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Manual de instalação

INTRODUÇÃO
Informações gerais
Obrigado por ter adquirido este tanque de água quente doméstica.
O tanque de água quente doméstica tem de ser instalado por um
técnico qualiﬁcado e em conformidade com as instruções constantes
deste manual, com toda a legislação actual, códigos de prática
e regulamentos que orientam a instalação de cilindros de água
quente não ventilados vigentes na data de instalação.
O tanque de água quente doméstica EKHTS pode ser ligado às
unidades EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/X)*,
EKHB(H/X)* e E(D/B)(H/L)Q*. O tanque de água quente doméstica
está disponível em dois tamanhos: 200 e 260 litros. À excepção das
unidades EKHB(H/X)* e E(D/B)(H/L)Q*, o tanque de água quente
doméstica pode ser montado em cima de uma unidade de interior.
Para a instalação do tanque de água quente doméstica no piso junto
da unidade de interior, é necessário o kit de ligação EKFMAHTB
dedicado.
No caso das unidades EKHBRD*AA*, é necessário o kit EKMKHT1.
No caso das unidades EKHB(H/X)* e E(D/B)(H/L)Q*, é necessário
o kit EKFMALTA. O tanque de água quente doméstica não pode ser
montado em cima da unidade, tem de ser montado no piso, ao lado
da unidade.

Exigências relativas à eliminação.................................................... 13
Para as unidades EKHB(H/X)* e E(D/B)(H/L)Q*

Especiﬁcações técnicas .................................................................. 13
Especiﬁcações do tanque de água quente doméstica.............. 13

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE
PROCEDER À INSTALAÇÃO. MANTENHA ESTE
MANUAL NUM LOCAL ACESSÍVEL PARA FUTURAS
CONSULTAS.
DEIXE ESTE MANUAL JUNTO DO TANQUE DE ÁGUA
QUENTE DOMÉSTICA EKHTS DEPOIS DA INSTALAÇÃO.
A INSTALAÇÃO OU FIXAÇÃO INADEQUADAS DO
EQUIPAMENTO OU DOS ACESSÓRIOS PODE
PROVOCAR
CHOQUES
ELÉCTRICOS,
CURTOCIRCUITOS, FUGAS, INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS
NO EQUIPAMENTO. ASSEGURE-SE DE QUE UTILIZA
APENAS ACESSÓRIOS FABRICADOS PELA DAIKIN,
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM
UTILIZADOS COM O EQUIPAMENTO E ASSEGURE-SE
DE QUE SÃO INSTALADOS POR UM PROFISSIONAL.

A compatibilidade com um tanque de água quente
doméstica EKHTS só é possível a partir das unidades dos
tipos EKHB(H/X)*BB* e E(D/B)(H/L)Q*BB* em diante.

Âmbito deste manual
Este manual de instalação descreve os procedimentos para instalar
e ligar o tanque de água quente doméstica EKHTS.

Identificação do modelo
Tanque de água quente doméstica
EK

HTS

200

AC

Série
Identiﬁcação do tipo
Tanque de água quente em aço inoxidável
Kit europeu

SE TIVER DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE
INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO, CONTACTE SEMPRE
O REPRESENTANTE
DAIKIN
PARA
OBTER
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.
A UNIDADE DESCRITA NESTE MANUAL FOI
CONCEBIDA EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO
INTERIOR, COM TEMPERATURAS AMBIENTES NA
GAMA 5°C~30°C.
As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões
noutras línguas são traduções da redacção original.
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ACESSÓRIOS
Acessórios fornecidos com o tanque de água quente
doméstica
Consulte imagem 1.
1

Braçadeira

2

Conjunto do pré-orifício (ilhó + braçadeiras de cabos + parafusos)

3

Manual de instalação

4

Folha com instruções de desembalamento

5

Conjunto da válvula de 3 vias (corpo + motor + braçadeiras) +
peça em T

Equipamento opcional
■

EKFMAHTB
Kit de ligação para instalação do tanque de água quente
doméstica no piso ao lado da unidade de interior.
Para obter mais detalhes, consulte o manual de instalação do kit.

■

EKFMALTA
No caso de o tanque de água quente doméstica EKHTS*AC for
instalado em conjunto com uma unidade da série EKHB(H/X)*
ou E(D/B)(H/L)Q*, é necessário o kit EKFMALTA adicional.

Componentes principais

Para obter mais detalhes, consulte o manual de instalação do kit.
■

EKMKHT1
No caso de o tanque de água quente doméstica EKHTS*AC for
instalado em cima de uma unidade de interior da série
EKHBRD*AA*, é necessário o kit EKMKHT1 adicional.
Para obter mais detalhes, consulte a folha de instruções do kit.

DESCRIÇÃO

GERAL DA UNIDADE

N
M

O conjunto do sistema (unidade de interior e de exterior)
foi projectado para ser combinado com um tanque de água
quente doméstica Daikin. Caso seja utilizado outro tanque
em combinação com a unidade de interior Daikin, a Daikin
não pode garantir o bom funcionamento do sistema nem
a ﬁabilidade deste. Por este motivo, a Daikin também não
pode considerar que tais situações estejam ao abrigo da
garantia.

F

H
L

P
A
K
B

Posição das partes flexíveis (Instalado de fábrica)
C
D
E

G
J

G

A

E

J
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INSTALAÇÃO DO TANQUE
DOMÉSTICA EKHTS

A

Água quente do tanque (G 3/4" Fêmea)

B

Peça em T (fornecimento local)

C

Ligação da válvula de segurança (fornecimento local)

D

Válvula de segurança (fornecimento local)

E

Ligação da recirculação (G 1/2" Macho)

F

Encaixe do termístor

G

DE ÁGUA QUENTE

■

A instalação deverá ser executada por um técnico
qualiﬁcado, sendo que a escolha dos materiais
e instalação deverá estar em conformidade com os
regulamentos locais e nacionais.

Água quente da unidade de interior para a serpentina do tanque
(acoplamento rápido 90°)

■

O equipamento não se destina a ser utilizado em
ambientes onde haja gases potencialmente explosivos.

H

Serpentina do permutador de calor

■

J

Retorno de água da serpentina do tanque para a unidade
de interior (acoplamento rápido)

A qualidade da água quente doméstica deve estar
conformidade com a directiva da UE 98/83 CE.

K

Água fria para o tanque (G 3/4" Fêmea)

■

Deve ser instalado um dispositivo de drenagem na
ligação de água fria no tanque de água quente
doméstica.

■

Por razões de segurança, não é permitido adicionar
qualquer tipo de glicol ao circuito de água.

■

Para evitar a estagnação da água, é importante que
a capacidade de armazenamento do tanque de água
quente doméstica satisfaça o consumo diário de água
quente doméstica.

L

Termístor

M

Ânodo

N

Caixa

P

Pré-orifícios para tubagem de água
Direcção do ﬂuxo de água

Dispositivos de segurança
■

As ligações da válvula de segurança do tanque de
água quente doméstica não podem ser utilizadas
para outra ﬁnalidade.

■

Este tanque de água quente doméstica pode ser
utilizado
com
uma
unidade
EKHBRD*,
EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/V)*, EKHB(H/X)*
ou E(D/B)(H/L)Q*.

Nos casos em que, durante períodos mais longos,
não existe consumo de água quente, o equipamento
deve ser lavado com água limpa antes da utilização.
A função de desinfecção disponibilizada no
equipamento é especiﬁcada no manual de operações
da unidade de interior.

A compatibilidade com um tanque de água quente
doméstica EKHTS só é possível a partir das unidades
dos tipos EKHB(H/X)*BB* e E(D/B)(H/L)Q*BB* em
diante.
■

Protecção térmica – A unidade da bomba de aquecimento está
equipada com uma protecção térmica. A protecção térmica
é activada quando a temperatura se torna demasiado elevada.
Quando activada, a protecção tem de ser reiniciada na unidade
da bomba de aquecimento ao premi-la (para ter acesso, retire
os painéis de decoração conforme é indicado no manual da
unidade da bomba de aquecimento).
Desligue a fonte de alimentação antes de abrir os
painéis de decoração da unidade de interior.

■

Válvula de segurança – Tem de ser ligada uma válvula de
segurança (fornecimento no local) de acordo com os
regulamentos locais e nacionais relevantes, com uma pressão de
abertura máxima de 10 bar à ligação da válvula de segurança.

■

Se houver um tubo de descarga ligado ao dispositivo de
segurança, tem de ser instalado em sentido continuamente
descendente, em ambiente protegido de congelação. Tem de
ser deixado aberto à atmosfera.

■

É aconselhável evitar longas distâncias de tubagens
entre o tanque de água quente doméstica e o ponto
ﬁnal da água quente (chuveiro, banheira...) e evitar
pontos sem saída.

■

A instalação deve ser efectuada em conformidade
com os regulamentos locais e nacionais e poderá
requerer medidas de instalação de higiene adicionais.

■

De acordo com os regulamentos locais e nacionais,
poderá ser necessário instalar válvulas misturadoras
termostáticas.

■

Imediatamente após a instalação, o tanque de água
quente doméstica deve ser lavado com água limpa.
Este procedimento deve ser repetido, pelo menos,
uma vez por dia durante os primeiros 5 dias
consecutivos após a instalação.

Se exigido pelos regulamentos locais e nacionais, ligue uma bomba
de recirculação entre o ponto ﬁnal da água quente e a ligação da
recirculação do tanque de água quente doméstica.

1

2

1

Ligação da recirculação

2

Ligação da água quente

3

3

Chuveiro

4

4

Bomba de recirculação

Diagrama geral (Consulte a imagem 2 e imagem 3)
1

Água quente do tanque (G 3/4" Fêmea)

2

Água fria para o tanque (G 3/4" Fêmea)

3

Água quente da unidade de interior para a serpentina do tanque
(acoplamento rápido 90°)

4

Retorno de água da serpentina do tanque para a unidade
de interior (acoplamento rápido)

5

Válvula de 3 vias

6

Pré-orifícios para tubagem de água

7

Pés niveladores

Modelo do tanque de água quente doméstica

EKHTS200AC
EKHTS260AC

H1

H2

2010 mm
2285 mm

1935 mm
2230 mm
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Recomendações de instalação

Para as unidades EKHB(H/X)*

Tenha em mente as recomendações seguintes quando instalar
o tanque de água quente doméstica:
■

O local de instalação deve estar isento de gelo.

■

O local habitual de instalação do tanque de água quente
doméstica é em cima da unidade de interior.

2

Se a área de acesso disponível para manutenção,
à esquerda e/ou à direita for limitada, comece por
ponderar cuidadosamente todos os passos
necessários para a instalação do módulo interior.
Não aplicável para
e E(D/B)(H/L)Q*.

as

unidades

2x

EKHB(H/X)*

■

O tanque de água quente doméstica também pode ser montado
do piso. Nesse caso, é necessário o kit de ligação EKFMAHTB
para a instalação do tanque de água quente doméstica ao lado
da unidade de interior, tendo também de ser encomendado em
separado.

■

Coloque o tanque de água quente doméstica numa posição
adequada para aumentar a facilidade de manutenção. Consulte
as zonas coloridas a cinzento indicadas na ﬁgura do diagrama
geral e o manual de instalação da unidade de interior.

■

*KHB(H/X)*

Para evitar a contra-sifonagem, aconselha-se a instalação de uma
válvula de retenção na entrada de água do tanque de água quente
doméstica de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

■

Tenha o cuidado de assegurar que, em caso de uma fuga, esta
não possa causar qualquer dano no espaço de instalação e nas
áreas circundantes.

■

Providencie uma ligação para a válvula de segurança
e a drenagem na entrada de água fria.

■

Aconselha-se a instalação de uma válvula de redução de
pressão na entrada de água fria de acordo com os
regulamentos locais e nacionais.

■

Deverá ser instalado um reservatório de expansão na entrada
de água fria de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Ligar a válvula de 3 vias à unidade de interior
Consulte a folha de instruções entregue com a válvula de
3 vias.
1

Desembale o tanque de água quente doméstica, de acordo com as
instruções constantes da folha de instruções de desembalamento.

■

Veriﬁque se todos os acessórios do tanque de água quente
doméstica estão incluídos (consulte "Acessórios" na página 2).

4x

Retire ambas as peças da placa de
drenagem em cima da unidade de
interior antes de instalar a válvula de
3 vias.

No caso das unidades EKHBRD*, HXHD* e EKHV(H/X)*
Retire a caixa de distribuição da unidade de interior ao
desaparafusar as ﬁxações e, em seguida, fazer deslizar a caixa de
distribuição para o lado sem desligar as ligações da cablagem.

Instalar e activar o tanque de água quente doméstica
■

No caso das unidades EKHBRD*,
HXHD* e EKHVM(RD/YD)*

Retire a caixa da unidade de interior
Para as unidades EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* e EKHV(H/V)*
4x

Retire os painéis de decoração ao desaparafusar os 2 parafusos
inferiores e, em seguida, desengatar o painel.
Monte a placa superior da unidade de interior no módulo do tanque
de água quente doméstica.

MAX.

15 cm

2x

2x

No caso das unidades EKHB(H/X)* e E(D/B)(H/L)Q*
Consulte o passo 2.
3

2

Posição de instalação.
■ Para as unidades EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*,
EKHV(H/X)*, esta válvula de 3 vias tem de ser instalada na
unidade de interior.

3

1

1

2x

1
2x

1

1

A partir da unidade

2

Para o tanque de água quente
doméstica

3

Para o aquecimento ambiente

2x
2
3
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■ Para as unidades EKHB(H/X)* e E(D/B)(H/L)Q*
1

1

A partir da unidade

2

Para o tanque de água
quente doméstica

3

Para o aquecimento
ambiente

5

Instale o corpo da válvula de 3 vias nas tubagens.
Evite sempre o contacto entre as tubagens quentes
e a cablagem eléctrica.
Consulte a ﬁgura abaixo antes de estabelecer a ligação.
■ Apenas para as unidades EKHBRD*

B
2

1
5

4

3

2
3

2

Desembale o corpo e o motor da válvula de 3 vias.
Veriﬁque que os acessórios seguintes são fornecidos com o motor.

3

7
8
8

6

2

1

4

3

4

1

Manga

3

Parafuso

2

Tampa do motor da válvula

4

Manípulo de rotação

Coloque a manga na válvula e rode a válvula até a manga ﬁcar
posicionada de acordo com a ﬁgura abaixo.

10

C
45°

9

11

45°

45°

12

Se a válvula não ﬁcar posicionada desta forma antes
de montar o motor, a válvula permitirá o aquecimento
ambiente e também da água doméstica durante
o funcionamento.
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■ Apenas para as unidades EKHVMRD* e HXHD*

■ Apenas para as unidades 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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■ Apenas para as unidades EKHV(H/X)*

■ Apenas para as unidades EKHB(H/X)*

2

3
4

1

FCU1

FCU2

FCU3

M

5

FHL1

FHL2

FHL3

6
6

8

B

9

7

■ Apenas para as unidades E(D/B)(H/L)Q*

10
10

C
FCU1

FCU2

FCU3

M

FHL1

11

11

FHL2

FHL3

A válvula de 3 vias necessita de ser instalada no
interior.
6

Pressione o motor contra a manga.
Certiﬁque-se de que não roda a manga durante esta acção,
de forma a manter a posição da válvula conforme efectuou no
passo 4.

7

Coloque o manípulo de rotação na tampa do motor da válvula
conforme é indicado abaixo.
Aquecimento
ambiente

Tanque de água quente
doméstica

Certiﬁque-se de que o manípulo de rotação está completamente
premido, de modo a possibilitar que este seja operado
automaticamente pela unidade. Se o manípulo de rotação
estiver ligeiramente levantado, é possível a operação manual.
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8

Estabeleça as ligações eléctricas na caixa de distribuição da
unidade (de interior) de acordo com a ﬁgura seguinte:
(certiﬁque-se de que a fonte de alimentação está desligada)
EKHBRD*/EKHVM(RD/YD)*/
HXHD*

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

X2M

X2M

3

4

5

8

Ligue as mangueiras ﬂexíveis conforme é indicado abaixo e na
imagem 4, imagem 5, imagem 6 e imagem 7.
1

Água quente do tanque (G 3/4" Fêmea)

2

Água fria para o tanque (G 3/4" Fêmea)

3

Ligação da recirculação (G 1/2" Macho)

4

Água quente da unidade de interior para a serpentina
do tanque (acoplamento rápido 90°)

5

Retorno de água da serpentina do tanque para
a unidade de interior (acoplamento rápido)

6

Válvula de 3 vias

10

BLK

BRN

BRN

BLU

BLK

Válvula de 3 vias

BLU

Válvula de 3 vias

9

4

N

Y

L

L

N

Y

Certiﬁque-se de que segue o encaminhamento adequado das
ligações eléctricas no interior da unidade (o encaminhamento
destas ligações eléctricas encontra-se no manual de instalação
da unidade de interior).

■ Para as unidades EKHBRD*

2

Consulte também o esquema eléctrico fornecido com a unidade
de interior.

Direcção do ﬂuxo de água

4

1

3

Instalar o tanque de água quente em cima da unidade de interior

■ Para as unidades EKHVMRD* e HXHD*

Encaminhamento
das
mangueiras ﬂexíveis com
2x
acoplamento
de
ligação
roscado
(G 3/4" fêmea).
Dependendo do local de
instalação (instalação do lado
esquerdo ou direito), faça os
pré-orifícios necessários à direita ou esquerda com base na
placa traseira. Aplique o ilhó nos bordos dos pré-orifícios
efectuados para proteger as mangueiras ﬂexíveis.
Se a ligação da recirculação for utilizada, ligue um tubo de
ligação roscada a este orifício e faça-o passar por um orifício
também na placa traseira.

3

1

Monte o módulo do tanque em cima da unidade de interior.
Não aplicável para
e E(D/B)(H/L)Q*.

as

unidades

EKHB(H/X)*

■

Devido ao peso do tanque de água quente
doméstica, aconselhamos que o pegue e levante
com duas pessoas.

■

Consulte a ﬁgura abaixo e certiﬁque-se de que,
quando montar o módulo do tanque, os guias de
posicionamento nos quatro cantos da base do
tanque de água quente doméstica encaixam na
perfeição nos guias de posicionamento do topo
da unidade de interior.
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3

4

2

Retire o painel de decoração
frontal superior do módulo do
tanque conforme é indicado
na ﬁgura.

2

1
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■ Para as unidades EKHVMYD*

■ Apenas para as unidades EKHB(H/X)* e 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

Recomenda-se a instalação de uma válvula de fecho na
entrada de água fria. Feche esta válvula de fecho durante
os períodos de ausência para evitar danos na área
envolvente, na eventualidade de uma fuga de água.
5

Fixe os painéis de decoração inferiores laterais do tanque de
água doméstica à unidade de interior.
Não aplicável para
e E(D/B)(H/L)Q*.

as

unidades

1
2

■ Para as unidades EKHV(H/X)*

3 2x

EKHB(H/X)*

1
2
3

2x

1
2

3 2x

1

2

1

2
2x

1

2

6
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1

Painel de decoração

2

Orifício de ﬁxação rápida

3

Apertar com 2 parafusos

3

Ligue a válvula de segurança (fornecimento local, pressão de
abertura máxima de 10 bar) e a drenagem.

Manual de instalação

9

7

Ligue o cabo do termístor à caixa de distribuição da unidade de
interior. Certiﬁque-se de que a fonte de alimentação está
desligada. Consulte o esquema eléctrico fornecido com
a unidade de interior.
■ Apenas para as unidades EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*
e HXHD*

3 Quando encaminhar para fora os cabos, certiﬁque-se de que
estes não obstruem o encaixe da tampa da unidade de
interior.

Nota: só são apresentadas as ligações locais relevantes.
■ Apenas para as unidades EKHBRD*
3-way
valve

1~

BLU
BLK
BRN

>25 mm N Y L

X2M
345

■ Apenas para as unidades EKHV(H/X)*

X11A

A3P

3-way
valve

3~

BLU
BLK
BRN

>25 mm N Y L

X2M
345

A distância entre o cabo do termístor e o cabo de alimentação
deve ser sempre superior a 25 mm, para evitar interferência
electromagnética no cabo do termístor.
1 Ligue o conector do cabo do termístor no encaixe X11A
(EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* e HXHD* (A3P)) ou X9A
(EKHV(H/X)* (A1P)) na placa de circuito impresso.
2 Com braçadeiras, ﬁxe os cabos aos apoios, para evitar
forças de tracção.

X11A

A3P

Manual de instalação
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■ Apenas para unidades EKHVM(RD/YD)* e HXHD*

■ Apenas para unidades EKHB(H/X)*

3-way
valve

2

BLU
BLK
BRN

NY L
>50 mm

A

A3P

X11A

X9A

3
345

X2M

A9P
X3M

3

■ Apenas para as unidades EKHV(H/X)*

2x

3-way
valve

(

*

BLU
BLK
BRN

NY L
>25 mm

)

*

■ Apenas para unidades E(D/B)(H/L)Q*

1

2
X9A

X3M
X9A

3x
X2M

8 9 10

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

8

X9B

X9A

Apenas para unidades EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* e HXHD*:
volte a colocar a placa de drenagem na unidade de interior.
Não aplicável para
e E(D/B)(H/L)Q*.

A1P
9

as

unidades

EKHB(H/X)*

Activação
A serpentina do tanque de água quente doméstica
tem de ser enchida com água na entrada de água da
unidade de interior. Isto serve para evitar que entre
sujidade no sistema.
Siga os passos seguintes para encher o tanque:
1 Abra cada torneira de água quente para retirar o ar das
tubagens do sistema.
2 Abra a válvula de fornecimento de água fria. Certiﬁque-se de
que os painéis de decoração do tanque de água quente
doméstica e da unidade de interior estão alinhados.
3 Feche todas as torneiras de água após o ar ser totalmente
retirado.
4 Veriﬁque se existem fugas.
5 Opere manualmente a válvula de segurança e temperatura para
garantir o ﬂuxo de água livre ao longo do tubo de descarga
(rode o manípulo no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio). Consulte "Componentes principais" na página 2 para
saber a localização da válvula de segurança e temperatura.
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10

Volte a colocar os
painéis de decoração
frontais do tanque de
água
quente
doméstica.

Desincrustação

1 2 3

Dependendo da qualidade da água e da temperatura deﬁnida, pode
ocorrer a acumulação de calcário no permutador de calor no interior
do tanque de água quente doméstica, impedindo a transferência de
calor. Por esta razão, a desincrustação do permutador de calor
poderá ser necessária em determinados intervalos.

2x

Ao recorrer a meios de desincrustação, deve garantir-se
que a qualidade da água permaneça em conformidade
com os requisitos da directiva da UE 98/83/CE.

2x

11

Volte a colocar o
painel de decoração
frontal da unidade de
interior.

Drenagem

2x

Siga os passos seguintes para drenar o tanque:
1

Desligue a fonte de alimentação.

1

Painel de decoração

2

Desligue a válvula de fornecimento de água fria.

2

Peça de isolamento

3

Abra as torneiras de água quente.

3

Peça de isolamento da
válvula de segurança
e temperatura

4

Abra a válvula de drenagem.

Não aplicável para
e E(D/B)(H/L)Q*.

as

unidades

EKHB(H/X)*

Consulte o manual de instalação da unidade de
aquecimento.

RESOLUÇÃO

DE PROBLEMAS

Esta secção fornece informações úteis para diagnosticar e corrigir
determinados problemas que possam ocorrer na unidade.

Instalar o tanque de água quente pela parte lateral da
unidade de interior

Recomendações gerais

Consulte o manual fornecido com o kit EKFMAHTB.

Antes de começar o procedimento de detecção de problemas,
execute uma inspecção visual completa da unidade e procure
defeitos óbvios, tais como ligações soltas ou ligações defeituosas.

Ligar à ligação da recirculação do tanque de água quente
doméstica
Quando desapertar o bujão de recirculação ou
quando ligar a tubagem à ligação de recirculação,
utilize sempre 2 chaves de bocas em conjunto.

MANUTENÇÃO
Para garantir uma disponibilidade excelente da unidade, tem de ser
realizada uma série de veriﬁcações e inspecções na unidade
a intervalos regulares.

NOTA

■

Cada inspecção tem de ser realizada por um técnico
qualiﬁcado e não pelo utilizador.

■

Antes de realizar qualquer actividade de manutenção
ou reparação, desligue sempre o disjuntor no painel
de alimentação e retire os fusíveis ou abra os
dispositivos de protecção da unidade.

■

Antes de iniciar qualquer actividade de manutenção
ou de reparação, certiﬁque-se também de que
a alimentação da unidade de exterior está desligada.

Se algum dispositivo de segurança tiver sido activado, pare
a unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi activado
antes de o reinicializar. Os dispositivos de segurança não podem, em
circunstância alguma, ser derivados ou alterados para um valor que
não a conﬁguração de origem. Se não conseguir descobrir a causa
do problema, contacte o seu representante local.

Sintomas genéricos
Sintoma 1: Fluxo de água inexistente nas torneiras de água quente
CAUSAS POSSÍVEIS
O fornecimento de água principal
está desligado.

1

Válvula de segurança do tanque de água quente doméstica
(fornecimento local)
Veriﬁque se a válvula de segurança do tanque de água quente
doméstica está a funcionar correctamente.

2

Retire o painel frontal inferior do tanque de água para veriﬁcar
a existência de fugas de água (primeiro, retire o painel frontal da
unidade de interior quando o tanque de água estiver montado
em cima da unidade).

Manual de instalação

MEDIDAS DE RESPOSTA
Veriﬁque se todas as válvulas de
fecho do circuito de água estão
completamente abertas.

Sintoma 2: A água das torneiras de água quente está fria
CAUSAS POSSÍVEIS
O corte térmico situado na unidade
de interior funcionou

As mangueiras ﬂexíveis são concebidas para uma vida
útil de 13 anos. Aconselhamos que as substitua após
este período.

As veriﬁcações descritas têm de ser executadas pelo menos uma
vez por ano por um técnico qualiﬁcado.

12

Ao efectuar uma inspecção no painel de alimentação ou
na caixa de distribuição da unidade, certiﬁque-se sempre
de que o disjuntor da unidade está desligado.

MEDIDAS DE RESPOSTA
• Veriﬁque e encontre a causa do
disparo e pressione no botão
de reinicialização.
• Veriﬁque se o termístor está
correctamente instalado no
encaixe do termístor.

Procedimento: remova o painel
frontal e o isolamento, substitua
ou repare o sensor.
A unidade de interior não está
a funcionar.

Veriﬁque o funcionamento
da unidade de interior. Consulte
o manual fornecido com a unidade.
Se se suspeitar de alguma falha,
contacte o seu fornecedor local.

Sintoma 3: Descarga de água intermitente
CAUSAS POSSÍVEIS
Avaria de controlo térmico
(a água ﬁcará quente).

MEDIDAS DE RESPOSTA
Contacte o seu representante local.
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Sintoma 4: Água suja
CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Água suja

Descarregue ou limpe o tanque
de água quente doméstica após
períodos de paragem. Pode ocorrer
o depósito de partículas no fundo
do tanque. Se esta camada de
depósito ﬁcar com uma determinada
espessura, pode entrar para a saída
de água quente e contaminar
a água quente.

A água cheira a ovo podre.

Veriﬁque se este fenómeno também
ocorre com a água fria. Se sim, isto
signiﬁca que existe um problema
com o fornecimento de água ou com
a água na tubagem, mas não com
o tanque de água quente doméstica
em si.
Contacte o seu serviço de
fornecimento de água.
Se o problema não for resolvido,
aumente a temperatura do tanque
de água quente doméstica acima
dos 65°C.
Se esta acção resolver o problema,
o odor deve muito provavelmente
a uma contaminação bacteriana.
Contacte o seu serviço de
fornecimento de água.
Se o problema não for resolvido,
contacte o seu representante local.

EXIGÊNCIAS

RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

O desmantelamento da unidade e o tratamento das peças tem de
ser realizado de acordo com a legislação local e nacional em vigor.

ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

Especificações do tanque de água quente doméstica
EKHTS200AC

EKHTS260AC

Capacidade de armazenamento

(l)

200

260

Volume do permutador de calor
interno

(l)

7,5

7,5

Material

Aço inoxidável

Dimensões gerais (a x c x l)

(mm)

Pressão máxima de
funcionamento primária
(lado de aquecimento)

(bar)

Ligações

1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695
3

3

Acoplamento rápido G 3/4" F

Tipo de acesso para inspecção

Ligação da recirculação G 1/2" M

Peso
- vazio

(kg)

70

78

- cheio

(kg)

265

330

Montagem
Pressão máxima do
fornecimento de água

Em cima da unidade ou montado
no piso
(bar)

10

10

Temperatura máxima da água quente doméstica
- 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

Temperatura máxima do permutador de calor
- 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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