvale nepřibližovala 35 °C. Vyšší teplota musí být omezena maximálně na letní období.

ROZMĚRY

Nastavení teploty

35 °C**

Délka flexibilního potrubí
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1 USPOŘÁDÁNÍ

1.3.1 IZOLACE

Izolace čtyř stěn, dveří a stropu je určujícím faktorem pro správnou funkci klimatizace WINEMASTER®. Vhodná
izolace pomůže udržet stabilnější teplotu a vlhkost.

Níže uvedená tabulka (volba izolace) Vám pomůže určit typ a tloušťku požadované izolace v závislosti na
vnitřním objemu vinotéky pro zajištění vnitřní teploty 12 °C.

Spojitost izolace
Izolační materiály musí být sestaveny nejlépe vzájemným spojením panelů nebo jejich slepením, zajistíte tak
dokonale souvislou izolaci.
Důležité upozornění: Izolace zabraňuje nežádoucímu vstupu tepla a vlhkosti, které by mohly narušit regulaci.

DŮLEŽITÉ
Platnost záruky vztahující se na klimatizaci WINEMASTER® závisí na přísném dodržení
hodnot uvedených v tabulce (volba izolace) pro všechny stěny místnosti včetně podlahy,
stropu a dveří, za předpokladu dokonale souvislé izolace a instalace v souladu s pokyny.

1.1 VNITŘNÍ JEDNOTKA

Klimatizace se skládá ze dvou samostatných jednotek, které jsou propojeny flexibilním potrubím o délce 4,55
m a 8 m (platí pro modely P100-8), kterým proudí chladivo a vede elektrický kabel. Vzdálenost mezi oběma
jednotkami nesmí být větší než 4,5 m nebo 8 m (v závislosti na modelu).

1.2 VENKOVNÍ JEDNOTKA

Vnitřní jednotka se instaluje uvnitř vinotéky přímo na podlahu, nebo se připevní na stěnu pomocí speciálních
držáků.

1.3 VINOTÉKA

Venkovní jednotka musí být připevněna na venkovní stěně v místě, kde se nenacházejí žádné překážky, které
by mohly způsobit nepravidelné proudění a/nebo odrážení vzduchu.
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1.3.2 VÝBĚR IZOLACE

OBJEM
VINOTÉKY (m3)

PĚNOVÝ POLYSTYREN
λ=0,044 W/m°C

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
λ=0 030 W/m°C

POLYURETANOVÁ PĚNA
λ=0,025 W/m°C

14 60 40 30

16 60 40 40

18 70 50 40

20 70 50 40

22 70 50 40

24 80 60 50

26 80 60 50

28 90 60 50

30 90 60 50

32 100 70 60

34 100 70 60

36 100 70 60

38 110 80 60

40 110 80 70

42 120 80 70

44 120 80 70

46 120 90 70

48 130 90 70

50 130 90 80

60 150 100 90

70 170 120 100

80 190 130 110

90 200 140 120

100 220 150 130

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE (mm) pro vnitřní teplotu 12 °C

Ochrana před hlodavci

Výrobci nabízejí různé izolační panely:
- samotná izolace,
- „složené prvky“ neboli izolace včetně obkladu (omítka, kámen atd.),
- „sendvičové panely“ neboli izolace potažené na každé straně dřevěnými nebo sádrokartonovými deskami.

Obklad chrání izolaci před nárazy a tím zajišťuje její odolnost.

Vyhněte se použití izolace z minerálních vláken (skelná vata, minerální vlna atd.), protože může absorbovat
vlhkost a pak ztratí svou izolační schopnost.

1.3.3 IZOLACE STĚN A STROPU

Podlaha vinotéky musí unést váhu polic a uskladněných vín.
Proto musí zvolená izolace nabízet dostatečnou pevnost v tlaku. V dokumentaci výrobců naleznete doporučení
vhodné izolace nebo materiálů určených speciálně pro izolaci podlah.

Odolnosti proti proražení (zejména nohami polic) může být dosaženo pomocí:
- „složené“ izolace s dostatečně pevným panelem na horním povrchu,
- izolace obložené dřevotřískovou deskou (tloušťka přibližně 15 mm) nebo jiným vhodným obkladem

(např. omítka a dlažba).

1.3.4 IZOLACE PODLAHY

Některé izolační materiály poškozují hlodavci (myši, potkani atd.). Proto je třeba dbát na to, aby ve stěnách vinotéky
nebyly žádné otvory, které by umožnily hlodavcům dostat se k izolaci. Tato izolace musí být na vnitřní straně
místnosti pokryta ochranným obkladem. Polyuretanová izolace není díky svému chemickému složení napadána
hlodavci.
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2 INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY

Před jakýmkoli zásahem do vnitřní části jednotky je nutné odpojit elektrický kabel.

Ujistěte se, že jste vybrali nejlepší místo pro instalaci venkovní jednotky:

- Zvolte nejvhodnější místo tak, aby délka flexibilního potrubí byla co nejkratší. 
- Před větrací mřížkou a zadní stranou jednotky nesmí být žádné překážky, které by

zabraňovaly proudění vzduchu.
- Konstrukce stěny by měla být dostatečně pevná, aby unesla hmotnost jednotky a nedošlo

k deformaci, prasknutí nebo vibracím během provozu.

Připojte kabel zavěšený na vnitřní jednotce k venkovní jednotce (1).

Uvnitř vinotéky nesmí být umístěna chladnička nebo jiný spotřebič produkující teplo. Jakékoli potrubí procházející
vinotékou, kterým protéká teplá voda, musí být rovněž izolováno.

1.3.6 IZOLACE OSTATNÍCH PRVKŮ

Pomáhají udržet izolaci souvislou.
Jsou možná dvě řešení:

- Zateplení stávajících dveří izolací stejného typu jako na stěnách místnosti. Vložení těsnění (např. pěnové)
mezi dveřní výplň a zárubeň, a to po celém obvodu.

- Použití izolačních dveří WINEMASTER® s polyuretanovou pěnou. Obsahuje těsnění po celém jejich obvodu
a magnetický uzávěr.

1.3.5 DVEŘE

2.2 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY

Vyvrtejte jeden otvor o průměru 70 mm pro připojení flexibilního potrubí k jednotce.
2.1 VRTÁNÍ STĚNY
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2

1

• Odšroubujte dva černé plastové šroubky 1.
• Otevřete kryt 2, viz obrázek.

2.3.1 KRYT

2.3 DEMONTÁŽ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ
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2.3.2 UPEVŇOVACÍ DRŽÁKY

1

3

2

21

3

- S jednotkou jsou dodávány dva klíče 1 a 2.
- Utáhněte připojení pomocí klíče 1 a uvolněte jej pomocí klíče 2.

2.3.3 PŘIPOJENÍ CHLADIVA

- Chcete-li demontovat držáky 2 a 3, odšroubujte 5 šroubů 1 pomocí šroubováku PZ2.
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443 mm

300 mm

150 mm
Ø10 mm

1

2.4.1 INSTALACE NÁSTĚNNÝCH DRŽÁKŮ

2.4 INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY

Ventilátor venkovní jednotky je připojen elektrickým kabelem.
Odpojte přípojku 3.

2.3.4 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Pozor: Při úniku plynu nepřestávejte šroubovat, dokud nebudou 2 prvky odděleny. Únik plynu se poté
zastaví! Před a během opětovné montáže zajistěte, aby se do konců flexibilního potrubí nedostal prach.

Před připevněním venkovní jednotky umístěte do otvorů v držácích dvě nylonové podložky 1.

2.4.2 PŘIPEVNĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
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1

2

1

• Umístěte vnější jednotku tak, aby šroubky a podložky 1 zapadly do drážky 2.

• Na závěr přišroubujte šroubky a podložky 1 ke spodní straně jednotky.
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3 INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

1

2

3

            

3.2 INSTALACE ODVODU KONDENZÁTU

Prostrčte flexibilní potrubí otvorem ve stěně a pomocí klíčů připojte šroubení chlazení a elektrické kabely k venkovní
jednotce. Opětovné připojení lze provést k jakémukoli potrubí.
Pozor: Zajistěte, aby konce potrubí při průchodu stěnou zůstaly čisté a bylo možné je opět správně připojit.

3.1 OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ

- Položte jednotku na podlahu nebo na jiný vodorovný podklad.
- Před větrací mřížkou nesmí být žádná překážka, která by bránila volnému proudění vzduchu.

- Podlaha nebo jiný podklad musí být rovný a nesmí přenášet vibrace.

Připojte volný konec PVC trubky k odpadnímu potrubí nebo retenční nádrži (min. obsah 25 litrů). Vyhněte
se „protispádům“ nebo „sifonům“.

•

•

•

•

V případě potřeby utěsněte závity teflonem.Našroubujte plastový ohyb 1 dodaný s jednotkou.
Zasuňte PVC trubku 3.
Našroubujte upínací kroužek 2.
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4 PŘIPOJENÍ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ PRO 4 A 8 M

4.1 KRYT

2

1

• Pomocí šroubováku PZ2 vyšroubujte 5 šroubků 1 a uvolněte příruby 2 a 3.

4.2 UPEVŇOVACÍ DRŽÁKY

• Odšroubujte dva černé plastové šroubky 1.
• Zvedněte kryt 2, viz obrázek.

1

2
3
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4.3 INSTALACE FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ NA VENKOVNÍ JEDNOTCE

• Připevněte trubky.
• DBEJTE NA TO, ABYSTE PŘIPOJILI BARVU K BARVĚ (modrá k modré, červená k červené)
(2).

5 PŘIPOJENÍ A INSTALACE VERZE PRO

5.1 FLEXIBILNÍ POTRUBÍ

Potrubí musí být vyrobeno z mědi pro chladírenské použití o průměru 3/8’’.
Potrubí musí mít stejný průměr.
Délka nesmí přesahovat 15 m.

ČERVENÁ

MODRÁ
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5.2 KRYT

2

1

5.3 UPEVŇOVACÍ DRŽÁKY

• Pomocí šroubováku PZ2 vyšroubujte 5 šroubků 1 a uvolněte příruby 2 a 3.

• 

• 

Zvedněte kryt 2, viz obrázek.
Odšroubujte dva černé plastové šroubky 1.

2
3

1
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5.4 PŘIPOJENÍ CHLADIVA NA VNITŘNÍ JEDNOTCE

Připájejte měděné přípojky ke šroubení. DBEJTE NA TO, ABYSTE PŘIPOJILI BARVU K BARVĚ (modrá
k modré, červená k červené).

5.5 PŘIPOJENÍ CHLADIVA NA VENKOVNÍ JEDNOTCE

ČERVENÁ

MODRÁ

ČERVENÁ

MODRÁ



18 

Dávka chladiva R407C musí být 1 kg do maximální délky 8 metrů, pak 48 g na metr. Nepřekračujte délku 15
metrů.
Nasátí podtlakem a plnění se provádí na vnitřní jednotce.

6 POUŽITÍ KLIMATIZACE WINEMASTER SP100

Teplotu lze na termostatu nastavit následujícím způsobem:

Vyprazdňování a plnění

5.6 PLNĚNÍ

• Připravte si měděné trubky.
• Připojte přípojky ke šroubení. DBEJTE NA TO, ABYSTE PŘIPOJILI BARVU K BARVĚ (modrá k modré, červená

k červené) (2).
• Pozor, spoje během pájení dobře ochlazujte.

6.2 OVLÁDACÍ PANEL

Připojte zástrčku do zásuvky 230 V/16 A. Klimatizaci zapněte stisknutím zeleného tlačítka na zadní straně vnitřní
jednotky. Ventilátor ve vinotéce se okamžitě zapne. Pokud je teplota vyšší než nastavení termostatu, klimatizace
se spustí po dvouminutové časové prodlevě. Pokud je teplota stejná jako teplota nastavená na termostatu,
kompresor se nespustí.

6.1 PŘIPOJENÍ KLIMATIZACE

Klimatizace WINEMASTER SP100 musí být instalována v souladu s národními předpisy pro
elektrické instalace.
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-Stiskněte tlačítko na 1 sekundu, dokud cílová teplota nezačne blikat.

-Pomocí tlačítka zvýšíte teplotu.

-Pomocí tlačítka snížíte teplotu.

Vysvětlení hlavních symbolů na displeji

6.3 POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Chcete-li aktivovat pohotovostní režim, stiskněte a na 3
sekundy podržte tlačítko 1. Kompresor se zastaví.

- Termostat bude střídavě zobrazovat text „OFF“ a teplotu uvnitř
vinotéky.

- Chcete-li pohotovostní režim deaktivovat, znovu stiskněte a na 3
sekundy podržte tlačítko 1.

- Termostat zobrazí na 1 sekundu text „ON“.

6.4 AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ

-Jakmile je nastavena požadovaná teplota, stiskněte tlačítko
pro potvrzení.

Kód „IA“= externí alarm nebo otevřené dveře (v závislosti na modelu)
Kód „dEF“ = probíhá manuální odmrazování (viz 5.5)

• 

• 

Na displeji svítí červená kontrolka = zapnutý režim vytápění (odporové těleso)

Na displeji svítí červená kontrolka a/nebo „dF“ = odmrazování

Na displeji svítí červená kontrolka

Na displeji svítí červená kontrolka

= zapnutý režim chlazení (kompresor)

= nevyužíváno
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7 ÚDRŽBA KLIMATIZACE WINEMASTER

6.5 MANUÁLNÍ ODMRAZOVÁNÍ

Termostat modelu WINEMASTER SP100 je naprogramován tak, aby několikrát denně prováděl automatické
odmrazování. V této poloze se kompresor zastaví a poběží pouze ventilátor ve vinotéce.

Kondenzovaná voda, která se během této doby vytvoří, se odvádí trubkou. Termostat zobrazí blikající zprávu „dF“ a
pokojovou teplotu.

- Chcete-li manuální odmrazování deaktivovat,
znovu stiskněte a na 3 sekundy podržte
tlačítko 3.

- Termostat zobrazí na 1 sekundu text „ON“.

- Manuální odmrazování není nutné, ale lze jej
spustit stisknutím tlačítka 3 po dobu 3 sekund.
Kompresor se zastaví.

- Termostat bude střídavě zobrazovat text „dEF“
a teplotu uvnitř vinotéky.

Prachový filtr klimatizace je nutné měnit dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Pokud je zanesený, může dojít
k vážnému poškození klimatizace.

PRACHOVÝ FILTR
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7.1 VÝMĚNA FILTRU

2

1
3

Tato klimatizace je vybavena vysokotlakým bezpečnostním presostatem s
manuálním resetem a nízkotlakým bezpečnostním presostatem s automatickým
resetem.
Vysokotlaký presostat chrání kompresor v případě nadměrného nárůstu tlaku z
různých příčin (překážka, ucpaný filtr, porucha venkovního ventilátoru, špatné
větrání venkovní jednotky atd.).
V prvním a druhém případě postačí prosté resetování zařízení (po odstranění
příčiny). Ve všech ostatních případech je nutný zásah technika. Nízkotlaký
termostat chrání kompresor v případě některých poruch (námraza na výparníku,
špatná výměna na výparníku, příliš nízká venkovní teplota při spuštění), porucha
ventilátoru vnitřní jednotky, únik chladiva.
Jelikož se však jedná o automatické resetování, v případě, že problém přetrvává,
je lepší klimatizaci zcela zastavit a obrátit se na technika.

7.2 PRINCIP FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE

Používejte pouze originální filtry WINEMASTER! 
Následně můžete opět nasadit kryt.

Odšroubujte dva plastové šroubky 1.

Sejměte kryt 2.
Zatáhněte za úchytku 3, čímž uvolníte filtr.

•

•

•
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8 ZÁRUKA

8.1 DVOULETÁ SMLUVNÍ ZÁRUKA

Na klimatizaci je poskytována dvouletá záruka na výrobní vady.

Během smluvní záruky vymění společnost WINEMASTER jakýkoli díl, který bude po posouzení kvalifikovaného
zástupce uznán za vadný.
V případě selhání elektrického obvodu vymění společnost WINEMASTER jakýkoli díl, který bude po posouzení
kvalifikovaného prodejce nebo jeho zástupce uznán jako vadný.

V případě poruchy chladicího systému může společnost WINEMASTER po posouzení kvalifikovaného zástupce
požádat o vrácení dílu k opravě. Zařízení bude zabaleno a připraveno k vyzvednutí dopravcem společnosti
WINEMASTER.

Zásah a vrácení jsou možné pouze s písemným souhlasem poprodejního servisu společnosti WINEMASTER.

8.2 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Smluvní záruka se vztahuje na všechna zařízení instalovaná a používaná v souladu s návodem k instalaci a použití.
Platí pouze v případě, že bude předložena nákupní faktura nebo její kopie.

8.3 VÝLUKY A OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Izolace vinotéky nebo instalace nejsou provedeny v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Problém je způsoben nedbalostí, nesprávnou údržbou, chybným nebo nevhodným používáním klimatizace

WINEMASTER.
- Jakákoli výměna nebo oprava dílů neprodlužuje záruční dobu.

Protože se Evropské společenství věnuje ochraně životního prostředí a zpracování
odpadu, zavedlo směrnici 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ).

V souladu s touto normou je povinné uvedení symbolu s přeškrtnutým odpadkovým
košem.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být v žádném případě likvidován společně
s domovním odpadem.
Výrobek musí být odevzdán do příslušného sběrného zařízení určeného pro zpracování,
přepracování a recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Přispíváte tím k ochraně životního prostředí a pomáháte šetřit přírodní zdroje a chránit
lidské zdraví.

Výhradní dovozce WineMaster pro ČR a SR:

TODAK, s.r.o. 
Renneská tř. 40 
639 00 Brno 
+420 777 031 495, +420 604 655 242, todak@todak.cz, www.todak.cz


