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1 Genel güvenlik önlemleri

1.1 Özel güvenlik talimatları

UYARI
Kurulumu ve ayarı doğru bir şekilde
yapılmamış olan cihazlar, cihazın
fonksiyonunu olumsuz olarak
etkileyebilir ve/veya kullanıcının ciddi
yaralanmalara maruz kalmasına neden
olabilir.
▪ Cihaz üzerinde yapılacak işler (ayar,

servis işlemleri, bağlantılar ve ilk
işletime alma gibi) sadece
yetkilendirilmiş olan ve gerekli teknik
veya mesleki eğitimi başarılı bir
şekilde tamamlamış olan ve spesifik
faaliyet ile ilgili olarak ilgili sorumlu
otoriteler tarafından verilen ileri
eğitimlere katılmış olan kişiler
tarafından yerine getirilebilir. Bu
kapsamda özellikle almış oldukları
profesyonel eğitimler ve sahip
oldukları uzmanlık bilgisi nedeniyle
ısıtma, soğutma ve iklimlendirme
sistemleri ile sıcak su depolama
tanklarının profesyonel kurulum ve
bakımı konusunda bilgi sahibi olan
sertifikalı mühendisler, kalifiye elektrik
teknikerleri ve havalandırma
sistemleri uzmanları yer alır.

UYARI
Aşağıdaki güvenlik talimatlarının
dikkate alınmaması ağır yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir.
▪ Cihaz sadece 8 yaş ve üzeri

çocuklar ve fiziksel, duyusal veya
ruhsal yetkinlikleri kısıtlı olan veya
yetersiz tecrübeye ve bilgiye sahip
olan kişiler tarafından, bir yetişkin
gözetimi altında olmaları veya
ekipmanın güvenli kullanımı
konusunda bilgilendirilmiş ve
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cihazdan kaynaklanan tehlikelerin
farkında olan kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocukların cihazla
oynaması yasaktır. Temizlik ve
kullanıcı tarafından yapılan
bakımlar gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

▪ IEC 60335-1 uyarınca elektrik
beslemesini, tüm kutuplarda kontak
ayrışmasını, aşırı voltaj kategorisi III
uyarınca tam bir ayrılmayı sağlayan
bir kontak açma mesafesi ile yerine
getiren ayırıcı bir cihaz üzerinden
sağlayın.

▪ Tüm elektrik işlerinin elektrik
konusunda yeterli kalifikasyona sahip
olan uzmanlar tarafından, yerel ve
uluslar düzenlemeler ile bu kılavuzda
yer alan talimatlara uygun olarak
yerine getirilmelidir. Uygun bir elektrik
devresinin kullanıldığından emin olun.
Güç devresinin uygun olmayan bir
kapasiteye sahip olmaması veya
bağlantıların yanlış yapılmış olması
elektrik çarpması sonucu ölüme veya
yangına neden olabilir.

▪ Boyler ve sıcak su devresi tahliye
edilebilir. Talimatların dikkate
alınması gerekmektedir.

1.1.1 Talimatların dikkate alınması
▪ Orijinal dokümanlar İngilizce olarak yazılmıştır. Diğer tüm

dillerdeki dokümanlar tercümedir.

▪ Kuruluma başlamadan veya ısıtma sistemine müdahalelerde
bulunmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.

▪ Bu kılavuz uzmanlık eğitimleri ve uzmanlık alanları gereği uzun
yılların getirdiği tecrübe ile ısıtma sistemlerinin, aynı zamanda
sıcak kullanım suyu boylerlerinin bakımı ve kurulumu konusunda
yetkili ve eğitimli kalorifer ve tesisat uzmanlarına hitap etmektedir.

▪ Kurulum, devreye alma ve bakım konusunda tüm gerekli etkinlikler
ve ayrıca kullanımı ve ayarlanması konusunda temel bilgiler bu
kılavuzda tanımlanmaktadır. Kullanım ve ayarlama konusundaki
ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte geçerli olan dokümanlara bakın.

Bu kılavuz kapak sayfasında belirtilen ve bundan sonra artık “Sıcak
kullanım suyu boyleri” olarak ifade edilen modeller için geçerlidir.
Yanlışlık ve teknik değişik yapma hakkı saklıdır.

Dokümantasyon seti
Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Setin tamamı
şunlardan oluşur:

▪ Kurulum ve işletim kılavuzu (format: kağıt - teslimat kapsamına
dahildir)

▪ Kurulum ve bakım talimatları

▪ Kullanıcı / sahip için işletim kılavuzu

▪ Harici bir ısı üretecine bağlantı üzerine

▪ Ortak kurulum ve işletim kılavuzu.

▪ Bir güneş enerjisi sistemine bağlantı üzerine

▪ Ortak kurulum ve işletim kılavuzu.

Kılavuzlar, ilgili cihazların teslimat kapsamında bulunur.

Dijital dokümanlar ve temin edilen dokümantasyonun en son
sürümleri yerel Daikin web sitesinden veya talep üzerine bayinizden
temin edilebilir. Daikin web sitesine cihazınızın üzerinde bulunan
kare kodu kullanarak kolayca erişebilirsiniz.

1.1.2 Uyarı ve sembollerin anlamı
Bu kılavuzda bulunan uyarılar tehlike derecesine ve ortaya çıkma
ihtimallerine göre yapılandırılmıştır.

TEHLİKE
Çok yakın bir tehlikeyi işaret eder.

Uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olur.

UYARI
Olası bir tehlikeli duruma karşı uyarır.

Uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.

İKAZ
Olası bir zararlı duruma karşı uyarır.

Uyarının dikkate alınmaması maddi hasarlara ve çevre
hasarlarına neden olabilir.

BİLGİ
Bu sembol kullanıcı ipuçlarına ve özellikle yararlı bilgilere
işaret eder - fakat tehlikelere karşı uyarmaz.

Özel uyarı sembolleri
Bazı tehlike türleri özel sembollerle gösterilir.

Elektrikli akım

Yanma tehlikesi veya haşlanma tehlikesi

Geçerlilik
Bu kılavuzdaki bazı bilgiler sınırlı olarak geçerlidir. Geçerlilik bir
sembol ile belirtilir.

Şart koşulmuş olan sıkma torklarına uyun (bakınız
"8.4 Sıkma torkları" [4 31])
Sadece basınçsız sistemler için uygulanabilir (tahliye-geri)

Sadece basınç sistemi için geçerlidir.

Eylem talimatları
1 Eylem talimatları liste şeklinde gösterilir. Sırasına muhakkak

uyulması gereken eylemler numaralandırılmış gösterilir.
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1.2 Kurulum ve işletim için güvenlik
talimatları

1.2.1 Genel

UYARI
Kurulumu ve ayarı doğru bir şekilde
yapılmamış olan cihazlar, cihazın
fonksiyonunu olumsuz olarak
etkileyebilir ve/veya kullanıcının ciddi
yaralanmalara maruz kalmasına neden
olabilir.
▪ Cihaz üzerinde yapılacak işler (ayar,

servis işlemleri, bağlantılar ve ilk
işletime alma gibi) sadece
yetkilendirilmiş olan ve gerekli teknik
veya mesleki eğitimi başarılı bir
şekilde tamamlamış olan ve spesifik
faaliyet ile ilgili olarak ilgili sorumlu
otoriteler tarafından verilen ileri
eğitimlere katılmış olan kişiler
tarafından yerine getirilebilir. Bu
kapsamda özellikle almış oldukları
profesyonel eğitimler ve sahip
oldukları uzmanlık bilgisi nedeniyle
ısıtma, soğutma ve iklimlendirme
sistemleri ile sıcak kullanım suyu
boylerlerinin profesyonel kurulum ve
bakımı konusunda bilgi sahibi olan
sertifikalı mühendisler, kalifiye elektrik
teknikerleri ve havalandırma
sistemleri uzmanları yer alır.

▪ Cihazın iç kısmında herhangi bir
çalışmaya başlamadan önce harici
ana şalteri kapatın ve istemsiz olarak
yeniden çalıştırmaya karşı emniyete
alın.

▪ Kurulum veya bakım çalışmalarını
tamamladıktan sonra davlumbazın
altında herhangi bir alet veya diğer
türden nesneler bırakmayın.

Tehlikeyi önleyin
Sıcak kullanım suyu boyleri tekniğin en son durumuna ve genel
olarak kabul edilmiş emniyet tekniği kurallarına göre üretilmiştir.
Ancak, amacına aykırı kullanım ciddi yaralanmalara veya ölüme ve
aynı zamanda da maddi hasara neden olabilir.

Bu tür riskleri önlemek için sıcak kullanım suyu boylerini sadece
aşağıdaki koşullarla kurun ve işletin:

▪ amacına uygun ve kusursuz durumda,

▪ emniyetten ve tehlikeden haberdar.

Bunlar, önemli kazadan korunma talimatları ve kabul edilmiş emniyet
tekniği ve iş sağlığı kurallarını şart koşan bu kılavuzun bilgisini ve
kullanma şeklini belirler.

▪ Yanıcı malzemeler sıcak kullanım suyu boylerinin uzağında
tutulmalıdır.

Sıcak kullanım suyu boylerinde ve ısıtma sisteminde çalışma
yapmadan önce
▪ Sıcak kullanım suyu boylerinde ve ısıtma sisteminde çalışma (örn.

kurulumu, bağlanması ve ilk devreye alma) sadece yetkili ve
eğitimli kalorifer uzmanları tarafından yapılmalıdır.

▪ Sıcak kullanım suyu boylerinde ve ısıtma sistemindeki tüm
çalışmalarda ana şalter kapatılmalı ve kasıtsız şekilde
çalıştırılmaya karşı emniyete alınmalıdır.

▪ Mühürlere (kapak) zarar verilmemeli veya çıkarılmamalı.

▪ Emniyet valfleri, kalorifer tarafındaki bağlantıda EN  12828
taleplerine ve içme suyu tarafındaki bağlantıda EN  12897
taleplerine uygun olmalıdır.

▪ Sadece orijinal yedek parçaları kullanılabilir.

1.2.2 Amacına uygun kullanım
Ürün sadece sıcak kullanım suyu boyleri olarak kullanılmalıdır. Sıcak
kullanım suyu boyleri bu kılavuzdaki talimatlara göre yerleştirilebilir,
bağlanabilir ve çalıştırılabilir.

When connecting to the heat pump you must use only the storage
tank connection kits (E-Pac) provided for the purpose.

Sadece bizim tarafımızdan sunulan elektrikli ısıtma çubukları
kullanılabilir.

Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına uygun olmayan kullanım
olarak tanımlanır. Bundan dolayı doğan hasarların riskinden sadece
işletmeci sorumludur.

Kurallara uygun kullanıma bakım ve denetim şartları da dahildir.
Yedek parçalar en azından üreticinin tespit etmiş olduğu teknik
taleplere uygun olmalıdır. Bu örn. orijinal yedek parçalar tarafından
sağlanabilir.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on 10 yıldır.

1.2.3 Cihaz kurulum odası
Güvenli ve hatasız bir işletim için sıcak kullanım suyu boylerinin
kurulum yerinin belirli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Sıcak
kullanım suyu boylerinin kurulum yeri ile ilgili bilgileri
"3.1 Yerleştirme" [4 12] içerisinde bulabilirsiniz.

Diğer bileşenlerin kurulum yeri ile ilgili bilgiler, birlikte teslim edilen
ilgili belgelerden edinilmelidir.

1.2.4 Elektrikli kurulumu
▪ Elektrik kurulumları sadece elektrik teknikerleri tarafından ve

geçerli elektrik kuralları ile sorumlu elektrik tedarik şirketinin
tanımlamalarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

▪ Şebeke bağlantısından önce tip levhası üzerinde belirtilen şebeke
gerilimini, besleme gerilimi ile karşılaştırın.

▪ Elektrik ileten parçalarda çalışmaya başlamadan önce gerilimden
ayrılmalı (sigortaları, ana şalteri kapatın) ve yanlışlıkla
çalıştırılmalarına karşı emniyete alınmalı.

▪ Sabit kablolu her şebeke bağlantısı için EN  60335-1 uyarınca
akım şebekesinden tüm kutuplarda devrenin kesilmesi için ayrı bir
ayırma tertibatı takılmalıdır.

1.2.5 Isıtma ve dolum suyu ile ilgili talepler
Korozyon ürünlerinin ve kalıntılarının oluşmasını önlemek için
teknolojinin geçerli düzenlemelerini dikkate alın.
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Dolum ve tamamlama suyu kalitesi ile ilgili asgari talepler:

▪ Su sertliği (kalsiyum ve magnezyum, kalsiyum karbonat olarak
hesaplandı): ≤3 mmol/l

▪ İletkenlik: ≤1500 (ideal ≤100) μS/cm

▪ Klorür: ≤250 mg/l

▪ Sülfat: ≤250 mg/l

▪ pH değeri (ısıtma suyu): 6,5 - 8,5

Belirtilen kalite taleplerini karşılamayan dolum ve tamamlama
suyunun kullanılması, cihazın çok daha kısa süre kullanılmasına
neden olabilir. Sorumluluk işletmeciye aittir.

1.2.6 Isıtma ve tesisat tarafı bağlantısı
▪ Kalorifer sistemini EN  12828 emniyet tekniği taleplerine göre

oluşturun.

▪ Sıhhi bağlantı ile ilgili olarak, şunlar dikkate alınmalıdır

▪ EN  1717  –  Su tesisatındaki içme suyunu kirlenmeye karşı
koruma ve geri akıştan oluşan kirlenmeyi önleme tertibatlarının
genel özellikleri (Protection against pollution of potable water
installations and general requirements of devices to prevent
pollution by backflow).

▪ EN  806  –  Bina içi tesisatı - İçme ve kullanma sularının
taşınması için özellikler (Specifications for installations inside
buildings conveying water for human consumption).

▪ ve ek olarak ülkeye özgü yasal düzenlemeler.

BİLGİ
Su kalitesinin 2020/2184 sayılı AB yönergesine ve geçerli
talimatlara uygun olmasını sağlayın.

Bir güneş enerjisi sisteminin, bir elektrikli ısıtma çubuğunun ya da
alternatif bir ısı üretecinin bağlantısıyla boyler sıcaklığı 60°C üzerine
çıkabilir.

▪ Bu nedenle haşlama korumasını tesis etmeniz (örn. VTA32 +
vidalı bağlantı 1") gereklidir.

▪ Soğuk su bağlantı basıncı >6  bar ise basınç düşürücü
kullanılmalıdır.

Sıcak kullanım suyu boyleri, içerisindeki boru hatları ya da radyatörü
çelik olan ya da difüzyon sızdırmazlığı olmayan zeminaltı kalorifer
borularının bulunduğu bir ısıtma sistemine bağlanırsa sıcak kullanım
suyu boylerine çamur ve kıymıklar girip tıkanmalara, bölgesel aşırı
ısınmalara ya da korozyon hasarlarına yol açılabilir.

▪ Olası hasarların önlenmesi için sistemin ısıtma geri dönüşüne bir
kir filtresi ya da çamur kolektörü takılmalıdır.

▪ SAS 1

BİLGİ
Doğal sirkülasyondan kaynaklanan ısı kayıplarını önlemek
için bağlantılara sirkülasyon frenleri SKB monte edilmelidir.

1.2.7 İşletim
Sıcak kullanım suyu boylerini sadece aşağıdaki koşullarda çalıştırın

▪ tüm kurulum ve bağlantı çalışmaları tamamlandıktan sonra.

▪ cihaz kapakları eksiksiz şekilde monte edildikten sonra.

▪ tesisat tarafında ayarlanmış basınç düşürücüsü ile (maks. 6 bar).

▪ ısıtma tarafında ayarlanmış basınç düşürücüsü ile (max. 3 bar).

▪ eksiksiz şekilde dolum yapılmış boyler haznesi ile (dolum seviyesi
göstergesi).

Belirtilmiş olan servis aralıklarına mutlaka uyulmalıdır ve kontrol
çalışmaları yerine getirilmelidir.

1.3 Operatöre devir teslim ve garanti

1.3.1 Cihaz sahibinin bilgilendirilmesi
▪ Cihazın devir teslimini yapmadan önce cihaz sahibine cihazı nasıl

çalıştırıp nasıl kontrol edebileceği hakkında bilgi verin.

▪ Teknik dokümantasyonu (en azından işletim talimatlarını ve işletim
kılavuzunu) operatöre teslim edin ve kendisine bu dokümanların
sürekli olarak hazır bulundurulması ve cihazın yakınlarında
muhafaza edilmesi gerektiğini ifade edin.

▪ Cihaz ile birlikte teslim edilen kurulum ve eğitim formunu işleticiyle
birlikte doldurarak ve imzalayarak devir işlemini belgelendirin.

1.3.2 Garanti koşulları
Kural olarak yasal garanti koşulları geçerlidir. Garanti şartlarımızı
daha kapsamlı olarak internette bulabilirsiniz. Gerekli ise
tedarikçilerinize danışın.

Garanti servislerinden yararlanma talebi ancak yıllık bakım
çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı kanıtlanabilirse geçerli olur.
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2 Ürün tanımlaması

2.1 Yapısı ve parçaları

Bu bölümde yer alan aşağıdaki grafiklerle ilgili lejant tanımlaması
şurada listelenmiştir: "    2‒1 Lejant" [4 6].

Aşağıdaki grafikler bağlantıları ve ölçüleri göstermektedir.

  2‒1 Lejant

Poz. Açıklama Uygulanabilir model
a Boyler haznesi (PUR sert köpük ısı izolasyonlu polipropilen çift cidarlı kılıf) Tümü
b Tutamak veya güneş enerjisi R4 kontrolü için montaj Tümü
c Tip levhası Tümü
d Dolum seviyesi göstergesi Tümü
e Güvenlik taşma bağlantısı (1¼" AG (dış dişli), 1" IG (iç vida dişi)) Tümü
f Basınçsız boyler suyu Tümü
g Sıcak su bölgesi Tümü
h Güneş enerjisi bölgesi S#A / S#B / S#F / S#L / S#K
i Elektrikli ısıtma çubuğu için bağlantı (R 1½" IG (iç vida dişi)) Tümü
j Opsiyonel: Elektrikli ısıtma çubuğu (ısı pompası sistemlerinde Booster-Heater olarak adlandırılır.) Tümü
o Isıtma desteği sağlamak üzere eşanjör için ısı yalıtımı kılıfı (WT5) S#A / S#B / S#F / S#H /

S#I / S#L / S#K
q Basınçlı güneş enerjisi eşanjörü için ısı yalıtımı kılıfı (WT4) S#F / S#K / S#L
r Güneş enerjisi besleme tabakalı boru S#A / S#B / S#D / S#H /

S#I / S#J / S#Q
s Boyler sıcaklığı sensörü için daldırma tipi sensör kovanı Tümü
t Geri tahliye - güneş enerjisi - geri akış S#A / S#B / S#D /

S#H ‑ S#J / S#Q
Boyler suyu için dolum ve tahliye bağlantısı Tümü

u Geri tahliye - güneş enerjisi - besleme S#A / S#B / S#D /
S#H ‑ S#J / S#Q

v Basınçlı güneş enerjisi - geri dönüş S#F / S#G / S#K ‑ S#M
w Basınçlı güneş enerjisi - besleme S#F / S#G / S#K ‑ S#M
x Sıcak su bağlantısı(1) Tümü
y Soğuk su bağlantısı(1) Tümü
z Boyler dolumu geri dönüş (1. ısı kaynağı vasıtasıyla)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /

S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

aa Boyler dolumu besleme (1. ısı kaynağı vasıtasıyla)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#O /

S#P
ab Boyler dolumu geri dönüş (2. ısı kaynağı vasıtasıyla)(1) S#I / S#L / S#P
ac Boyler dolumu besleme (2. ısı kaynağı vasıtasıyla)(1) S#I / S#L / S#P
ad İstisna Altherma RW ve Altherma 3RW: Isıtma desteği çıkışı ↓(1) (ısıtma dönüşüne bağlayın!)

Sadece Altherma RW ve Altherma 3RW: Boyler iklimlendirme/ısıtma desteği geri dönüş ↑ (ısıtma için
akışa bağlayın)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

ae İstisna Altherma RW ve Altherma 3RW: Isıtma desteği girişi ↑(1) (geri akış ısı üretecine bağlayın!)

Sadece Altherma RW ve Altherma 3RW: Boyler iklimlendirme/ısıtma desteği akışı ↓ (Altherma RW veya
Altherma 3RW akışına bağlayın)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

WT1 Isıtma için basınçsız boyler suyu vasıtasıyla içme suyunun ısıtılması için paslanmaz çelik dalgalı boru
eşanjörü

Tümü

WT2 1. ısı kaynağı vasıtasıyla boyler dolumu için paslanmaz çelik dalgalı boru eşanjörü S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#P /

S#Q
WT3 2. ısı kaynağı vasıtasıyla boyler dolumu için paslanmaz çelik dalgalı boru eşanjörü S#I / S#L / S#P
WT4 Sıcak kullanım suyu boylerini basınçlı güneş enerjisi sistemi üzerinden şarj etmek için paslanmaz çelik

kıvrımlı borulu eşanjör
S#F / S#G / S#K ‑ S#M

WT5 Isıtma desteği için paslanmaz çelik dalgalı boru eşanjörü S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#L / S#K

S#A Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWP54419Bx
S#B Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWP500Bx

(1) Tavsiye edilen aksesuarlar (SKB (sayı ile 2))
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Poz. Açıklama Uygulanabilir model
S#D Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWP300Bx
S#F Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWP500PBx
S#G Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWP300PBx
S#Q Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWC500Bx
S#H Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCH500Bx
S#I Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCB500Bx
S#J Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCH300Bx
S#K Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCH500PBx
S#L Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCB500PBx
S#M Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCH300PBx
S#O Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWDH500Bx
S#P Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWDB500Bx

X Duvar için önerilen mesafe 200 mm Tümü

c

b

t

  2‒1 Sıcak kullanım suyu boyleri – genel
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Basınçsız sistem - Geri tahliye 

  2‒2 500 l modeller
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  2‒3 300 l modeller
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Basınç sistemi 

79
0

X

14
1

21
1

17
5

13
5

33
3 37

4

46
6

42
5

51
7 55

8
60

9 65
0

0

z

aa

ab

ac

i(j)

ad aesv

d

y

x

a

t

f

o

b

s
0

187

642

1658

1380

WT3

WT5

x z

ye

j

d

aa v

w

g

b

h

w

q

ad

aeab

ac

500 l

 WT1 WT2 WT3 WT4 q WT5 o r u g h
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  2‒4 500 l P modeller
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  2‒5 300 l P modeller

2.2 Kısa tanımlama
Sıcak kullanım suyu boyleri, ısı boylerinin ve akan suyu ısıtma
tertibatının bir kombinasyonudur.

Basınçsız boyler suyu, ısı boyleri ortamı görevi görür. Tamamen
içerisine daldırılmış paslanmaz çelik dalgalı borudan üretilmiş ve
korozyona dayanıklı eşanjör (1.4404) üzerinden kullanılabilen
sıcaklık beslenir ve iletilir. İçme suyu ısıtmasının eşanjöründe içme
suyu, hazır durum bölgesinin sıcaklık seviyesinde tutulur.

Sıcak su kapatıldığında içeriye akan soğuk su ilk önce eşanjörün
(WT1) en altında bulunan boylere yönlendirilir ve burada boylerin alt
bölgesini olabildiğince fazla soğutur. Hazır durum bölgesi, harici ısı
üreteçleri vasıtasıyla (yoğuşmalı kazan, ısı pompası, güneş enerjisi
sistemi, elektrikli ısıtma çubuğu) ısıtılır. Boyler dolumu (WT2) için
olan eşanjörden üstten alta doğru su geçirilir.

İçme suyu yukarı giderken boyler suyunun ısısını sürekli olarak
emer. Karşı akıntı prensibiyle işleyen akış yönü ve sarmal tipindeki
eşanjör şekli sıcak kullanım suyu boylerinde karakteristik bir sıcaklık
tabakalanması sağlar. Boylerin üst kısmında yüksek ısılar çok uzun
bir süre tutulabileceğinden muslukların uzun süreli açılmasında da
büyük sıcak su gücü elde edilir.

"2.1 Yapısı ve parçaları"  [4 6] içinde listelenmiş olan sıcak kullanım
suyu boyleri harici ısı üretecine ek olarak güneş enerjisi ile de
ısıtılabilir. Güneşin verdiği ısıya bağlı olarak komple sıcak kullanım
suyu boyleri ısıtılır.

Depolanmış sıcaklık hem sıcak suyun ısıtılmasında hem de kalorifer
desteğinde kullanılır. Yüksek seviyedeki toplam boyler kapasitesi
sayesinde ayrıca güneş ışını olmadan ara sıra köprüleme
mümkündür.

Harici ısı üreteci olarak bir ısı pompası sistemi kullanılıyorsa birincil
sıcak kullanım suyu boyleri sadece EKHWP modellerden bir tanesi
olabilir.

Optimum su hijyeni
İçme suyu tarafında düşük seviyede akış bulunan ya da ısıtılmamış
bölgeler sıcak kullanım suyu boyleri için hiçbir şekilde söz konusu
olmaz. Büyük hacimli depolarda ortaya çıkabilecek balçık, pas veya
diğer çökeltilerin tortulaşması burada mümkün değildir. İlk iletilen
besleme suyu ilk olarak musluktan akıtılır (First-in-first-out prensibi).

Düşük seviyede bakım gereksinimi ve korozyon
Sıcak kullanım suyu boyleri plastikten üretilmiştir ve hiçbir şekilde
korozyon oluşmaz. Bir kurban anot veya benzer korozyon koruma
tertibatları gerekli değildir. Koruyucu anotların veya boylerin
temizlenmesi gibi bakım çalışmaları sıcak kullanım suyu boyleri için
tamamen gereksizdir. Sadece boyler suyunun dolum seviyesi kontrol
edilmelidir.

Isıtma ve içme suyu tarafındaki paslanmaz çelik dalgalı boru
eşanjörü yüksek kaliteli paslanmaz çelikten (1.4404) üretilmiştir.

Düşük kireçlenme
Basınçsız boyler tarafında sadece bir kez kireç kalıntısı birikmesi
mümkündür. Bu nedenle su ısıtıcısı temiz kalır, bunun gibi su tankı
içindeki paslanmaz çelik eşanjör boruları da temiz kalır. Bu, işletim
sırasında ısı transferinin verimliliğini sürekli olarak azaltacak olan bir
kireç birikintisinin (diğer boyler tasarımlarında söz konusu olduğu
gibi) oluşamayacağı anlamına gelir.

Isı ve basınç genleşmesi vasıtasıyla ve içme suyu eşanjöründeki
yüksek akış hızıyla olası kireç artıkları çözülür ve çalkalanır.

Çalışma bakımından tutumlu
Boyler haznesinin tam yüzeyli ısı izolasyonu, çalışma sırasında çok
düşük oranda ısı kayıplarının olmasını ve bu sayede kullanılan
ısıtma enerjisinin tutumlu şekilde kullanılmasını sağlar.

Modüler şekilde geliştirme olanağı
Münferit sıcak kullanım suyu boylerinin ısı gücü yeterli olmazsa
birden fazla sıcak kullanım suyu boylerini kendi arasında modüler bir
şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.
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Elektronik ayarlama
Doğrudan ısıtma devresi, opsiyonel bağlanabilir karışık ısıtma
devresi ve aynı zamanda boyler dolum devresi için tüm ısıtma ve
sıcak kullanım suyu fonksiyonları, ısı üreteçlerine entegre edilmiş
ayarlama vasıtasıyla gerçekleştirilir.

2.3 Teslimat İçeriği
▪ Sıcak kullanım suyu boyleri

▪ Aksesuar çantası

  2‒6 Aksesuar çantası içeriği
a Taşıyıcı halkaları (sadece nakliye için gerekli)
b Kaplama
c Emniyet taşması için hortum bağlantı parçası
d Montaj anahtarı

2.4 Opsiyonel aksesuar

2.4.1 Elektrikli ısıtma çubukları
Çeşitli ısı kaynakları ve enerji taşıyıcılarından gelen paslanmaz çelik
dalgalı boru eşanjörü üzerinden ısıtma olanaklarına ilave olarak
sıcak kullanım suyu boyleri ayrıca bir elektrikli ısıtma çubuğu ile de
doldurulabilir.

Tüm Altherma ST modellere uygulanabilen elektrikli ısıtma çubukları:

  2‒2 Özet ve teknik veriler

Tip EKBU2C EKBU6C
İşletim gerilimi 230 V / 50 Hz 230/400 V /

50 Hz
Isıtma gücü 2 kW 2, 4, 6 kW

Sıcaklık aralığı(1) 30-78°C
Kablo uzunluğu 2 m

Isıtma çubuğu uzunluğu 1,10 m

Isı pompaları ile kombine olarak EKHWP için uygulanabilen elektrikli
ısıtma çubuğu setleri temin edilmektedir. Uygun ayar ve teknik
detaylar için ısı pompasının teknik veriler kılavuzuna bakınız.

2.4.2 Sirkülasyon frenleri
Sirkülasyon pompası kapalı olduğunda ve içme suyu alımı olmayan
(doğal sirkülasyon) zamanlarda bağlantı hatlarında ısı kayıplarını
önlemek için sıcak kullanım suyu boylerinin bağlantılarının içine
sirkülasyon frenlemeleri takılmalıdır (bakınız "    2‒1 Lejant" [4 6]).

2.4.3 Kir filtresi
Sıcak kullanım suyu boyleri, içerisindeki boru hatları ya da radyatörü
çelik olan ya da difüzyon sızdırmazlığı olmayan zeminaltı kalorifer
borularının bulunduğu bir ısıtma sistemine bağlanırsa sıcak kullanım
suyu boylerine çamur ve kıymıklar girip tıkanmalara, bölgesel aşırı
ısınmalara ya da korozyon hasarlarına yol açılabilir. Bir kir filtresi ya
da çamur kolektörü takılarak bu durum önlenebilir (bkz. fiyat listesi).

2.4.4 Haşlanma koruması
Sıcak suyun sıcaklıkları 60°C üzerinde olduğunda haşlanma
tehlikesi oluşur. Bir haşlanma korumasının takılması vasıtasıyla
sıcak kullanım suyu sıcaklığı kademesiz olarak 35  -  60°C olarak
ayarlanabilir ve sınırlandırılabilir.

▪ Haşlanma koruması VTA32

▪ Vidalı bağlantı seti 1''

▪ VTR300 haşlanma koruması olan sirkülasyon seti

2.4.5 Güneş enerjisi boyler geliştirme seti
Münferit sıcak kullanım suyu boylerinin ısı gücü yeterli olmazsa daha
fazla sıcak kullanım suyu boyleri modülü birbirine bağlanabilir.

Bu aşamada ardıl ısıtma için paslanmaz çelik eşanjörler ve sıcak su
eşanjörleri Tichelmann prensibine göre paralel birleştirilir ("6 Hidrolik
sistem" [4 20]).

Mevsime göre değişiklik gösteren gerekliliklerde bunlar münferit
birimler açılabilir ve kapatılabilir. Bu sayede komple sıcak su gücü
manüel olarak gerçek talep doğrultusunda uyarlanabilir.

Aşağıdaki bileşenler sunulur:

▪ Güneş enerjisi boyler geliştirme seti CON SX

▪ Güneş enerjisi boyler seti 2 CON SXE

▪ FlowGuard FLG

Bu aksesuar bileşenlerinin montajı ve kullanımı, birlikte teslim edilen
ilgili kullanım ve montaj kılavuzlarında ayrıntılı şekilde
açıklanmaktadır.

2.4.6 KFE dolum bağlantısı
sıcak kullanım suyu boylerinin konforlu şekilde dolumu ve tahliyesi
için KFE dolum bağlantısı (KFE BA) bağlanabilir.

3 Yerleştirme ve kurulum

3.1 Yerleştirme

3.1.1 Önemli bilgiler

UYARI
Sıcak kullanım suyu boylerindeki plastik boyler duvarı,
harici ısı etkisi durumunda (>90°C) eriyebilir ve aşırı bir
durumda alev alabilir.

▪ Sıcak kullanım suyu boyleri diğer ısı kaynaklarına
(>90°C) (örn. elektrikli ısıtma cihazı, gazlı ısıtıcı, baca)
ve yanıcı malzemelere en az 1  m asgari mesafeyle
kurulmalıdır.

(1) Sıcaklık kontrolü ve emniyet sıcaklık sınırlayıcısı (STB) elektrikli ısıtma çubuğuna önceden entegre edilmiştir. Elektrikli ısıtma çubuğu sokete
için hazır şekilde teslim edilmektedir.
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İKAZ
▪ Sıcak kullanım suyu boylerini sadece uygun bir

zeminin yeterli yük taşıma kapasitesi (1050  kg/m²
ayrıca emniyet payı) sağlanmışsa yerleştirilmelidir.
Zemin pürüzsüz ve düz olmalıdır.

▪ Dış mekana montaj sadece sınırlı bir kapsamda
mümkündür. Boyler sürekli olarak doğrudan güneş
ışığına maruz bırakılmamalıdır, aksi halde UV ışınları
ve hava şartlarının etkisi plastiğe hasar verir.

▪ Sıcak kullanım suyu boyleri donmaya karşı
korunmalıdır.

▪ Tedarik şirketi tarafından aşındırıcı içme suyunun
teslim edilmemesi sağlanmalıdır. Gerekirse uygun bir
su hazırlama gerekli olabilir.

İKAZ: 
Sıcak kullanım suyu boyleri ile güneş enerjisi panelleri
arasındaki yükseklik farkı çok düşükse basınçsız güneş
enerjisi sisteminin dış alanı tamamen boşalamaz.

▪ Basınçsız güneş enerjisi sisteminde, güneş enerjisi
bağlantı hatlarının minimum eğimini dikkate alın.

BİLGİ: EKHWP
▪ Sıcak kullanım suyu boyleri ile ısı pompasındaki

hidrolik bağlantılar arasındaki boru hatlarının izin
verilen uzunluklarını dikkate alın (bkz. ısı pompasının
ve ayrıca ilgili boyler bağlantı setinin kurulum ve
kullanım kılavuzları "E-Pac").

Koşul: Yerleştirme yeri, ülkeye özgü ilgili talimatlara uygun.

Amacına uygun olmayan yerleştirme ve kurulum üreticinin cihaz için
sağladığı garantinin geçersiz sayılmasına neden olur. Sorularınız
olduğunda lütfen teknik müşteri hizmetlerimiz ile bağlantı kurun.

3.1.2 Sıcak kullanım suyu boylerini yerleştirme
1 Ambalajı çıkarın ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edin.

2 Boylerde kaplamaları ("     3‒1 Tutamakların montajı"  [4  13],
poz.  b) çekin ve dişli parçaları ("     3‒1 Tutamakların
montajı"  [4  13], poz.  e) tutamakların monte edilmesi gereken
açıklıklardan döndürüp çıkarın.

3 Taşıyıcı halkaları ("     3‒1 Tutamakların montajı"  [4  13],
poz. a) dişli parçaları arasından çekin.

4 Dişli parçaları, monte edilmiş taşıyıcı halkalarla ("     3‒1
Tutamakların montajı"  [4  13], poz.  a+e) montaj anahtarı
yardımıyla ("     3‒1 Tutamakların montajı"  [4  13], poz.  d)
açıklıklara vidalayın.

  3‒1 Tutamakların montajı
a Taşıyıcı halka
b Kaplama
d Montaj anahtarı
e Dişli parça

5 Sıcak kullanım suyu boylerini yerleştirme alanına dikkatli şekilde
sevk edin, taşıyıcı halkaları kullanın.

6 Sıcak kullanım suyu boylerini yerleştirileceği yere bırakın. Duvar
için önerilen mesafe (s1): ≥200 mm ("     3‒2 Sıcak kullanım
suyu boylerini yerleştirme (EKHWP için gösterilmiştir)" [4 14]).

BİLGİ
Opsiyonel bir elektrikli ısıtma çubuğu montajı için (bkz.
"2.4 Opsiyonel aksesuar" [4 12]) tavana ≥1200 mm asgari
mesafe "X" gereklidir.

BİLGİ
Dolap içerisine, bölmelerin arkasına ya da diğer yerlerin
altına yerleştirme durumunda yeterli havalandırma olması
sağlanmalıdır (örn. havalandırma ızgaraları vasıtasıyla).
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   3‒2 Sıcak kullanım suyu boylerini yerleştirme (EKHWP için
gösterilmiştir)

3.2 Yerleştirme

3.2.1 Önemli bilgiler (yerleştirme)

TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ
Sıcak suyun sıcaklıkları >60°C olduğunda haşlanma
tehlikesi oluşur. Güneş enerjisi kullanımında lejyonella
koruması etkinleştirilmişse ya da sıcak su nominal sıcaklığı
>60°C olarak ayarlanmışsa bu durumlar söz konusu
olabilir.

▪ Haşlanma koruması (bkz. "2.4.4  Haşlanma
koruması" [4 12]) takılmalıdır.

İKAZ
Sıcak kullanım suyu boyleri, içerisindeki çelik boru hatları,
radyatörler ile ya da difüzyon sızdırmazlığı olmayan
zeminaltı kalorifer borularının bulunduğu bir ısıtma
sistemine bağlanırsa sıcak kullanım suyu boylerine çamur
ve kıymıklar girip tıkanmalara, bölgesel aşırı ısınmalara
ya da korozyon hasarlarına yol açılabilir.

▪ Eşanjörün doldurulması için gerekli olan besleme
hatlarını yıkayın.

▪ Isı dağıtım ağını yıkayın (mevcut olan ısıtma
sisteminde).

▪ Bir kir filtresini veya çamur toplayıcısını ısıtma dönüş
borusuna takın (bakınız "2.4.3 Kir filtresi" [4 12]).

İKAZ: 
Eğer harici bir ısıtma ünitesi (örneğin basınçlı güneş
enerjisi sistemi, ahşap yakan boyler) WT4 eşanjörüne ("  
2‒4 500  l P modeller"  [4  10] / "     2‒5 300  l P
modeller" [4 11], poz. v+w) monte edilecekse, fazla yüksek
bir akış sıcaklığı bir hasara neden olabilir veya sıcak
kullanım suyu boylerini bozabilir.

▪ Harici ısıtma cihazının besleme sıcaklığı maks. 95°C
olarak sınırlandırılmalıdır.

▪ İçme suyu hatları için EN 806 ve EN 1717 yönetmeliklerini dikkate
alın.

▪ Bağlantıların pozisyonu ve boyutu için bkz. "     2‒2 500  l
modeller" [4 8] ila "    2‒5 300 l P modeller" [4 11].

▪ Soğuk su bağlantı basıncını kontrol edin (maksimum 10 bar).

▪ İçme suyu hattındaki daha yüksek bir basınç söz konusu ise bir
basınç düşürücü monte edilmelidir.

▪ Tahliye borusunun bağlantısını emniyet aşırı basınç valfine (tesis
içi) ve diyafram genleşme kabının bağlantısına EN  12828
uyarınca bağlayın.

▪ Sıkma torklarını dikkate alın (bkz. "8.4 Sıkma torkları" [4 31]).

▪ Isıtma ve dolum suyu taleplerini dikkate alın (bkz. "1.2.5 Isıtma ve
dolum suyu ile ilgili talepler" [4 4]).

BİLGİ
Isıtma pompası durdurulmuş durumda iken ve içme suyu
alımı olmayan zamanlarda bağlantı hatları vasıtasıyla ısı
kayıplarını önlemek için (doğal sirkülasyon) sirkülasyon
frenlemeleri sıcak kullanım suyu boylerinin bağlantılarına
takılmış olmalıdır (bkz. "2.4.2 Sirkülasyon frenleri" [4 12]).

3.2.2 Hidrolik sistem bağlantısı
1 Sadece bir EKHWP sıcak kullanım suyu boylerinin bir ısı

pompasına bağlantısı durumunda: Isı pompasına uyumlu boyler
bağlantı setini "E-Pac" EKHWP sıcak kullanım suyu boylerine
monte edin (boyler bağlantı seti ile ilgili olarak temin edilmiş
olan özel montaj ve işletim talimatlarına bakınız).

2 Sirkülasyon frenlemelerinin kullanımı halinde bunları sıcak
kullanım suyu boylerindeki boru bağlantılarına takın.

3 Tahliye hortumunu sıcak kullanım suyu boylerinde emniyet
taşması bağlantısına ("    2‒2 500 l modeller" [4 8] ila "    2‒5
300 l P modeller" [4 11], poz. e) bağlayın.

▪ Saydam tahliye hortumunu kullanın (çıkan su görülmelidir).

▪ Tahliye hortumunu yeterli ölçülere sahip bir atık su tesisatına
bağlayın.

▪ Akış kilitlenebilir olmamalıdır.

  3‒3 Tahliye hortumunun emniyet taşmasına montajı

4 Soğuk su bağlantısında su basıncını kontrol edin (<10 bar).

Sonuç: İçme suyu hattında yüksek basınçlar olması
durumunda basınç düşürücüsü takılmalı ve su basıncı <10 bar
olarak sınırlandırılmalıdır.

5 Soğuk su beslemesinin sıcak kullanım suyu boylerine ("    2‒2
500 l modeller" [4 8] - "    2‒5 300 l P modeller" [4 11], poz. y)
olan bağlantısını oluşturun.
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BİLGİ
Su kalitesinin kötü olduğu durumda içme suyu ısıtması için
paslanmaz çelik dalgalı boru eşanjörünü yıkayabilmek için
boylerin soğuk su bağlantısına ve sıcak su bağlantısına
alım yapılmasını sağlayacak birer parça takın (doldurma
musluklu T parçası).

>3 mmol/l sertlik derecesi itibariyle soğuk su bağlantısına
ilave olarak geri yıkama özelliğine sahip bir atık su
filtresinin takılması önerilir.

6 Sıcak kullanım suyu dağıtım şebekesinin bağlantılarını
oluşturun ("     2‒2 500  l modeller"  [4  8] - "     2‒5 300  l P
modeller" [4 11], poz. x).

7 Kalorifer devresinin bağlantılarını oluşturun.

Boyler dolum hatlarının kurallara uygun şekilde havalandırılmasına
dikkat edin ("     2‒2 500  l modeller"  [4  8] - "     2‒5 300  l P
modeller" [4 11], poz. z-ae)

▪ EKHWD/EKHWC: Havalandırma bağlantısı müşteri tarafından
yapılmalıdır.

▪ EKHWP: Boyler bağlantı setini (E-Pac, fiyat listesine bakın)
kullanın.

8 Isı üretecinin bağlantılarını oluşturun.

▪ EKHWD/EKHWC: Isı üreteci bağlantılarını sistem şemasına
göre oluşturun ("6.1 Bağlantı şemaları" [4 20].)

▪ EKHWP: Bir ısı pompası ile bağlantılı olarak sıcak kullanım
suyu boylerinin kalorifer tarafındaki bağlantı, ilgili boyler
bağlantı setinin (E-Pac) kurulum ve kullanım kılavuzu verilerine
göre yapılmalıdır.

▪ Çift değerli yakma durumunda bağlantılar, ilgili ayarlamaların
kurulum ve kullanım kılavuzlarındaki bağlantı şemasına göre
yapılmalıdır.

▪ Opsiyonel: Güneş enerjisi sistemi bağlantılarını oluşturun
(Güneş enerjisi kurulum ve bakım kılavuzuna bakın).

9 Sıcak su borularını dikkatlice ısı kayıplarına karşı izole edin. Isı
yalıtımını ülkeye özgü talimatlar uyarınca uygulayın. En az
20 mm kalınlığında bir izolasyon yapılmasını tavsiye ediyoruz.

3.3 Dolum / İlave dolum
BİLGİ
Opsiyonel aksesuar gerekirse dolumdan önce monte
edilmelidir.

BİLGİ
Eşanjörler tampon haznesinden önce doldurulmalıdır.

3.3.1 Sıcak su eşanjörü
1 Soğuk su beslemesinin kapatma armatürünü açın.

2 Olabildiğince büyük bir musluk miktarını ayarlayabilmek için
sıcak su musluğunu açın.

3 Musluktan su akmaya başladıktan sonra eşanjör havasının
tamamen alınabilmesi ve gerektiğinde kir ya da artıkların
çıkabilmesi için soğuk su beslemesini kapatmayın.

3.3.2 Tampon haznesi

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM
RİSKİ
Elektrik ileten parçalara dokunulduğunda elektrik çarpabilir
ve hayati tehlikeye yol açabilecek yaralanmalara ve
yanmalara neden olabilir.

▪ Sıcak kullanım suyu boylerinin içine bir elektrikli ısıtma
çubuğu ya da bir kontrol ve pompa ünitesi takılmışsa
bu bileşenler, çalışmalardan önce akım beslemesinden
ayrılmalıdır (örn. sigorta, ana şalter kapatılmalı ve
kasıtsız şekilde yeniden devreye girmeye karşı
emniyete alınmalıdır).

BİLGİ
Kolektör devresi, kalorifer tesisatı ve boyler dolum devresi
ilgili bileşenlerin kullanım kılavuzlarına göre
doldurulmalıdır.

EKHWC/EKHWP sıcak kullanım suyu boyleri  güneş enerjisi
sistemi olmadan ve KFE dolum bağlantısı olmadan (KFE BA):
1 Geri akış koruması olan doldurma hortumunu (1/2") "Geri

tahliye güneş enerjisi - besleme" bağlantısına" ("     3‒4
Tampon haznesini (1) doldurma" [4 15], poz. b) bağlayın.

2 EKHWC/EKHWP boyler haznesi, emniyet taşmasından su
çıkana kadar doldurulmalıdır ("     3‒4 Tampon haznesini  (1)
doldurma" [4 15], poz. c).

3 Dolum hortumu geri akış önleyici ile (1/2") tekrar çıkarılmalıdır.

  3‒4 Tampon haznesini (1) doldurma
a Sıcak kullanım suyu boyleri
b Geri tahliye güneş enerjisi - besleme bağlantısı
c Emniyet taşması bağlantısı
d Geri tahliye güneş enerjisi - geri akış bağlantısı
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Tüm EKHWD sıcak kullanım suyu boylerleri:
4 KFE doldurma bağlantısını (aksesuar KFE BA) EKHWD ("  

3‒4 Tampon haznesini (1) doldurma" [4 15], poz. d) üzerindeki
doldurma ve tahliye bağlantısına monte edin.

5 Dolum hortumunu geri akış önleyici ile (1/2") önceden kurulumu
yapılmış KFE dolum bağlantısına bağlayın.

6 EKHWD üzerindeki boyler, emniyet taşmasından su çıkana
kadar doldurulmalıdır ("     3‒4 Tampon haznesini  (1)
doldurma" [4 15], poz. c).

EKHWC/EKHWP güneş enerjisi sistemli sıcak kullanım suyu
boyleri:
7 KFE dolum bağlantısı montajı (aksesuar KFE BA)

▪ (a)  güneş enerjisi sistemi ile: EKHWC/EKHWP dolum ve
tahliye bağlantısına.

▪ (b)  güneş enerjisi sistemi ile:  kontrol ve pompa
ünitesinin bağlantı dirseğine (EKSRPS4A).

8 Dolum hortumunu geri akış önleyici ile (1/2") önceden kurulumu
yapılmış KFE dolum bağlantısına bağlayın.

9 Sadece  güneş enerjisi sisteminde: Bağlantı dirseğinde X1
valf takımını, dolum hortumuna giden yol açılacak şekilde
ayarlayın ("    3‒5 Tampon haznesini (2) doldurma" [4 16]).

10 KFE dolum bağlantısı ve soğuk su girişi üzerindeki valfı açın ve
EKHWC/EKHWP üzerindeki boyleri güvenlik taşmasından su
çıkışı olana kadar doldurun ("     3‒5 Tampon haznesini  (2)
doldurma" [4 16]).

  3‒5 Tampon haznesini (2) doldurma

4 İşletime alma
UYARI
▪ Uygun olmayan biçimde yerleştirilen ve kurulumu

yapılan cihazlar kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
sokabilir ve fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir.

▪ Kurulum ve çalıştırma, sadece birlikte teslim edilen
kurulum ve bakım kılavuzları dikkate alınarak yetkili ve
eğitim görmüş ısıtma uzmanları tarafından
uygulanmalıdır.

▪ Sadece orijinal yedek parçaları kullanılabilir.

İKAZ
Uygun olmayan şekilde çalıştırılan bir sıcak kullanım suyu
boyleri maddi hasarlara neden olabilir.

▪ Korozyonları ve tortulaşmaları önlemek için VDI 2035'in
kurallarını dikkate alın.

▪ Eğer doldurma ve ilave etme suyu yüksek dereceli
bir sertliğe sahipse, bu sertliği stabilize etmek ya
da suyu yumuşatmak için gerekli olan önlemler
alınmalıdır.

▪ Basınç düşürücüsü soğuk su bağlantısında maksimum
6 bar olarak ayarlanmalıdır.

İKAZ
Elektrikli ısıtma çubuğu, boyler haznesinin dolumu
yapılmamış ya da tamamen dolumu yapılmamış
durumdayken çalıştırılırsa elektrikli ısıtmada bir güç kaybı
meydana gelebilir (emniyet sıcaklık sınırlayıcısının devreye
girmesi).

▪ Elektrikli ısıtma çubuğu sadece boylerin tam dolumu
yapılmışsa çalıştırılmalıdır.

Amacına uygun olmayan devreye alma üreticinin sağladığı cihaz
garantisinin bitmesine neden olur. Sorularınız olduğunda lütfen
teknik müşteri hizmetlerimiz ile bağlantı kurun.

▪ Ekli kontrol listesindeki tüm maddeler kontrol edilmelidir. Kontrol
sonucu belgelenmeli ve işletmeciyle birlikte imzalanmalıdır.

▪ Eğer elektrikli ısıtma çubuğu takılı ise istenen boyler su sıcaklığını
ayarlayın.

▪ Isı üretecinin şebeke şalterini açın. Çalıştırma safhasını bekleyin.

Sadece kontrol listesindeki tüm maddeler Evet ile cevaplanmışsa
sıcak kullanım suyu boyleri çalıştırılabilir.
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  4‒1 Kontrol listesi

Çalıştırma ile ilgili kontrol listesi
1 Sıcak kullanım suyu boyleri onaylı bir kurulum varyantına göre ve belirgin bir hasar olmadan kuruldu

mu?
 Evet

2 Sıcak kullanım suyu boylerinin diğer ısı kaynaklarına olan (>90°C) 1 m asgari mesafesine uyuldu mu?  Evet
3 Sıcak kullanım suyu boyleri, opsiyonel aksesuar dahil olmak üzere eksiksiz şekilde bağlandı mı?  Evet
4 Monte edilmiş bir elektrikli ısıtma çubuğu ile:

▪ Şebeke bağlantısı talimatlara uygun mu ve şebeke gerilimi 230  Volt veya 400  Volt, 50  Hz
durumunda mı?

▪ Ülkeye özgü geçerli talimatlara uygun olarak bir kaçak akım koruma rölesi takıldı mı?

▪ Sadece alevlenme geciktiricinin kullanımı durumunda akım besleme kablosu: Elektrik kablosu
doğrudan sıcak kullanım suyu boylerine yerleştirilmedi mi?

 Evet

5 Boyler, taşma yerine kadar suyla dolduruldu mu?  Evet
6 Yenileme durumunda: Isı dağıtım ağı yıkandı mı? Kalorifer dönüş suyu hattına bir filtre monte edilmiş

mi?
 Evet

7 Emniyet taşma bağlantısı serbest bir akışla birleştirildi mi?  Evet
8 Isıtma ve sıcak su sistemi dolumu komple yapıldı mı?  Evet
9 Tesisat tarafı su basıncı <10 bar mı?  Evet

10 Isıtma tarafı su basıncı <3 bar mı?  Evet
11 Isı üreticilerinin ve ısıtma sisteminin havası alınmış mı?  Evet
12 Tüm hidrolik bağlantılar kapalı mı (kaçak)?  Evet
13 Sistem kusursuz şekilde çalışıyor mu?  Evet
14 Yeni kurulum halinde: Kullanım kılavuzu verildi mi ve sahibi bilgilendirildi mi?  Evet

Yer ve tarih: Tesisatçı imzası:

Mal sahibi imzası:

5 İşletimden alma
BİLGİ
Kurulumu yapılmışsa: Elektrikli ısıtma çubuğu akım
beslemesini kapatın.

5.1 Geçici devre dışı bırakma
İKAZ
Devre dışı bırakılmış bir ısıtma sistemi donma nedeniyle
buzlanabilir ve bu nedenle hasar görebilir.

▪ Donma tehlikesi durumunda komple ısıtma sistemi
yeniden çalıştırılmalı ve donma koruyucu fonksiyon
etkinleştirilmelidir ya da sıcak kullanım suyu boyleri için
uygun donma koruyucu önlemleri alınmalıdır (örn.
tahliye etme).

BİLGİ
Eğer donma tehlikesi sadece birkaç gün sürerse çok iyi ısı
yalıtımından dolayı sıcak kullanım suyu boyleri
boşaltılmayabilir; bunun için boyler sıcaklığı düzenli olarak
gözlenmeli ve +3°C'nin altına düşmemelidir. Ancak bağlı
olan ısı dağıtım sistemi için donmaya karşı koruma işlevi
mevcut değildir!

Boyler sıcaklığı +3°C’nin altına düşerse elektrikli ısıtma
çubuğunun STB’si otomatik olarak devreye girer. Böylece
tekrar işletime alma durumunda elektrikli ısıtma çubuğunda
donmadan kaynaklanan bağlantılı hasarlar önlenir.

5.2 Boyler haznesinin boşaltılması
TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ
Sızan sıcak boyler suyundan dolayı haşlanma tehlikesi.

▪ Montaj çalışmasından önce sıcak kullanım suyu
boylerinin yeteri kadar uzun süre soğumasını sağlayın.

▪ Koruyucu eldivenler kullanın.

5.2.1 Ön montajı yapılmış KFE dolum bağlantısı
ile

1 Tahliye hortumunu KFE dolum bağlantısına bağlayın

▪ herhangi bir  güneş enerjisi sistemi bağlı değil

("    5‒1 Tahliye prosesi (1)" [4 18])

▪  güneş enerjisi sistemi bağlı

("    5‒2 Tahliye prosesi (2)" [4 18])

▪ ve en azından zemin seviyesinde olan bir atık su tahliye
noktasına bağlı.

2 Sadece  güneş enerjisi sisteminde: Bağlantı dirseğinde X1
valf takımını, tahliye hortumuna giden yol açılacak şekilde
ayarlayın ("    5‒2 Tahliye prosesi (2)" [4 18]).

3 KFE dolum bağlantısı üzerindeki valfı açın ve suyu boylerden
tahliye edin.
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  5‒1 Tahliye prosesi (1)

  5‒2 Tahliye prosesi (2)

5.2.2 Sonradan monte edilmiş KFE dolum
bağlantısı ile

1 KFE dolum bağlantısı (aksesuar KFE BA) sonradan monte
edilmelidir.

2 Boyler "5.2.1  Ön montajı yapılmış KFE dolum bağlantısı
ile" [4 17] bölümünde açıklandığı gibi tahliye edilmelidir.

5.2.3 KFE dolum bağlantısı olmadan

 güneş enerjisi sistemi ile

BİLGİ
Tahliye sadece KFE dolum bağlantısı (aksesuar KFE
BA) (bkz. "5.2.1 Ön montajı yapılmış KFE dolum bağlantısı
ile" [4 17]) ile mümkündür

 güneş enerjisi sistemi olmadan

BİLGİ
KFE dolum bağlantısı ile tahliye işlemi (aksesuar KFE
BA)  önerilir.

Alternatif:
1 Hortum bağlantı parçası ("     5‒3 Çalışma adımı  1"  [4  18],

poz.  b) emniyet taşmasından ("     5‒3 Çalışma
adımı  1"  [4  18], poz.  a) sökülmelidir. Bağlanmış olan tahliye
hortumunun yeterli ve uygun bir ölçüye sahip olan bir atık su
sistemine bağlı olmasına dikkat edin.

  5‒3 Çalışma adımı 1

2 Dolum ve tahliye bağlantısındaki kaplama sökülmelidir.

3 Tutamaktaki kaplama sökülmeli ve dişli parça ("     5‒4
Çalışma adımları 2 + 3"  [4  18], poz.  c) boyler haznesinden
sökülmelidir.

  5‒4 Çalışma adımları 2 + 3

4 Dolum ve tahliye bağlantısının altına uygun bir toplama kabı
yerleştirilmelidir.

TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ
İzolasyon contası çıkarılır çıkarılmaz boylerdeki su hızla
dışarıya akacaktır.

Dolum ve tahliye bağlantısında bir valf ve tek yönlü valf
bulunmaz.

5 Dolum ve tahliye bağlantısındaki dişli parçayı ("     5‒5
Çalışma adımları 4 + 5"  [4  18], poz.  c) döndürüp çıkarın, aynı
zamanda kapatma tapasını da ("    5‒5 Çalışma adımları 4 +
5"  [4  18], poz.  d) çıkarın ve derhal önceden monte edilmiş
hortum bağlantı parçasını ("     5‒5 Çalışma adımları 4 +
5" [4 18], poz. b) dolum ve tahliye bağlantısına tekrar vidalayın.

  5‒5 Çalışma adımları 4 + 5
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5.2.4 Isıtma devresi ve sıcak su devresinin
tahliyesi

1 Tahliye hortumunu ısı üretecine bağlayın.

2 Isıtma devresini ve sıcak kullanım suyu dağıtım şebekesini sifon
prensibine göre boşta çalıştırın.

3 Isıtma akışı ve dönüşü için boruları, soğuk su beslemesini ve
sıcak su çıkışını sıcak kullanım suyu boylerinden sökün.

4 Tahliye hortumlarını, kalorifer gidiş ve kalorifer dönüş suyu
hattına ve ayrıca soğuk su beslemesine ve sıcak su çıkışına
bağlarken, hortum açıklıklarının tabana tamamen yakın
olmasını sağlayın.

5 Münferit eşanjörleri art arda sifon prensibine göre boşta
çalıştırın.

5.2.5 Kolektörleri tahliye etme (sadece basınç
sistemi)

İKAZ
Glikol içeren ısı aktarım ortamları uzun bir süre 170°C
üzerindeki sıcaklıklara maruz kalırsa ayrışır ya da
çamurlanma olur. Bu durum düşük oranda donma
korumasına yol açabilir, güneş enerjisi sisteminin gücünü
etkileyebilir, aynı zamanda cihaz hasarlarına neden olabilir.

▪ Uzun süre devre dışı kalma durumunda kolektör
devresini, ayar ve pompa ünitesinin kurulum kılavuzuna
göre tahliye edin.

5.3 Nihai olarak devre dışı bırakma
1 Sıcak kullanım suyu boyleri tüm elektrik bağlantılarından ve su

bağlantılarından ayrılmalıdır.

2 Sıcak kullanım suyu boyleri montaj kılavuzuna uygun olarak
("3 Yerleştirme ve kurulum" [4 12]) ters sırada sökülmelidir.

3 Sıcak kullanım suyu boyleri düzenlemelere uygun şekilde imha
edilmelidir.

Atıkların yok edilmesi konusunda uyarılar

 Ürünün çevre dostu tasarımı sayesinde çevre dostu bir
tahliyeyi garanti altına alabilmek için bir takım gereklilikler belirledik.
Tahliye işlemi sadece yeniden kullanım, geri dönüşüm ve kurtarma
alanlarında uzman olan bir organizasyon tarafından yapılabilir.

 Ürünün işaretlenmesi elektrikli ve elektronik ürünlerin ev
çöpüne atılmaması gerektiği anlamına gelir.

Cihazın doğru ve ilgili uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf
edilmesinden işletmeci sorumludur.

▪ Sistemin sökülmesi, soğutucu maddenin, yağın ve başka
parçaların kullanılması sadece nitelikli bir montaj elemanı
tarafından yapılabilir.

▪ Bertaraf işlemi için ürünü sadece tekrar kullanım, geri dönüşüm
ve değerlendirme alanında uzmanlaşmış bir organizasyona verin.

Diğer bilgiler kurulumu yapan firmadan ya da yetkili yerel
makamlardan alınabilir.
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6 Hidrolik sistem

6.1 Bağlantı şemaları

6.1.1 Düşük sıcaklık ısı pompaları için çözüm

  6‒1 Isı pompası ve bir geri tahliye güneş enerjisi sistemi olan standart bağlantı şeması  (1)

(1) Gösterilen sistem şeması tam olma iddiasında değildir ve titizlikle yapılmış olan bir sistem planlamasının yerini almaz.
Lejant için bakınız "    6‒1 Hidrolik çizimlerindeki kısa isimler" [4 22].
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6.1.2 Yüksek sıcak su ihtiyacı olan sistemler için çözüm

  6‒2 Birkaç sıcak kullanım suyu boylerinin bağlanması için standart bağlantı şeması (geniş montajlar) (1)

(1) Gösterilen sistem şeması tam olma iddiasında değildir ve titizlikle yapılmış olan bir sistem planlamasının yerini almaz.
Lejant için bakınız "    6‒1 Hidrolik çizimlerindeki kısa isimler" [4 22].
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6.1.3 Yağ veya gaz yakan boylerler için çözüm

  6‒3 Yoğuşmalı boyler ve basınçlı güneş enerjisi sistemli standart bağlantı şeması  (1)

6.1.4 Sıhhi tesisat tarafındaki bağlantı için
çözüm

"1.2.6  Isıtma ve tesisat tarafı bağlantısı"  [4  5] uyarınca yasal
düzenlemeleri dikkate alın

  6‒4 Sıhhi tesisat tarafı için standart ağlantı şeması

  6‒1 Hidrolik çizimlerindeki kısa isimler

Kısa tan. Anlamı
a Soğuk su dağıtım şebekesi
b Sıcak kullanım suyu dağıtım şebekesi
c Kalorifer gidiş suyu
d Kalorifer dönüş suyu
e Geri dönüşsüz valf (sirkülasyon frenlemeleri örn.

SKB)
f Güneş enerjisi devridaimi

Kısa tan. Anlamı
g Sirkülasyon (opsiyonlu, yerel düzenlemelere göre

izin veriliyorsa)
h Geri dönüşsüz valf
i Basınç düşürücü
k Manometre
l Kapatma valfı

3UV1 3 yönlü değiştirme valfi (DHW)
3UV2 3 yönlü değiştirme valfi (soğutma)
3UV3 3 yollu değiştirme vanası (ısıtma desteği)
cbo Yağ veya gaz yoğunlaştırma boyleri (Daikin

Altherma C Oil örnekte gösterildiği gibi)
BSK Brülör blokaj kontağı EKSRPS4A
BV Taşma valfı
CW Soğuk su

CWD Soğuk su dağıtımı
DHW Sıcak kullanım suyu

DSR1/2 Güneş enerjisi sıcaklık farkı ayar ünitesi
EHS157068 Karıştırıcı devre kontrol ünitesi

EKBUxC Elektrikli ısıtma çubuğu
EKSRDS2A Basınç istasyonu 
EKSRPS4A Güneş enerjisi kontrol ve pompa ünitesi 

EP3 Sıcak su modülü E-Pac LT (ısıtma/soğutma)
FLG FlowGuard - Güneş enerjisi ayar valfi

(1) Gösterilen sistem şeması tam olma iddiasında değildir ve titizlikle yapılmış olan bir sistem planlamasının yerini almaz.
Lejant için bakınız "    6‒1 Hidrolik çizimlerindeki kısa isimler" [4 22].
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Kısa tan. Anlamı
FLS FlowSensor - Güneş enerjisi akış ve besleme

sıcaklığı ölçümü
H1, H2 … Hm Isıtma devreleri

HYW Hidrolik şönt
MAG Diyafram genleşme kabı

P Yüksek verimli pompa
P1 Isıtma devresi pompası
PHP Isı sirkülasyonu pompası
PK Boyler devresi pompası
PMI Karıştırıcı sirkülasyon pompası
PS Güneş enerjisi çalışma pompası  + 
PZ Sirkülasyon pompası

PWT Plakalı eşanjör (kondenser)
RLB Geri dönüş sıcaklığı sınırlayıcısı

RoCon BF Boyler kontrolü
RT Oda termostatı

S#B Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWP500Bx
S#I Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCB500Bx
S#K Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCH500PBx
S#L Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWCB500PBx
S#P Sıcak kullanım suyu boyleri EKHWDB500Bx

SOL-M1 Güneş enerjisi iletişim modülü SOL-PAC LT/HT
SK Güneş enerjisi kolektör alanı
SV Emniyet aşırı basınç valfi
TAU Dış sıcaklık sensörü

TDHW Boyler sıcaklığı sensörü (ısı üreteci)
TK Güneş enerjisi kolektör sıcaklığı sensörü
TMI Karıştırıcı devre akış sıcaklık sensörü
TR Güneş enerjisi geri dönüş sıcaklığı sensörü
TR Geri akış sıcaklık sensörü ısıtma devresi
TS Güneş enerjisi boyler sıcaklık sensörü
TV Güneş enerjisi besleme sıcaklığı sensörü
V Fan (evaporatör)

VS Haşlanmaya karşı koruma VTA32

7 Denetim ve bakım
Sıcak kullanım suyu boyleri pratikte tasarımının bir sonucu olarak
bakım gerektirmez. Korozyon koruma tertibatları (örn. kurban
anotlar) gerekli değildir. Koruyucu anotların veya boylerin içten
temizlenmesi gibi bakım çalışmaları gerekmez.

Sıcak kullanım suyu boylerinin düzenli bir denetimi, uzun kullanım
ömrünü ve ayrıca arızasız şekilde çalışmayı garanti eder.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM
RİSKİ
Elektrik ileten parçalara dokunulduğunda elektrik çarpabilir
ve hayati tehlikeye yol açabilecek yaralanmalara ve
yanmalara neden olabilir.

▪ Sıcak kullanım suyu boylerinin içine bir elektrikli ısıtma
çubuğu ya da bir kontrol ve pompa ünitesi takılmışsa
bu bileşenler, çalışmalardan önce akım beslemesinden
ayrılmalıdır (örn. sigorta, ana şalter kapatılmalı ve
kasıtsız şekilde yeniden devreye girmeye karşı
emniyete alınmalıdır).

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM
RİSKİ
Akım ileten parçalarda gerçekleştirilen amacına uygun
olmayan çalışmalar kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
sokabilir ve fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir.

▪ Akım taşıyan parçalar üzerinde yapılacak olan onarım
çalışmaları sadece enerji tedarik şirketi tarafından
yetkilendirilmiş ve tanınmış olan ısıtma uzmanları
tarafından yapılmalıdır.

7.1 Periyodik kontrol
Yapıya bağlı olarak basınçsız tampon haznesindeki dolum suyunda,
belirli bir süre sonra hafif buharlaşma olabilir. Bu işlem teknik bir
kusur değildir, periyodik bir kontrolü ve gerektiğinde işletmeci
tarafından su seviyesinin düzeltilmesini gerektiren fiziki bir özelliktir.

▪ Boyler suyu hazne dolum seviyesinin gözle kontrolü (dolum
seviyesi göstergesi).

▪ Gerekli ise su takviye edin (bakınız "3.3.2  Tampon
haznesi"  [4  15]) ve aynı zamanda su seviyesinin azalmasına
neden olan sebebi bularak ortadan kaldırın.

7.2 Yıllık denetim
▪ Elektrikli ısıtma çubuğu sıcaklık ekranını ve her bir moddaki

anahtarlama durumunu kontrol ederek gerçekleştirin: bakınız ilgili
kurulum ve işletim talimatları.

▪ Eğer bir güneş enerjisi sistemi bağlı ve işletimde ise bunu kapatın.

▪ Dahili sıcak kullanım suyu boyleri genel durumunun gözle kontrolü

▪ Boyler suyu hazne dolum seviyesinin gözle kontrolü (dolum
seviyesi göstergesi).

▪ Bir geri akış güneş enerjisi sistemi  kurulu ise güneş enerjisi
panelleri tamamen boşalana kadar bekleyin.

▪ Gerekli ise su takviye edin (bakınız "3.3.2  Tampon
haznesi"  [4  15]) ve aynı zamanda su seviyesinin azalmasına
neden olan sebebi bularak ortadan kaldırın.

▪ Emniyet taşması ve tahliye hortumunun bağlantısı sızdırmazlık,
serbest akış ve eğim bakımından kontrol edilmelidir.

▪ Gerekirse emniyet taşması ve tahliye hortumu temizlenmeli ve
yeniden yerleştirilmelidir, hasarlı parçalar değiştirilmelidir.

▪ Bağlantıların ve hatların gözle kontrolü yapılmalıdır. Hasarlar
varsa nedeni belirlenmelidir.

▪ Hasarlı parçalar değiştirilmelidir.

▪ Tüm elektrikli parçalar, bağlantılar ve hatlar kontrol edilmelidir.

▪ Hasarlı parçalar onarılmalı veya değiştirilmelidir.

▪ Soğuk beslemesi su basıncının kontrolü (<10 bar)

▪ ve gerekli ise basınç düşürücünün montajını veya ayarını da
kontrol edin.

▪ Plastik boyler haznesi yumuşak bezlerle ve yumuşak temizleme
çözeltisi ile temizlenmelidir. Aşındırıcı çözücü maddeler içeren
temizleyiciler kullanmayın, plastik yüzey zarar görebilir.
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8 Teknik veriler
BİLGİ
Burada listelenen birkaç sıcak kullanım suyu boyleri bazı
ülkelerde temin edilemiyor olabilir.

8.1 Tip levhası üzerindeki bilgiler
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  8‒1 Tip levhası
a Model tanımı
b Seri numarası (şikayet veya talep durumlarında belirtin)

c Üretim tarihi
d Boş ağırlık
e Dolu toplam ağırlık
f Toplam boyler hacmi V
g Maks. izin verilen işletim sıcaklığı Tmaks
h Bekleme ısı tüketimi 24 saatte ve 65°C’de (boyler

sıcaklığı) Qst
i Depolanan su için işletim basıncı pH2O
j İçme suyunun nominal kapasitesi

k Maks. işletim basıncı PMW (kullanım sıcak suyu)
m Maks. izin verilen işletim basıncı PMS (ısıtma)
n Entegre eşanjörün işaretlenmesi
o Eşanjörün su hacmi
p Monte edilmiş olan ısıtma çubuğu tipinin işaretlenmesi

(opsiyonlu)
q Isıtma çubuğu ısı kapasitesi (opsiyonlu)
r Isıtma çubuğu elektrik beslemesi (opsiyonlu)
s Uyumluluk işaretlemesi
t Atık bertaraf işaretlemesi
u Kare kod (daha ayrıntılı ürün bilgisine bağlantı)
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8.2 Temel veriler

8.2.1 EKHWD

  8‒1 Ana veriler EKHWD

Model tanımı (x=A, B, C, …) EKHWDH500Bx EKHWDB500Bx
Birim

(EU) 812/2013 ve (EU) 814/2013 düzenlemeleriyle ilgili ürün bilgisi
Enerji verimlilik sınıfı — B
Duran kayıp S W 72
Sıcak kullanım suyu boyleri hacmi V Litre 477
Spesifik duran kayıp N 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,59
Güneş enerjisi olmayan ısı boyleri hacmi Vbu Litre 467

Temel veriler
Boş ağırlık kg 66 82
Dolu toplam ağırlık kg 543 559
Ebatlar (U×G×Y) cm 79×79×165,8
Eğim ölçüsü cm 184
Maksimum kabul edilir boyler suyu ısısı °C 85
Bekleme ısı tüketimi Δ45 K'de kWs/24 s 1,7

İçme suyu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 24,5
Maksimum çalışma basıncı bar 10
Yüzeysel içme suyu eşanjörü m2 4,9

1. boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 10.6
Eşanjör yüzeyi m2 2,14

2. boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — 10,9
Eşanjör yüzeyi m2 — 2,2

Termal çıktı verisi
Verimlilik özelliği NL DIN 4708 uyarınca(1) — 4,1 4,4 / 4,8(2)

Sürekli güç QD DIN 4708'e göre kW 35 50 / 50(2)

10 dakikalık süre için maksimum akıtma
oranı (yeniden ısıtma 35 kW ile)(3)

l/dak 30 31 / 34(2)

15 l/dak akıtma oranında yeniden ısıtma
olmadan sıcak su miktarı(3)

Litre 420

15 l/dak akıtma oranında 20 kW yeniden
ısıtma ile sıcak su miktarı(3)

Litre 970

Kısa süreli su miktarı 10 dak(3) Litre 300 310 / 340(2)

Boru bağlantıları
Soğuk ve sıcak su İnç 1" AG (dış dişli)
Kalorifer besleme ve geri dönüş İnç 1" AG (dış dişli)

(1) 35 kW ile ilave dolum, 80°C besleme sıcaklığı, 65°C boyler sıcaklığı (TSP), 45°C sıcak su sıcaklığı (TWW); 10°C soğuk su sıcaklığı (TKW)
durumunda.

(2) Her iki boyler dolumu eşanjörünün paralel devresinde.
(3) 40°C sıcak su sıcaklığı, 10°C soğuk su sıcaklığı ve 60°C boyler sıcaklığı, akıtma başlangıcında.
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8.2.2 EKHWC

  8‒2 Basınçsız durumda (geri tahliye) - DB 

Model tanımı (x=A, B, C, …) EKHWCH300Bx EKHWC500Bx EKHWCH500Bx EKHWCB500Bx
Birim

(EU) 812/2013 ve (EU) 814/2013 düzenlemeleriyle ilgili ürün bilgisi
Enerji verimlilik sınıfı — B
Duran kayıp S W 64 72
Sıcak kullanım suyu boyleri hacmi V Litre 294 477
Spesifik duran kayıp N 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59 1,59 1,59
Güneş enerjisi olmayan ısı boyleri hacmi Vbu Litre 288 0 322 322

Temel veriler
Boş ağırlık kg 49 65 70 76
Dolu toplam ağırlık kg 343 542 547 553
Ebatlar (U×G×Y) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8 79×79×165,8 79×79×165,8
Eğim ölçüsü cm 175 184 184 184
Maksimum kabul edilir boyler suyu ısısı °C 85 85 85 85
Bekleme ısı tüketimi Δ45 K'de kWs/24 s 1,5 1,7 1,5 1,7

İçme suyu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 18,6 24,5
Maksimum çalışma basıncı bar 10
Yüzeysel içme suyu eşanjörü m2 3,8 4,9

1. boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 9,7 — 10
Eşanjör yüzeyi m2 1,9 — 1,95

2. boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — — — 10,9
Eşanjör yüzeyi m2 — — — 2,2

Basınçlı güneş enerjisi eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — — — —
Eşanjör yüzeyi m2 — — — —

Güneş enerjisi ısıtma desteği (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — 3,8
Eşanjör yüzeyi m2 — 0,74

Termal çıktı verisi
Verimlilik özelliği NL DIN 4708 uyarınca(1) — 2,2 — 2,3 2,3 / 2,5(2)

Sürekli güç QD DIN 4708'e göre kW 27 — 35 35 / 45(2)

10 dakikalık süre için maksimum akıtma
oranı (yeniden ısıtma 35 kW ile)(3)

l/dak 21 — 22 22 / 24(2)

15 l/dak akıtma oranında yeniden ısıtma
olmadan sıcak su miktarı(3)

Litre 200 230 230 / 405(2)

15 l/dak akıtma oranında 20 kW yeniden
ısıtma ile sıcak su miktarı(3)

Litre 400 — 500 500 / 858(2)

Kısa süreli su miktarı 10 dak(3) Litre 210 — 220 220 / 240(2)

Boru bağlantıları
Soğuk ve sıcak su İnç 1" AG (dış dişli)
Kalorifer besleme ve geri dönüş İnç 1" AG (dış dişli)
Güneş enerjisi bağlantıları İnç 1" IG (iç vida dişi) / DN25

(1) 35 kW ile ilave dolum, 80°C besleme sıcaklığı, 65°C boyler sıcaklığı (TSP), 45°C sıcak su sıcaklığı (TWW); 10°C soğuk su sıcaklığı (TKW)
durumunda.

(2) Her iki boyler dolumu eşanjörünün paralel devresinde.
(3) 40°C sıcak su sıcaklığı, 10°C soğuk su sıcaklığı ve 60°C boyler sıcaklığı, akıtma başlangıcında.
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  8‒3 Basınç sistemi - P 

Model tanımı (x=A, B, C, …) EKHWCH300PBx EKHWCH500PBx EKHWCB500PBx
Birim

(EU) 812/2013 ve (EU) 814/2013 düzenlemeleriyle ilgili ürün bilgisi
Enerji verimlilik sınıfı — B
Duran kayıp S W 64 72
Sıcak kullanım suyu boyleri hacmi V Litre 294 477
Spesifik duran kayıp N 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Güneş enerjisi olmayan ısı boyleri hacmi Vbu Litre 288 322

Temel veriler
Boş ağırlık kg 52 78 83
Dolu toplam ağırlık kg 346 555 560
Ebatlar (U×G×Y) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Eğim ölçüsü cm 175 184
Maksimum kabul edilir boyler suyu ısısı °C 85
Bekleme ısı tüketimi Δ45 K'de kWs/24 s 1,5 1,7

İçme suyu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 18,6 26,5
Maksimum çalışma basıncı bar 10
Yüzeysel içme suyu eşanjörü m2 3,8 5,32

1. boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 9,69 10
Eşanjör yüzeyi m2 1,9 1,95

2. boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — — 10,9
Eşanjör yüzeyi m2 — — 2,2

Basınçlı güneş enerjisi eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 3,9 8,7
Eşanjör yüzeyi m2 0,76 1,69

Güneş enerjisi ısıtma desteği (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — 3,8
Eşanjör yüzeyi m2 — 0,74

Termal çıktı verisi
Verimlilik özelliği NL DIN 4708 uyarınca(1) — 2,2 2,3 2,3 / 2,5(2)

Sürekli güç QD DIN 4708'e göre kW 27 35 35 / 45(2)

10 dakikalık süre için maksimum akıtma
oranı (yeniden ısıtma 35 kW ile)(3)

l/dak 21 22 22 / 24(2)

15 l/dak akıtma oranında yeniden ısıtma
olmadan sıcak su miktarı(3)

Litre 200 230 230 / 405(2)

15 l/dak akıtma oranında 20 kW yeniden
ısıtma ile sıcak su miktarı(3)

Litre 400 500 500 / 858(2)

Kısa süreli su miktarı 10 dak(3) Litre 210 220 220 / 240(2)

Boru bağlantıları
Soğuk ve sıcak su İnç 1" AG (dış dişli)
Kalorifer besleme ve geri dönüş İnç 1" AG (dış dişli)
Güneş enerjisi bağlantıları İnç 1" AG (dış dişli)

(1) 35 kW ile ilave dolum, 80°C besleme sıcaklığı, 65°C boyler sıcaklığı (TSP), 45°C sıcak su sıcaklığı (TWW); 10°C soğuk su sıcaklığı (TKW)
durumunda.

(2) Her iki boyler dolumu eşanjörünün paralel devresinde.
(3) 40°C sıcak su sıcaklığı, 10°C soğuk su sıcaklığı ve 60°C boyler sıcaklığı, akıtma başlangıcında.
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8.2.3 EKHWP

  8‒4 Basınçsız durumda (geri tahliye) - DB 

Model tanımı (x=A, B, C, …) EKHWP300Bx EKHWP54419Bx EKHWP500Bx
Birim

(EU) 812/2013 ve (EU) 814/2013 düzenlemeleriyle ilgili ürün bilgisi
Enerji verimlilik sınıfı — B
Duran kayıp S W 64 72
Sıcak kullanım suyu boyleri hacmi V Litre 294 477
Spesifik duran kayıp N 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Güneş enerjisi olmayan ısı boyleri hacmi Vbu Litre 290 393

Temel veriler
Boş ağırlık kg 53 71 76
Dolu toplam ağırlık kg 347 548 553
Ebatlar (U×G×Y) üniteyi kapatmadan E-Pac cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Eğim ölçüsü cm 175 184
Maksimum kabul edilir boyler suyu ısısı °C 85
Bekleme ısı tüketimi Δ45 K'de kWs/24 s 1,5 1,7

İçme suyu ısıtması (paslanmaz çelik 1.4404)
İçme suyu hacmi Litre 27,76 28,92
Maksimum çalışma basıncı bar 6
Yüzeysel içme suyu eşanjörü m2 5,6 5,8

Boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 12,85 10 18,1
Eşanjör yüzeyi m2 2,66 1,95 3,7

Güneş enerjisi ısıtma desteği (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — 3,9
Eşanjör yüzeyi m2 — 0,76

Termal çıktı verisi(1)

Akıtma oranında (8 l/dak / 12 l/dak) yeniden
ısıtma olmadan sıcak su hacmi

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

Litre —

184(2) / 153(2)

364(3) / 318(3)

328(2) / 276(2)

Akıtma oranında (8 l/dak / 12 l/dak) yeniden
ısıtma olmadan sıcak su hacmi

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

Litre 282(2) / 252(2) 540(3) / 494(3)

Akıtma oranında (8 l/dak / 12 l/dak) yeniden
ısıtma olmadan sıcak su hacmi

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

Litre 352(2) / 321(2) 612(3) / 564(3)

Yeniden ısıtma süresi (Wh) belli bir miktar su
akıtıldıktan sonra (banyo: 140 l / duş: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

min 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Boru bağlantıları
Soğuk ve sıcak su İnç 1" AG (dış dişli)
Kalorifer besleme ve geri dönüş İnç 1" IG (iç vida dişi) / 1" AG (dış dişli)
Güneş enerjisi bağlantıları İnç 1" IG (iç vida dişi) / DN25

(1) TKW = soğuk su sıcaklığı, TWW = sıcak su sıcaklığı, TSP = boyler sıcaklığı, akıtma başlangıcında.
(2) Isı pompası tarafından, elektrikli ısıtma çubuğu olmadan tetiklenmeden önce şarj.
(3) Isı pompası ve elektrikli ısıtma çubuğu tarafından tetiklenmeden önce şarj.
(4) Isı pompası ile 8 kW.
(5) Isı pompası ile 16 kW.
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  8‒5 Basınç sistemi - P 

Model tanımı (x=A, B, C, …) EKHWP300PBx EKHWP500PBx
Birim

(EU) 812/2013 ve (EU) 814/2013 düzenlemeleriyle ilgili ürün bilgisi
Enerji verimlilik sınıfı — B
Duran kayıp S W 64 72
Sıcak kullanım suyu boyleri hacmi V Litre 294 477
Spesifik duran kayıp N 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Güneş enerjisi olmayan ısı boyleri hacmi Vbu Litre 290 393

Temel veriler
Boş ağırlık kg 56 82
Dolu toplam ağırlık kg 350 559
Ebatlar (U×G×Y) üniteyi kapatmadan E-Pac cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Eğim ölçüsü cm 175 184
Maksimum kabul edilir boyler suyu ısısı °C 85
Bekleme ısı tüketimi Δ45 K'de kWs/24 s 1,5 1,7

İçme suyu ısıtması (paslanmaz çelik 1.4404)
İçme suyu hacmi Litre 27,8 29
Maksimum çalışma basıncı bar 10
Yüzeysel içme suyu eşanjörü m2 5,6 5,9

Boyler dolumu eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 12,85 18,1
Eşanjör yüzeyi m2 2,66 3,7

Basınçlı güneş enerjisi eşanjörü (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre 3,9 8,7
Eşanjör yüzeyi m2 0,76 1,69

Güneş enerjisi ısıtma desteği (paslanmaz çelik 1.4404)
Eşanjörün su hacmi Litre — 3,9
Eşanjör yüzeyi m2 — 0,76

Termal çıktı verisi(1)

Akıtma oranında (8 l/dak / 12 l/dak) yeniden
ısıtma olmadan sıcak su hacmi

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

Litre 184(2) / 153(2) 324(3) / 282(3)

288(2) / 240(2)

Akıtma oranında (8 l/dak / 12 l/dak) yeniden
ısıtma olmadan sıcak su hacmi

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

Litre 282(2) / 252(2) 495(3) / 444(3)

Akıtma oranında (8 l/dak / 12 l/dak) yeniden
ısıtma olmadan sıcak su hacmi

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

Litre 352(2) / 321(2) 560(3) / 516(3)

Yeniden ısıtma süresi (Wh) belli bir miktar su
akıtıldıktan sonra (banyo: 140 l / duş: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

min 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Boru bağlantıları
Soğuk ve sıcak su İnç 1" AG (dış dişli)
Kalorifer besleme ve geri dönüş İnç 1" IG (iç vida dişi) / 1" AG (dış dişli)
Güneş enerjisi bağlantıları İnç 1" AG (dış dişli)

(1) TKW = soğuk su sıcaklığı, TWW = sıcak su sıcaklığı, TSP = boyler sıcaklığı, akıtma başlangıcında.
(2) Isı pompası tarafından, elektrikli ısıtma çubuğu olmadan tetiklenmeden önce şarj.
(3) Isı pompası ve elektrikli ısıtma çubuğu tarafından tetiklenmeden önce şarj.
(4) Isı pompası ile 8 kW.
(5) Isı pompası ile 16 kW.
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8.3 Güç diyagramları

8.3.1 EKHWD / EKHWC
40°C’de mevcut olan maksimum sıcak su hacmi akış oranının bir
fonksiyonu olarak gösterilir "     8‒2 Yeniden ısıtma ile sıcak su
performansı"  [4  30] 10°C soğuk su giriş sıcaklığı ve 60°C boyler
sıcaklığı için akıtma başlangıcında ve 20  kW ile yeniden ısıtma
altında.

  8‒2 Yeniden ısıtma ile sıcak su performansı
S#Q EKHWC500Bx
S#H EKHWCH500Bx
S#I EKHWCB500Bx

S#J EKHWCH300Bx
S#K EKHWCH500PBx
S#L EKHWCB500PBx
S#M EKHWCH300PBx
S#O EKHWDH500Bx
S#P EKHWDB500Bx

Z/ L/min Dakikada litre olarak musluk akıtma oranı
VZmax/L Litre cinsinden maksimum akıtma kapasitesi

BİLGİ
Musluktan akma oranları >36 l/dak nadir durumlarda sıcak
kullanım suyu boylerinin içme suyu eşanjöründe seslere
neden olabilir.

  8‒3 Eşanjörler için basınç düşüşü tanıma eğrisi
a İçme suyu eşanjörü (EKHWDH500Bx, EKHWDB500Bx,

EKHWC500Bx, EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx,
EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

b İçme suyu eşanjörü (EKHWCH300Bx, EKHWCH300PBx)
c Boyler şarj eden eşanjör 1 veya 2 (EKHWDH500Bx,

EKHWDB500Bx, EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx,
EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

d Boyler şarj eden eşanjör 1 (EKHWCH300Bx,
EKHWCH300PBx)

e Isıtma desteği eşanjörü (EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

Δp/mbar Milibar cinsinden basınç düşüşü
m/ L/h Saatte litre cinsinden akış oranı

m/ L/min Dakikada litre cinsinden akış oranı

8.3.2 EKHWP
40°C’de mevcut olan maksimum sıcak su hacmi akış oranının bir
fonksiyonu olarak gösterilir "    8‒4 Yeniden ısıtma olmadan sıcak
su performansı"  [4 30] 10°C soğuk su giriş sıcaklığı ve 60°C boyler
sıcaklığı için akıtma başlangıcında, yeniden ısıtma olmadan.

  8‒4 Yeniden ısıtma olmadan sıcak su performansı
S#A EKHWP54419Bx
S#B EKHWP500Bx
S#D EKHWP300Bx
S#F EKHWP500PBx
S#G EKHWP300PBx

Z/ L/min Dakikada litre olarak musluk akıtma oranı
VZmax/L Litre cinsinden maksimum akıtma kapasitesi

BİLGİ
Musluktan akma oranları >36 l/dak nadir durumlarda sıcak
kullanım suyu boylerinin içme suyu eşanjöründe seslere
neden olabilir.

  8‒5 Eşanjörler için basınç düşüşü tanıma eğrisi
a İçme suyu eşanjörü (EKHWP54419Bx, EKHWP500Bx,

EKHWP500PBx)
b İçme suyu eşanjörü (EKHWP300Bx, EKHWP300PBx)
c Boyler şarj eden eşanjör 1 (EKHWP500Bx,

EKHWP500PBx)
d Boyler şarj eden eşanjör 1 (EKHWP300Bx,

EKHWP300PBx)
e Boyler şarj eden eşanjör 1 (EKHWP54419Bx)
f Isıtma desteği eşanjörü (EKHWP54419Bx,

EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)
Δp/mbar Milibar cinsinden basınç düşüşü

m/ L/h Saatte litre cinsinden akış oranı
m/ L/min Dakikada litre cinsinden akış oranı
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8.4 Sıkma torkları
  8‒6 Sıkma torkları

Tanımlama Dişli
büyüklüğü

Sıkma torkları

Hidrolik boru bağlantıları (su) 1" 25 ila 30 Nm
arası

Elektrikli ısıtma çubuğu 1,5" Maks. 10 Nm
(kuvvetli
şekilde)

Sabitleme çıtasına kablo sistemi
K1 (EHS)

Tümü 0,5 - 1,5 Nm

Çekme desteği (EHS) M20 6 Nm
Koruyucu kapak sabitleme
cıvataları (EHS)

4,2×19 1,5 Nm
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