Instalační návod
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Instalační návod

Úvod
Obecné informace
Děkujeme, že jste si koupili tento zásobník na teplou užitkovou vodu.
Instalaci zásobníku na teplou užitkovou vodu musí provádět
kvalifikovaný technik a zásobník musí být instalován v souladu
s těmito pokyny, všemi v době instalace platnými zákony,
prováděcími předpisy a směrnicemi týkajícími se instalace
neodvětrávaných zásobníků/nádrží na teplou vodu.
Zásobník na teplou užitkovou vodu EKHTS může být připojen
k jednotkám EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/X)*,
EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*. Zásobník na teplou užitkovou vodu je
k dispozici ve dvou různých velikostech: cca 200 a 260 litrů. Kromě
jednotek EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q* může být zásobník na teplou
užitkovou vodu namontován na horní část vnitřní jednotky. Pro
instalaci zásobníku teplé užitkové vody na podlahu vedle vnitřní
jednotky je nezbytná specializovaná připojovací sada EKFMAHTB.
V případě jednotek EKHBRD*AA* je nutná sada EKMKHT1.
V případě jednotek EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q* je nutná sada
EKFMALTA. Zásobník na teplou užitkovou vodu nemůže být
namontován na horní část jednotky, ale musí být umístěn na podlahu
vedle jednotky.

Požadavky na likvidaci .................................................................... 13

Pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*

Technická specifikace...................................................................... 13
Specifikace zásobníku na teplou užitkovou vodu...................... 13

Kompatibilita se zásobníkem na teplou užitkovou vodu
EKHTS je možná pouze od typů jednotek EKHB(H/X)*BB*
a E(D/B)(H/L)Q*BB* a vyšších.

PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO
NÁVOD. PŘÍRUČKU SI ULOŽTE V DOSAHU
K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.
PO INSTALACI PROSÍM PONECHTE TUTO PŘÍRUČKU
U NÁDRŽE NA TEPLOU UŽITKOVOU VODU EKHTS.
NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI,
POŽÁR
NEBO
JINÉ
POŠKOZENÍ
ZAŘÍZENÍ.
POUŽÍVEJTE
VÝHRADNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VYROBENÉ
SPOLEČNOSTÍ
DAIKIN
URČENÉ
SPECIÁLNĚ K POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM.
INSTALACI SVĚŘTE ODBORNÍKOVI.
POKUD
MÁTE
POCHYBNOSTI
O
POSTUPU
INSTALACE NEBO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ, RADU ČI
INFORMACE SI VŽDY VYŽÁDEJTE OD ZÁSTUPCE
SPOLEČNOSTI DAIKIN.

Rozsah tohoto návodu
Tento instalační návod popisuje postupy pro instalaci a připojování
zásobníku na teplou užitkovou vodu EKHTS.

Identifikace modelu
Nádrž na horkou užitkovou vodu
EK

HTS

200

AC

Řada
Identifikace typu
Zásobník na teplou užitkovou vodu z nerezové oceli
Souprava určená pro Evropu

JEDNOTKA POPSANÁ V TOMTO NÁVODU JE URČENA
JEN PRO VNITŘNÍ INSTALACE A PRO TEPLOTY
PROSTŘEDÍ V ROZSAHU 5°C~30°C.
Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem
originálního návodu.
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Příslušenství
Příslušenství dodávané se zásobníkem teplé užitkové vody
Viz obrázek 1.
1

Spona

2

Sestava pro vyrážecí otvor (průchodka + spony + šrouby)

3

Instalační návod

4

Návod k vybalení

5

Sestava pro 3-cestný ventil (tělo + motor + spony) + T-kus

Volitelné vybavení
■

EKFMAHTB
Připojovací sada pro instalaci zásobníku na teplou užitkovou
vodu na podlahu vedle vnitřní jednotky.
Podrobnější informace naleznete v instalačním návodu této sady.

■

EKFMALTA
V případě instalace zásobníků na teplou užitkovou vodu
EKHTS*AC společně s jednotkami řady EKHB(H/X)* nebo
E(D/B)(H/L)Q* je nutná doplňková sada EKFMALTA.

Hlavní součásti

Podrobnější informace naleznete v instalačním návodu této
sady.
■

EKMKHT1
V případě, že má být zásobník na teplou užitkovou vodu
EKHTS*AC instalován na horní část vnitřní jednotky
EKHBRD*AA*, je nutná doplňková sada EKMKHT1.
Podrobnější informace naleznete v návodu pro tuto sadu.

Přehled jednotky
N
Celkový systém (vnitřní jednotka a venkovní jednotka) je
navržen pro kombinaci se zásobníkem na teplou užitkovou
vodu Daikin. V případě použití jiného zásobníku
v kombinaci s vnitřní jednotkou Daikin, nemůže společnost
Daikin zaručit správný provoz ani spolehlivost systému.
Z těchto důvodů společnost Daikin v podobných případech
neposkytuje na systém záruku.

Umístění ohebných hadic (Montováno ve výrobě)
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Instalace zásobníku na teplou užitkovou
vodu EKHTS

A

Teplá voda ze zásobníku (G 3/4" s vnitřním závitem)

B

T-kus (místní dodávka)

C

Přípojka přetlakového pojistného ventilu (místní dodávka)

D

Přetlakový pojistný ventil (místní dodávka)

E

Přípojka recirkulace (G 1/2" s vnějším závitem)

F

Patice termistoru

G

Teplá voda z vnitřní jednotky ke spirále zásobníku (rychlospojka 90°)

H

Vinutí tepelného výměníku

J

Zpětná voda ze spirály zásobníku k vnitřní jednotce (rychlospojka)

K

Studená voda do zásobníku (G 3/4" s vnitřním závitem)

L

Termistor

M

Anoda

N

Skříň

P

Vyrážecí otvory pro rozvod vody

■

Instalaci musí provádět kvalifikovaný technik, výběr
materiálů a instalace musí splňovat místní a národní
předpisy.

■

Toto zařízení není určeno pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu.

■

Kvalita teplé užitkové vody musí odpovídat směrnici
EN 98/83 EC.

■

Vypouštěcí zařízení by mělo být nainstalováno do
přípojky studené vody na zásobníku teplé užitkové
vody.

■

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno přidávat do
vodního okruhu žádný druh glykolu.

■

K zamezení stagnace vody je důležité, aby zásobní
objem zásobníku teplé užitkové vody odpovídal denní
spotřebě teplé užitkové vody.

Směr průtoku vody

V případech, kdy během delších období není žádná
spotřeba teplé vody, musí být zařízení před opětným
používáním propláchnuto čerstvou vodou.

Bezpečnostní zařízení

■

■

Přípojky pojistného ventilu zásobníku na teplou
užitkovou vodu nesmí být použity pro jiný účel.

■

Tento zásobník na teplou užitkovou vodu může být
použit
pouze
s
jednotkami
EKHBRD*,
EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/V)*, EKHB(H/X)*
nebo E(D/B)(H/L)Q*.

■

Doporučuje se vyhnout se dlouhým trasám potrubí
mezi zásobníkem teplé užitkové vody a koncovým
bodem teplé vody (sprchou, vanou, ...) a vyhnout se
slepým koncům.

Kompatibilita se zásobníkem na teplou užitkovou
vodu EKHTS je možná pouze od typů jednotek
EKHB(H/X)*BB* a E(D/B)(H/L)Q*BB* a vyšších.

■

Instalace musí být provedena v souladu s místními
a národními předpisy a může vyžadovat dodatečná
hygienická opatření.

■

V souladu s místními a národními předpisy možná
bude nutné provést instalaci termostatických
směšovacích ventilů.

■

Okamžitě po instalaci musí být zásobník teplé
užitkové vody propláchnut čerstvou vodou. Tento
postup musí být opakován minimálně jednou za den
v prvních 5 následujících dnech po instalaci.

Funkce dezinfekce, kterou je zařízení vybaveno,
je specifikována v návodu k obsluze vnitřní jednotky.

Tepelná ochrana – Jednotka tepelného čerpadla je vybavena
tepelnou ochranou. Tato tepelná ochrana se aktivuje, jakmile
teplota příliš vzroste. Při aktivaci musí být ochrana resetována
na jednotce tepelného čerpadla jejím stisknutím (pro získání
přístupu odstraňte dekorační panely, jak je uvedeno v příručce
jednotky tepelného čerpadla).
Před otevřením dekoračních panelů vnitřní jednotky
vypněte napájení.

■

Přetlakový pojistný ventil – Přetlakový pojistný ventil (místní
dodávka) musí být připojen k přípojce pro přetlakový pojistný
ventil dle příslušných místních a národních předpisů
a s maximálním otevíracím tlakem 10 bar.

■

Pokud je to vyžadováno příslušnými místními a národními předpisy,
připojte oběhové čerpadlo mezi koncový bod teplé vody a oběhovou
přípojku na zásobníku teplé užitkové vody.

Jestliže je vypouštěcí potrubí připojeno k tlakovému pojistnému
zařízení, musí být nainstalováno neustále v sestupném směru
a v nemrznoucím prostředí. Musí být vyvedeno bez překážek do
atmosféry.

Přehledové schéma (Viz obrázek 2 a obrázek 3)

1

2

1

Oběhová přípojka

2

Přípojka teplé vody

3

3

Sprcha

4

4

Oběhové čerpadlo

Pokyny k instalaci

1

Teplá voda ze zásobníku (G 3/4" s vnitřním závitem)

2

Studená voda do zásobníku (G 3/4" s vnitřním závitem)

Při instalaci zásobníku na teplou užitkovou vodu mějte na paměti
následující pokyny:

3

Teplá voda z vnitřní jednotky ke spirále zásobníku (rychlospojka 90°)

■

V místě instalace nemrzne.

4

Zpětná voda ze spirály zásobníku k vnitřní jednotce (rychlospojka)

■

5

3cestný ventil

Standardní místo instalace zásobníku na teplou užitkovou vodu
se nachází na horní straně vnitřní jednotky.

6

Vyrážecí otvory pro rozvod vody

7

Stavěcí nožičky

Model zásobníku na teplou
užitkovou vodu

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Je-li dostupné místo pro servis na levé a pravé straně
omezené, nejprve pečlivě posuďte všechny kroky
instalace vnitřního modulu.
H1

H2

2010 mm
2285 mm

1935 mm
2230 mm

Neplatí pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*.
■
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Zásobník na teplou užitkovou vodu může být také namontován
na podlahu. V takovém případě je nutné použít samostatnou
připojovací sadu EKFMAHTB pro instalaci zásobníku na teplou
užitkovou vodu vedle vnitřní jednotky, která musí být objednána
samostatně.
Instalační návod
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■

■

Umístěte zásobník na teplou užitkovou vodu do vhodné pozice
tak, aby byla usnadněna údržba. Viz šedě zbarvené zóny
uvedené v přehledovém schématu a instalační návod vnitřní
jednotky.
Abyste zabránili zpětnému nasávání, doporučuje se
nainstalovat do přívodu vody zásobníku na teplou užitkovou
vodu zpětný ventil v souladu s místními a národními předpisy.

■

Dávejte pozor, aby v případě úniku nemohla voda způsobit
žádné škody v místě instalace a okolí.

■

Na přívodu studené vody zajistěte přípojku pro tlakový pojistný
ventil a vypouštěcí ventil.

■

Dále se doporučuje do přívodu studené vody nainstalovat
tlakový redukční ventil v souladu s místními a národními
předpisy.

■

Expanzní nádoba by měla být nainstalována do přívodu studené
vody v souladu s místními a národními předpisy.

Připojte k vnitřní jednotce 3cestný ventil
Viz návod dodaný s 3cestným ventilem.

1

V případě jednotek EKHBRD*,
HXHD* a EKHVM(RD/YD)*

4x

Před instalací 3-cestného ventilu
odstraňte obě části odkapávací
desky na horní straně vnitřní
jednotky.

Instalace zásobníku na teplou užitkovou vodu a uvedení
do provozu
■

Vybalte zásobník na teplou užitkovou vodu v souladu s pokyny
uvedenými v pokynech k vybalení.

■

Zkontrolujte, zda je přiloženo veškeré příslušenství zásobníku
na teplou užitkovou vodu (viz "Příslušenství" na straně 2).

V případě jednotek EKHBRD*, HXHD* a EKHV(H/X)*
Odstraňte rozváděcí skříňku vnitřní jednotky odšroubováním
úchytů a posunutím rozváděcí skříňky na stranu, aniž byste
odpojovali jakékoliv vodiče.

Odstraňte plášť vnitřní jednotky.
Pro jednotky EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* a EKHV(H/V)*
Sundejte dekorační panely odstraněním 2 spodních šroubů a poté
panel vyhákněte.

4x

Namontujte horní desku vnitřní jednotky na modulu zásobníku na
teplou užitkovou vodu.
2x

2x

MAX.

15 cm

V případě jednotek EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*
Přejděte ke kroku 2.

3
2

■ U
jednotek
EKHBRD*,
EKHVM(RD/YD)*,
HXHD*,
EKHV(H/X)* musí být tento 3cestný ventil nainstalován na
vnitřní jednotce.

3

1
2x

Místo instalace.

1

1

1

2x

1

Z jednotky

2

Do zásobníku teplé
užitkové vody

3

Do vytápění místnosti

2x

2
3
Pro jednotky EKHB(H/X)*
■ Pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*
2

1

1

Z jednotky

2

Do zásobníku teplé
užitkové vody

3

Do vytápění místnosti

2

*

KHB(H/X)

*

2x
3
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3

Vybalte těleso 3cestného ventilu a motor 3cestného ventilu.

5

Namontujte těleso 3cestného ventilu do potrubí.

Ověřte, zda je u motoru následující příslušenství.
Vždy zabraňte kontaktu mezi potrubím teplé vody
a elektrickým vedením.
Před připojením se podívejte na obrázek dole.
■ Pouze pro jednotky EKHBRD*

B
1
2

1

4

3

4

1

Pouzdro

3

Šroub

2

Kryt motoru ventilu

4

Ovladač

5

4

2

Nasaďte pouzdro na ventil a otočte ventil tak, aby bylo pouzdro
umístěno dle obrázku dole.

2

3

7
8

45°

8

6

45°

10

45°

C

9

11

Jestliže ventil není takto umístěn před namontováním
motoru, umožní ventil během provozu průtok do
zásobníku teplé vody i vytápění v místnosti.

12
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■ Pouze pro jednotky EKHVMRD* a HXHD*

■ Pouze pro jednotky EKHVMYD*

4

1

4

1

5

5

2

3

3

1

2

1

6

6
7

8
8

7
8
8

9

9
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9
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■ Pouze pro jednotky EKHV(H/X)*

■ Pouze pro jednotky EKHB(H/X)*

2

3
4

1

FCU1

FCU2

FCU3

M

5

FHL1

FHL2

FHL3

6
6

8

B

9

7

■ Pouze pro jednotky E(D/B)(H/L)Q*

10
10

C
FCU1

FCU2

FCU3

M

FHL1

11

11

FHL2

FHL3

3cestný ventil musí být nainstalován do vnitřních
prostor.
6

Zatlačte motor na pouzdro.
Během tohoto kroku se nesmí pouzdro otočit, aby se zachovala
poloha ventilu nastavená v kroku 4.

7

Umístěte ovládací knoflík na kryt motoru ventilu dle obrázku níže.
Vytápění
místnosti

Nádrž na horkou
užitkovou vodu

Ujistěte se, že ovládací knoflík je úplně zasunut, aby mohl být
ovládán automaticky jednotkou. Jestliže je ovládací knoflík
mírně povysunutý, je možné manuální ovládání.

EKHTS200+260AC
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8

Proveďte zapojení do rozváděcí skříňky (vnitřní) jednotky dle
následujícího obrázku: (ujistěte se, že je napájení vypnuto)
EKHBRD* / EKHVM(RD/YD)* /
HXHD*

EKHV(H/X)* / EKHB(H/X)* /
E(D/B)(H/L)Q*

X2M

X2M

3

4

5

8

10

Připojte hadice dle návodu níže a obrázek 4, obrázek 5,
obrázek 6 a obrázek 7.
1

Teplá voda ze zásobníku (G 3/4" s vnitřním závitem)

2

Studená voda do zásobníku (G 3/4" s vnitřním závitem)

3

Přípojka recirkulace (G 1/2" s vnějším závitem)

4

Teplá voda z vnitřní jednotky ke spirále zásobníku
(rychlospojka 90°)

5

Zpětná voda ze spirály zásobníku k vnitřní jednotce
(rychlospojka)

6

3cestný ventil

BLK

BRN

BRN

BLU

BLK

3cestný ventil

BLU

3cestný ventil

9

4

N

Y

L

L

N

Y

Vodiče musí být uvnitř jednotky vedeny dle patřičného způsobu
zapojení (tento způsob vedení vodičů naleznete v instalačním
návodu vnitřní jednotky).

Směr průtoku vody

■ Pro jednotky EKHBRD*

Viz také schéma zapojení dodávané s vnitřní jednotkou.

Odstraňte
horní
přední
dekorační panel z modulu
zásobníku, jak je uvedeno na
obrázku.

2

Vedení hadic se závitovými
koncovkami (G 3/4" s vnitřním
2x
závitem). V závislosti na
umístění instalace (levostranná
nebo pravostranná instalace),
vyrazte požadovaný vyrážecí
otvor na levé nebo pravé
straně zadní desky. Na okraje vyražených otvorů použijte
průchodku, abyste ochránili hadice.

4

1

3

■ Pro jednotky EKHVMRD* a HXHD*

3

4

1

2

Instalace zásobníku teplé vody na horní část vnitřní jednotky

3

2

Jestliže je použita oběhová přípojka, připojte k tomuto otvoru
trubku se závitovou přípojkou a také ji veďte přes otvor v zadní
desce.
Namontujte modul zásobníku na horní část vnitřní jednotky.
1

Neplatí pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*.

■

Kvůli hmotnosti zásobníku na teplou užitkovou
vodu se doporučuje, aby k její manipulaci
a zvedání byly využity dvě osoby.

■

Podívejte se na obrázek dole a při montáži
modulu zásobníku se ujistěte, že polohovací
značky ve všech čtyřech rozích dna zásobníku
na teplou užitkovou vodu dokonale padnou do
polohovacích značek horní části vnitřní jednotky.

Instalační návod
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■ Pro jednotky EKHVMYD*

■ Pouze pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*

2

A

1

*KHB(H/X)*
*(D/B)(H/L)Q*

*KHB(H/X)*
*(D/B)(H/L)Q*

3

4

Doporučuje se instalovat uzavírací ventil do přívodu
studené vody. Během nepřítomnosti uzavřete tento
uzavírací ventil, abyste zabránili poškození okolního
prostředí v případě úniku vody.
5

Upevněte spodní boční dekorační panely zásobníku na teplou
užitkovou vodu k vnitřní jednotce.
Neplatí pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*.

1
2

■ Pro jednotky EKHV(H/X)*

3 2x

1
2
3

2x

1
2

3 2x

1

2

1

2
2x

1

Dekorační panel

2

Otvor pro rychlé upevnění

3

Upevněte pomocí 2 šroubů

3

1

2

6
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Připojte přetlakový pojistný ventil (místní dodávka, otevírací tlak
max. 10 bar) a vypouštěcí ventil.

Instalační návod
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7

Připojte vodič termistoru k rozváděcí skříňce vnitřní jednotky.
Ujistěte se, že je napájení vypnuto. Viz schéma zapojení
dodávané s vnitřní jednotkou.
■ Pouze pro jednotky EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* a HXHD*

3 Při vedení kabelů směrem ven zajistěte, aby kabely nebránily
montáži krytu vnitřní jednotky.
Poznámka: uvedeny jsou jen příslušné vodiče.
■ Pouze pro jednotky EKHBRD*
3-way
valve

1~

BLU
BLK
BRN

>25 mm N Y L

X2M
345

■ Pouze pro jednotky EKHV(H/X)*
X11A

A3P

3-way
valve

3~

BLU
BLK
BRN

>25 mm N Y L

X2M
345

Vzdálenost mezi kabelem termistoru a napájecím kabelem musí
být vždy nejméně 25 mm, aby na kabelu termistoru
nedocházelo k elektromagnetickému rušení.
1 Zapojte konektor kabelu termistoru do patice X11A
(EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* a HXHD* (A3P)) nebo X9A
(EKHV(H/X)* (A1P)) na kartě PCB.
2 Kabely upevněte pomocí pásků k úchytům kabelových
svazků. Uvolní se tak případné napětí kabelů.

X11A

A3P

Instalační návod

10

EKHTS200+260AC

Zásobník na teplou užitkovou vodu pro systém tepelných čerpadel
vzduch – voda
4PW64052-1B – 07.2011

■ Pouze pro jednotky EKHVM(RD/YD)* a HXHD*

■ Pouze pro jednotky EKHB(H/X)*

3-way
valve

2

>50 mm

BLU
BLK
BRN

NY L

A

A3P

X11A

X9A

3
345

X2M

A9P
X3M

3

■ Pouze pro jednotky EKHV(H/X)*

2x

3-way
valve

*

BLU
BLK
BRN

NY L
>25 mm

(

)

*

■ Pouze pro jednotky E(D/B)(H/L)Q*

1

2
X9A

X3M
X9A

3x
X2M

8 9 10

*(D/B)(H/L)Q*

8

X9B

X9A

A1P

Pouze pro jednotky EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* a HXHD*:
na vnitřní jednotku opět připevněte odkapávací desku.
Neplatí pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*.

9

Uvedení do provozu
Spirála zásobníku na teplou užitkovou vodu musí být
naplněná vodou na vstupu vody vnitřní jednotky. Tím
se zabrání vniknutí nečistot do systému.
Pro naplnění zásobníku postupujte podle následujících kroků:
1 Otevřete postupně jednotlivé kohouty teplé vody, abyste
vypustili vzduch z potrubí systému.
2 Otevřete přívodní ventil studené vody. Ujistěte se, že jsou
vyrovnány dekorační panely zásobníku teplé užitkové vody
i vnitřní jednotky.
3 Po vypuštění veškerého vzduchu zavřete všechny kohouty
vody.
4 Zkontrolujte těsnost.
5 Ručně ovládejte teplotní regulační ventil a přetlakový pojistný
ventil, abyste zajistili volný průtok vody přes výstupní potrubí
(otočte knoflík proti směru hodinových ručiček). Viz "Hlavní
součásti" na straně 2, kde naleznete umístění regulačního
teplotního ventilu a přetlakového pojistného ventilu.
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10

Opět nasaďte přední
dekorační
panely
zásobníku na teplou
užitkovou vodu.

Odstraňování usazenin

1 2 3

V závislosti na kvalitě vody a nastavené teplotě se mohou ve
výměníku tepla uvnitř zásobníku na teplou užitkovou vodu usazovat
usazeniny, které mohou omezovat přenos tepla. Proto může být
důležité provádět v určitých intervalech odstraňování usazenin.

2x

Při použití prostředků určených k odstraňování usazenin,
musí být zajištěno, že kvalita vody bude nadále splňovat
požadavky směrnice EU 98/83/EC.

2x
11

Nasaďte
přední
dekorační
panel
vnitřní jednotky.

Vypouštění
2x

Pro vypuštění zásobníku postupujte podle následujících kroků:

1

Dekorační panel

2

Izolace

3

Izolace teplotního
a přetlakového pojistného ventilu

Neplatí pro jednotky EKHB(H/X)* a E(D/B)(H/L)Q*.

1

Vypněte napájení.

2

Zavřete přívodní ventil studené vody.

3

Otevřete kohouty teplé vody.

4

Otevřete vypouštěcí ventil.

Odstraňování problémů

Viz instalační návod topné jednotky.
Tato část poskytuje užitečné informace pro diagnostiku a nápravu
určitých problémů a chyb, jež se mohou vyskytnout u jednotky.

Instalace zásobníku teplé vody vedle vnitřní jednotky
Viz návod dodávaný se soupravou EKFMAHTB.

Připojování oběhové
užitkovou vodu

přípojky

zásobníku

Obecné pokyny
na

teplou

Při uvolňování záslepky oběhové větve nebo při
zapojování potrubí k oběhové přípojce vždy
používejte 2 klíče.

Údržba
Aby byla provozuschopnost jednotky optimální, je třeba pravidelně
provádět celou řadu kontrol jednotky a elektrického zapojení.
■

Každá prohlídka musí být provedena kvalifikovaným
technikem a nikoliv uživatelem.

■

Před zahájením jakékoliv údržby nebo opravy
vypnout jistič napájecího panelu, vyjmout pojistky
nebo otevřít bezpečnostní a ochranná zařízení
jednotky.

■

Před zahájením postupu na odstranění problému je třeba jednotku
důkladně prohlédnout a pokusit se najít zřejmé vady jako jsou
uvolněná spojení nebo vadné elektrické zapojení.
Při kontrole napájecího panelu nebo spínací skříňky
jednotky musí být jistič jednotky vždy vypnutý.
Jestliže bylo aktivováno bezpečnostní zařízení, zastavte jednotku
a dříve než zařízení vynulujete, zjistěte, proč bylo dané bezpečnostní
zařízení aktivováno. Za žádných okolností není dovoleno
přemosťovat bezpečnostní zařízení nebo měnit jejich hodnotu na
jinou, než jaká byla nastavena ve výrobě. Pokud nelze zjistit příčinu
problémů, zavolejte místního prodejce.

Obecné příznaky
Příznak 1: Z kohoutů teplé vody neteče žádná voda
Možné příčiny
Hlavní přívod vody je vypnutý.

Zajistit, aby před každou údržbou nebo opravami bylo
vypnuto napájení venkovní jednotky.

Nápravné opatření
Zkontrolovat, zda jsou všechny
uzavírací ventily vodního okruhu
zcela otevřené.

Příznak 2: Voda z kohoutů teplé vody je studená
POZNÁMKA

Životnost hadice je stanovena na 13 let provozu.
Po této době se doporučuje jejich výměna.

Možné příčiny

Nápravné opatření

Tepelná ochrana umístěná na vnitřní
jednotce byla spuštěna.

• Zkontrolujte a zjistěte příčinu vypnutí
a pak resetujte tlačítko.
• Zkontrolujte, zda je termistor správně
nainstalován v patici termistoru.

Popsané kontroly musejí být provedeny nejméně jednou ročně
kvalifikovaným technikem.
1

2

Přetlakový pojistný ventil nádrže na horkou užitkovou vodu
(běžný materiál)
Zkontrolujte správnou činnost přetlakového pojistného ventilu
nádrže na horkou užitkovou vodu.
Odstraňte dolní přední panel zásobníku na vodu a zkontrolujte
úniky vody (pokud je zásobník na vodu namontován na horní
části jednotky, nejprve odstraňte přední panel vnitřní jednotky).

Postup: sundejte přední panel
a izolaci, vyměňte nebo upevněte
snímač.
Vnitřní jednotka nepracuje.

Příznak 3: Nesouvislé vypouštění vody
Možné příčiny
Porucha tepelné regulace
(voda bude horká).

Instalační návod
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Zkontrolujte chod vnitřní jednotky.
Viz návod dodávaný s jednotkou.
Pokud máte podezření na jakoukoliv
poruchu, kontaktujte svého místního
prodejce.

Nápravné opatření
Obraťte se na místního prodejce.
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Příznak 4: Znečištěná voda
Možné příčiny

Nápravné opatření

Znečištěná voda

Po obdobích nečinnosti
propláchněte nebo vyčistěte
zásobník teplé užitkové vody. Mohlo
dojít k tomu, že na dně zásobníku se
usadily nečistoty obsažené ve vodě.
Pokud by vrstva těchto usazenin
nadměrně zesílila, mohla by se
dostat do výstupu teplé vody
a kontaminovat teplou vodu.

Voda zapáchá po zkažených
vejcích.

Zkontrolujte, zda k tomuto jevu
dochází i u studené vody. Pokud
ano, ukazuje to, že je zde problém
s dodávkou vody nebo vodou
v potrubí, ale nikoliv se samotným
zásobníkem na teplou užitkovou
vodu.
Kontaktujte svého dodavatele vody.
Pokud problém není vyřešen, zvyšte
teplotu v zásobníku na teplou
užitkovou vodu nad 65°C.
Jestliže tento krok problém
vyřeší, je zápach s největší
pravděpodobností způsoben
bakteriální kontaminací. Kontaktujte
svého dodavatele vody.
Jestliže problém není vyřešen,
kontaktujte svého místního prodejce.

Požadavky na likvidaci
Demontáž jednotky a likvidace dílů musí být v souladu s příslušnou
místní a národní legislativou.

Technická specifikace
Specifikace zásobníku na teplou užitkovou vodu
EKHTS200AC

EKHTS260AC

Zásobní objem

(l)

200

260

Objem vnitřního výměníku tepla

(l)

7,5

Materiál

7,5
Nerezová ocel

Celkové rozměry (v x d x š)

(mm)

Maximální primární pracovní
tlak (strana ohřevu)

(bar)

1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Zapojení

3

3

Rychlospojka/G 3/4" F

Typ kontrolního přístupu

G 1/2" M Oběhová přípojka

Hmotnost
- prázdný

(kg)

70

78

- plný

(kg)

265

330

Montáž
Maximální tlak vody

Na horní části jednotky nebo
montovaný na podlaze
(bar)

10

10

Maximální teplota teplé užitkové vody
- EKHBRD*

(°C)

75

75

- EKHVM(RD/YD)*

(°C)

75

75

- EKHV(H/X)*

(°C)

60

60

- HXHD*

(°C)

75

75

- EKHB(H/X)*

(°C)

60

60

- E(D/B)(H/L)Q*

(°C)

60

60

Maximální teplota na tepelném výměníku
- EKHBRD*

(°C)

85

85

- EKHVM(RD/YD)*

(°C)

85

85

- EKHV(H/X)*

(°C)

65

65

- HXHD*

(°C)

85

85

- EKHB(H/X)*

(°C)

65

65

- E(D/B)(H/L)Q*

(°C)

65

65
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