Montaj kılavuzu
Havadan suya heat pump sistemi için opsiyonel
kit içeren kullanım sıcak suyu boyleri
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Montaj kılavuzu

Giriş
Genel bilgiler
Bu kullanım sıcak suyu boylerini satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Kullanım sıcak suyu boyleri mutlaka yetkili bir teknisyen tarafından ve
bu kılavuzda, yürürlükteki ilgili mevzuatta, uygulama şartlarında ve
montaj tarihinde yürürlükte olan havalandırmasız sıcak su tüplerinin
montajıyla ilgili yönetmeliklerde belirtilen talimatlara uygun olarak
monte edilmelidir.
EKHTS kullanım sıcak suyu boyleri EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*,
HXHD*, EKHV(H/X)*, EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* ünitelerine
bağlanabilir. Kullanım sıcak suyu boylerinin yaklaşık 200 ve 260 litre
olmak üzere iki ebadı vardır. EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri
hariç olmak üzere, kullanım sıcak suyu boylerleri iç ünitenin üzerine
monte edilebilir. Kullanım sıcak suyu boylerinin iç ünitenin yanına,
döşeme üzerine montajı için, özel olarak tasarlanan EKFMAHTB
bağlantı kiti gereklidir.
EKHBRD*AA* üniteleri için, EKMKHT1 kiti gereklidir.
EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için, EKFMALTA kiti
gereklidir. Kullanım sıcak suyu boyleri ünitenin üzerine monte
edilemez, ünitenin yanına döşeme üzerine monte edilmelidir.

Bertaraf gereksinimleri..................................................................... 13

EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için

Teknik özellikler ............................................................................... 13
Kullanım sıcak suyu boylerinin teknik özellikleri........................ 13

EKHTS kullanım sıcak suyu boyleri ile kombinasyon
yalnızca EKHB(H/X)*BB* ve E(D/B)(H/L)Q*BB* ve üzeri
ünite tiplerinde mümkündür.

MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY
BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.
LÜTFEN BU KILAVUZU MONTAJDAN SONRA EKHTS
KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİNİN YANINDA BIRAKIN.
EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN BAŞKA
ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN OLABİLİR.
YALNIZCA DAIKIN TARAFINDAN ÜRETİLEN VE İLGİLİ
CİHAZLA BİRLİKTE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK
TASARLANMIŞ AKSESUARLARIN KULLANILDIĞINDAN
VE BU AKSESUARLARIN PROFESYONEL BİR KİŞİ
TARAFINDAN MONTE EDİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.

Bu kılavuzun kapsamı
Bu montaj kılavuzunda EKHTS kullanım sıcak suyu boylerinin monte
edilmesi ve bağlanmasıyla ilgili prosedürler verilmiştir.

Model tanımı
Kullanım sıcak suyu deposu
EK

HTS

200

AC

Seri
Tip tanım numarası
Paslanmaz Çelik Sıcak Su Deposu
Avrupa Kiti

MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN,
DAİMA DAIKIN SATICINIZLA İRTİBAT KURUN.
BU KILAVUZDA AÇIKLANAN ÜNİTE YALNIZCA KAPALI
ORTAMA MONTE EDİLMEK ÜZERE VE 5°C~30°C
ARASINDAKİ
ORTAM
SICAKLIKLARI
İÇİN
TASARLANMIŞTIR.
İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.
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1

Aksesuarlar
Kullanım sıcak suyu boyleriyle birlikte verilen
aksesuarlar
Bkz. şekil 1.
1

Kelepçe

2

Montaj deliği tertibatı (izole koruma halkası + bağlantı kelepçeleri +
vidalar)

3

Montaj kılavuzu

4

Ambalaj açma talimatı

5

3 yollu vana tertibatı (gövde + motor + kelepçeler) + T parçası

Opsiyonel ekipmanlar
■

EKFMAHTB
Kullanım sıcak suyu boylerinin iç ünitenin yanına, döşeme
üzerine montajı için bağlantı kiti.
Daha ayrıntılı bilgi için, kitle birlikte verilen montaj kılavuzuna
bakın.

■

EKFMALTA
EKHTS*AC kullanım sıcak suyu boyleri, EKHB(H/X)* veya
E(D/B)(H/L)Q* serisi bir üniteyle birlikte monte edilecekse, ilave
bir EKFMALTA kiti gereklidir.

Ana elemanlar

Daha ayrıntılı bilgi için, kitle birlikte verilen montaj kılavuzuna
bakın.
■

EKMKHT1
EKHTS*AC kullanım sıcak suyu boyleri EKHBRD*AA* serisi bir
iç ünitenin üzerine monte edilecekse, ilave bir EKMKHT1 kiti
gereklidir.
Daha ayrıntılı bilgi için, kitle birlikte verilen talimatlara bakın.
N
M

Üniteye genel bakış

F
Tüm sistem (iç ünite ve dış ünite) bir Daikin kullanım sıcak
suyu boyleriyle birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Daikin
iç ünitesiyle birlikte başka bir boylerin kullanılması halinde
Daikin, sistemin doğru çalışacağını ve güvenirliğini garanti
etmez. Bu nedenle Daikin bu tür durumlarda sistem için
herhangi bir garanti vermez.

H
L

P
A
K
B

Esnek bağlantı elemanlarının konumları
(Fabrikada monte edilir)

C
D
E

G
J

G

A

E

J
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EKHTS kullanım sıcak suyu boylerinin
montajı

A

Boylerden gelen sıcak su (G 3/4" Dişi)

B

T parçası (sahada temin edilir)

C

Basınç tahliye vanası bağlantısı (sahada temin edilir)

D

Basınç tahliye vanası (sahada temin edilir)

E

Sirkülasyon bağlantısı (G 1/2" Erkek)

F

Termistör yuvası

G

İç ünite ile boyler coil'i arasındaki sıcak su (hızlı bağlantı 90°)

H

Isı eşanjörü serpantini

J

Boyler coil'i ile iç ünite arasındaki geri dönüş suyu (hızlı bağlantı)

K

Boylere giden soğuk su (G 3/4" Dişi)

L

Termistör

M

Anot

N

Gövde

P

Su borusu montaj delikleri

■

Montaj işlemi lisanslı bir teknisyen tarafından
yapılmalı ve malzeme ve montaj seçimleri mutlaka
ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

■

Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde
kullanıma yönelik değildir.

■

Kullanım sıcak suyunun kalitesi, 98/83 EC sayılı AB
direktifine uygun olmalıdır.

■

Kullanım sıcak suyu deposundaki soğuk su bağlantısına
bir drenaj cihazı monte edilmelidir.

■

Güvenlik nedenleriyle su devresine herhangi bir
şekilde glikol eklenmesine izin verilmemektedir.

■

Su durgunluğunun önlenmesi için, kullanım sıcak suyu
deposunun depolama kapasitesinin günlük kullanım
sıcak suyu tüketimine uygun olması önemlidir.

Su akış yönü

Uzun bir süre kullanım sıcak suyu tüketiminin
olmaması durumunda, kullanılmadan önce cihaz taze
suyla yıkanmalıdır.

Güvenlik donanımları
■

Kullanım sıcak suyu boyleri tahliye vanası bağlantıları
başka bir amaç için kullanılamaz.

■

Bu kullanım sıcak suyu boyleri yalnızca EKHBRD*,
EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/V)*, EKHB(H/X)*
ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleriyle birlikte kullanılabilir.

Cihazdaki dezenfeksiyon fonksiyonu, iç ünitenin
kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

EKHTS kullanım sıcak suyu boyleri ile kombinasyon
yalnızca EKHB(H/X)*BB* ve E(D/B)(H/L)Q*BB* ve
üzeri ünite tiplerinde mümkündür.
■

Termal koruyucu – Heat pump ünitesi bir termal koruyucuyla
donatılmıştır. Termal koruyucu sıcaklık fazla yükseldiğinde
devreye girer. Devreye girmesi halinde koruyucu, heat pump
ünitesi üzerindeki düğmeye (düğmeye erişmek için, heat pump
ünitesi kılavuzunda belirtildiği gibi dekoratif panelleri çıkartın)
basılarak sıfırlanmalıdır.
İç ünitenin dekoratif panellerini açmadan önce güç
beslemesini kesin.

■

■

Kullanım sıcak suyu boyleri ile sıcak su çıkış noktası
(duş, banyo, ...) arasındaki boruların çok uzun
bırakılmaması ve kör uçlardan kaçınılması önerilir.

■

Montaj işlemi mutlaka yerel ve ulusal yönetmeliklere
uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca, ilave hijyenik montaj
önlemlerinin alınması gerekebilir.

■

Yerel ve ulusal yönetmelikler uyarınca, termostatik
karıştırma vanalarının monte edilmesi gerekebilir.

■

Montaj işleminden hemen sonra, kullanım sıcak suyu
deposu mutlaka teze suyla yıkanmalıdır. Bu prosedür
mutlaka montajı takip eden ilk 5 gün boyunca en az
günde bir defa tekrarlanmalıdır.

İlgili yerel ve ulusal yönetmelikler tarafından zorunlu tutulması
halinde, sıcak su çıkış noktası ile kullanım sıcak suyu boylerinin
sirkülasyon bağlantısı arasına bir yeniden sirkülasyon pompası
monte edin.

Basınç tahliye vanası – İlgili yerel ve ulusal yönetmeliklere
uygun ve açılış basıncı maksimum 10 bar olan bir basınç tahliye
vanası (sahada temin edilir) mutlaka basınç tahliye vanası
bağlantısına bağlanmalıdır.

■

Basınç boşaltma aygıtına bir tahliye borusu bağlandığında,
sürekli aşağı yönde olmalı ve dondan korunmuş bir ortama
takılmalıdır. Atmosfere açık olarak bırakılmalıdır.

Görünüm şeması (Bkz. şekil 2 ve şekil 3)

1

2

1

Sirkülasyon bağlantısı

2

Sıcak su bağlantısı

3

3

Duş

4

4

Sirkülasyon pompası

Montaj esasları

1

Boylerden gelen sıcak su (G 3/4" Dişi)

Kullanım sıcak suyu boylerini monte ederken şu hususları dikkate alın:

2

Boylere giden soğuk su (G 3/4" Dişi)

■

Montaj yeri dondan korunmuş olmalıdır.

3

İç ünite ile boyler coil'i arasındaki sıcak su (hızlı bağlantı 90°)

4

Boyler coil'i ile iç ünite arasındaki geri dönüş suyu (hızlı bağlantı)

■

Kullanım sıcak su boylerinin standart montaj konumu iç ünitenin
tepesindedir.

5

3 yollu vana

6

Su borusu montaj delikleri

7

Tesviye ayağı

Sol veya sağ taraftaki kullanılabilir montaj alanı sınırlı
ise, tüm iç ünite modülü montajını en başta dikkatle
düşünün.

Kullanım sıcak suyu
boylerinin modeli

EKHTS200AC
EKHTS260AC

H1

H2

2010 mm
2285 mm

1935 mm
2230 mm

EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için geçerli
değildir.
■
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Kullanım sıcak suyu boyleri döşeme üzerine de monte edilebilir.
Bu durumda, kullanım sıcak suyu boylerinin iç ünitenin yanına
montajı için özel bir EKFMAHTB bağlantı kiti gereklidir ve bu kit
ayrı olarak sipariş edilmelidir.

Montaj kılavuzu

3

■

Kullanım sıcak suyu boylerini, bakım işlemlerini kolaylaştıracak
uygun bir konuma yerleştirin. Görünüm şemasında gri gösterilen
bölgelere ve iç ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

■

Geri tepmelerin önlenmesi için, kullanım sıcak suyu boylerinin
su girişine yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak tek yönlü
bir vana monte edilmesi önerilir.

■

Bir kaçak olması durumunda, suyun montaj mahalli ve çevresinde
herhangi bir zarara yol açmamasına dikkat edin.

■

Soğuk su girişinde basınç tahliye vanası ve tahliye için bir
bağlantı sağlanmalıdır.

■

Soğuk su girişine yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bir
basınç düşürme vanası monte edilmesi önerilir.

■

Soğuk su girişine yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun bir
genleşme kabı monte edilmelidir.

3 yollu vanayı iç üniteye bağlayın
3 yollu vanayla birlikte verilen kılavuza bakın.

1

EKHBRD*,
HXHD*
EKHVM(RD/YD)* üniteleri için

ve
4x

3 yollu vanayı monte etmeden önce,
iç ünite üzerindeki drenaj levhasının
her iki parçasını çıkartın.

Kullanım sıcak suyu boylerinin montajı ve devreye
alınması
■

Ambalaj açma talimatına uygun olarak kullanım sıcak suyu
boylerini ambalajından çıkarın.

■

Kullanım sıcak suyu boyleri aksesuarlarının eksiksiz olduğunu
kontrol edin (bkz. "Aksesuarlar", sayfa 2).

EKHBRD*, HXHD* ve EKHV(H/X)* üniteleri için
Tespit elemanlarını çıkartarak ve ardından kablo bağlantılarını
sökmeden kaydırarak iç ünite anahtar kutusunu çıkartın.

İç ünite gövdesini çıkartın.
EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* ve EKHV(H/V)* üniteleri için
Dekoratif panelleri çıkartmak için alttaki 2 vidayı söktükten sonra
panelleri kaldırın.

4x

İç ünite üst plakasını kullanım sıcak suyu boyleri modülü üzerine takın.
2x
MAX.

15 cm

2x

3

EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için
2. adıma geçin.
2

3

1
2x

■ EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/X)* üniteleri
için, bu 3 yollu vana mutlaka iç ünite üzerine monte
edilmelidir.

1

1

Montaj konumu.

1
2x

2x

1

Üniteden

2

Kullanım sıcak suyu boylerine

3

Oda ısıtmasına

2
3

EKHB(H/X)* üniteleri için

■ EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için

2

1

1

Üniteden

2

Kullanım sıcak suyu
boylerine

3

Oda ısıtmasına

2

*KHB(H/X)*
2x
3

Montaj kılavuzu
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3

3 yollu vana gövdesinin ve 3 yollu vana motorunu ambalajından
çıkartın.

5

3 yollu vana gövdesini boru üzerine monte edin.
Sıcak borular ile elektrik kablolarının hiçbir noktada
temas etmesine izin vermeyin.

Motorla birlikte aşağıdaki aksesuarların eksiksiz olduğunu
doğrulayın.

Bağlantıyı yapmadan önce aşağıdaki şekle bakın.
■ Yalnızca EKHBRD* üniteleri için

B
1
5
2

1

4

3

4

4

2

1

Bilezik

3

Vida

2

Vana motoru kapağı

4

Döndürme topuzu

2

Bileziği vana üzerine yerleştirin ve vanayı, bilezik şekilde
gösterilen konuma gelecek şekilde döndürün.

3

7
8
8

6

45°

45°

10

C
45°

9

11

Vana, motor monte edilmeden önce bu şekilde
yerleştirilmezse, vana çalışma sırasında hem kullanım
sıcak suyuna, hem de oda ısıtmasına açık olacaktır.

12
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5

■ Yalnızca EKHVMRD* ve HXHD* üniteleri için

■ Yalnızca EKHVMYD* üniteleri için

4

1

4

1

5

5

2

3

3

1

2

1

6

6
7

8
8

7
8
8

9

9

Montaj kılavuzu
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9
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■ Yalnızca EKHV(H/X)* üniteleri için

■ Yalnızca EKHB(H/X)* üniteleri için

2

3
4

1

FCU1

FCU2

FCU3

M

5

FHL1

FHL2

FHL3

6
6

8

B

9

7

■ Yalnızca E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için

10
10

C
FCU1

FCU2

FCU3

M

FHL1

11

11

FHL2

FHL3

3 yollu vananın kapalı bir yere monte edilmesi gerekir.

6

Motoru bilezik üzerine bastırın.
Bu işlem sırasında, 4. adımda ayarlanan vana konumunun
bozulmaması için bileziğin dönmemesine dikkat edin.

7

Döndürme topuzunu aşağıda gösterildiği gibi vana motoru
kapağına yerleştirin.
Oda ısıtma

Kullanım sıcak suyu deposu

Döndürme topuzunun ünite tarafından otomatik olarak
çalıştırılabilmesi için, döndürme topuzunun sonuna kadar içeri
doğru bastırıldığından emin olun. Döndürme topuzu hafifçe
kaldırıldığında, manüel çalıştırma mümkündür.
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7

8

(İç) ünite anahtar kutusundaki kablo bağlantılarını aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi gerçekleştirin: (güç beslemesinin kapalı
olduğundan emin olun)
EKHBRD* / EKHVM(RD/YD)* /
HXHD*

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

X2M

X2M

3

4

5

8

10

Esnek hortumları aşağıda ve şekil 4, şekil 5, şekil 6 ve şekil 7'de
gösterildiği gibi bağlayın.
1

Boylerden gelen sıcak su (G 3/4" Dişi)

2

Boylere giden soğuk su (G 3/4" Dişi)

3

Sirkülasyon bağlantısı (G 1/2" Erkek)

4

İç ünite ile boyler coil'i arasındaki sıcak su (hızlı bağlantı 90°)

5

Boyler coil'i ile iç ünite arasındaki geri dönüş suyu
(hızlı bağlantı)

6

3 yollu vana

BLK

BRN

BRN

BLU

BLK

3 yollu vana

BLU

3 yollu vana

9

4
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L

L
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Su akış yönü

■ Yalnızca EKHBRD* üniteleri için

Kabloları ünite içerisinden doğru şekilde geçirdiğinizden emin
olun (ilgili bilgileri, iç ünitenin montaj kılavuzunda bulabilirsiniz).
Ayrıca, iç üniteyle birlikte verilen kablo şemasına da bakın.

2

Kullanım sıcak suyu boylerinin iç ünitenin üzerine monte
edilmesi
Boyler modülünün ön üstteki
dekoratif
panelini
şekilde
gösterildiği gibi çıkartın.

2

Esnek hortumları dişli bağlantı
kaplinleriyle (G 3/4" dişi) birlikte
geçirin. Montaj konumuna (sol
veya sağ tarafa montaj) bağlı
olarak, arka paneldeki sağ veya
sol montaj deliğini açın. Esnek
hortumların zarar görmemesi
için montaj deliklerinin kenarına
izole koruma halkalarını takın.

1

3

■ Yalnızca EKHVMRD* ve HXHD* üniteleri için

2x

3

4

1

4

3

2

Sirkülasyon bağlantısı kullanılıyorsa, bu deliğe dişli bağlantılı bir
tüp bağlayın ve bu tüpü arka paneldeki delikten geçirin.
Boyler modülünü içi ünitenin üzerine monte edin.
1

EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için geçerli
değildir.
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■

Ağırlığı nedeniyle kullanım sıcak suyu boylerinin
iki kişi tarafından taşınması ve kaldırılması önerilir.

■

Aşağıdaki şekle bakın ve boyler modülünü monte
ederken kullanım sıcak suyu boylerinin alt
köşelerindeki kılavuzların, iç ünitenin üzerindeki
kılavuzlarla tam olarak aynı hizaya geldiğinden
emin olun.
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■ Yalnızca EKHVMYD* üniteleri için

■ Yalnızca EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için

2

A

1

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

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

3

4

Soğuk su girişine bir kesme vanası monte edilmesi önerilir.
Su kaçağı olması durumunda etrafın zarar görmemesi için
evde kimse yokken bu kesme vanasını kapatın.
5

Kullanım sıcak suyu boylerinin alt yandaki dekoratif panelleri iç
üniteye sabitleyin.
EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için geçerli
değildir.

1
2
■ EKHV(H/X)* üniteleri için

3 2x

1
2
3

2x

1
2

3 2x

2

1

2

1

2x

Dekoratif panel

2

Hızlı bağlantı deliği

3

2 vidayla sabitleyin

Basınç tahliye vanasını (sahada temin edilir, açılış basıncı
maksimum 10 bar) bağlayın ve tahliye edin.

2

1

6

1

3
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7

Termistör kablosunu iç ünite anahtar kutusuna bağlayın. Güç
beslemesinin kapalı olduğundan emin olun. İç üniteyle birlikte
verilen kablo şemasına bakın.
■ Yalnızca EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* ve HXHD* üniteleri için

3 Kabloları dışarıya yönlendirirken, bunların iç ünite kılıfının
takılmasına mani olmamasına dikkat edin.
Not: yalnız ilgili saha kabloları gösterilmiştir.
■ Yalnızca EKHBRD* üniteleri için
3-way
valve

1~

BLU
BLK
BRN

>25 mm N Y L

X2M
345

■ Yalnızca EKHV(H/X)* üniteleri için
X11A

A3P

3-way
valve

3~

BLU
BLK
BRN

>25 mm N Y L

X2M
345

Termistör kablosu ile güç besleme kablosu arasındaki mesafe,
termistör kablosu üzerindeki elektromanyetik girişimin önlenmesi
için daima en az 25 mm olmalıdır.
1 Termistör kablosu konektörünü PCB üzerindeki X11A
yuvasına (EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* ve HXHD* (A3P))
veya X9A (EKHV(H/X)* (A1P)) takın.
2 Gerginliğin alınması için, kabloları kablo bağları ile kablo bağı
tespitlerine sabitleyin.

X11A

A3P
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■ Yalnızca EKHVM(RD/YD)* ve HXHD* üniteleri için

■ Yalnızca EKHB(H/X)* üniteleri için

3-way
valve

2

>50 mm

BLU
BLK
BRN

NY L

A

A3P

X11A

X9A

3
345

X2M

A9P
X3M

3

■ Yalnızca EKHV(H/X)* üniteleri için

2x

3-way
valve

*

BLU
BLK
BRN

NY L
>25 mm

(

)

*

■ Yalnızca E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için

1

2
X9A

X3M
X9A

3x
X2M

8 9 10

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

8

X9B

X9A

A1P

Yalnızca EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* ve HXHD* üniteleri için:
drenaj levhasını iç üniteye geri takın.
EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için geçerli
değildir.

9

Devreye Alma
Kullanım sıcak suyu boyleri coil'i mutlaka iç ünite su
girişinden suyla doldurulmalıdır. Böylece, sisteme
pislik girmesi önlenmiş olur.
Boyleri doldurmak için şu adımları takip edin:
1 Sistem borularındaki havayı atmak için sıcak su musluklarını
tek tek açın.
2 Soğuk su besleme vanasını açın. Kullanım sıcak suyu boyleri
ve iç ünite üzerindeki dekoratif panellerin aynı hizada
olduğundan emin olun.
3 Hava tamamen boşaldıktan sonra su musluklarını kapatın.
4 Kaçak olmadığını kontrol edin.
5 Deşarj borusundan serbest su akışını sağlamak için, sıcaklık
ve basınç tahliye vanalarını manüel olarak çalıştırın (topuzu
saat yönünün tersine çevirin). Sıcaklık ve basınç tahliye
vanasının konumu için, bkz. "Ana elemanlar", sayfa 2.
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10

Kullanım sıcak suyu
boylerinin ön dekoratif
panellerini geri takın.

1 2 3

Tortu temizleme
Su kalitesine ve ayar sıcaklığına bağlı olarak, kullanım sıcak suyu
boylerinin içerisindeki ısı eşanjöründe tortular birikerek, ısı transferini
kısıtlayabilir. Bu nedenle, belirli aralıklarla ısı eşanjöründe biriken
tortuların temizlenmesi gerekir.

2x

Tortu temizleme yöntemleri kullanılırken, su kalitesinin
mutlaka 98/83/EC sayılı AB direktifinde belirtilen
gereksinimleri karşılaması sağlanmalıdır.

2x
11

İç ünitenin ön dekoratif
panelini geri takın.

Drenaj
2x

Boyleri boşaltmak için şu adımları takip edin:

1

Dekoratif panel

2

Yalıtım parçası

3

Sıcaklık ve basınç tahliye
vanası yalıtım parçası

1

Güç beslemesini kesin.

2

Soğuk su besleme vanasını kapatın.

3

Sıcak su musluklarını açın.

4

Drenaj vanasının açın.

EKHB(H/X)* ve E(D/B)(H/L)Q* üniteleri için geçerli
değildir.

Sorun giderme

Isıtma ünitesinin montaj kılavuzuna bakın.

Bu bölüm, ünitede meydana gelebilecek belirli sorunların teşhis
edilmesi ve düzeltilmesi ile ilgili faydalı bilgiler verir.

Kullanım sıcak suyu boylerinin iç ünitenin yanına monte edilmesi
Genel prosedürler
EKFMAHTB kitiyle birlikte verilen kılavuza bakın.

Kullanım sıcak suyu boyleri sirkülasyon bağlantısının yapılması
Sirkülasyon tapasını gevşetirken veya boruları
sirkülasyon bağlantısına bağlarken, daima 2 anahtar
kullanın.

Bakım
Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha kablo
tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla belirli kontrol ve incelemelerin
gerçekleştirilmesi gereklidir.
■

Tüm kontrol çalışmaları kullanıcı tarafından değil,
mutlaka
yetkili
bir
teknisyen
tarafından
gerçekleştirilmelidir.

■

Herhangi bir bakım veya onarım çalışması
gerçekleştirmeden önce, her zaman besleme
panelindeki devre kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın
veya ünitenin koruma cihazlarını açın.

■

NOT

Herhangi bir bakım veya onarım çalışmasına
başlamadan önce, dış ünitenin güç beslemesinin de
kesildiğinden emin olun.
Esnek hortumların kullanım ömrü 13 yıldır. Bu sürenin
sonunda esnek hortumların değiştirilmesi önerilir.

Sorun giderme işlem sırasına başlamadan önce, ünitede baştan
sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya
kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.
Ünitenin besleme panelinde veya anahtar kutusunda
inceleme yaparken, ünitenin devre kesicisinin kapalı
olduğundan emin olun.
Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna getirmeden
önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden harekete geçtiğini
anlayın. Hiçbir durumda, emniyet cihazları köprülenemez veya fabrika
ayarı dışındaki bir değere değiştirilemez. Sorunun kaynağı tespit
edilemiyorsa, yerel satıcınızı arayın.

Genel belirtiler
Belirti 1: Sıcak su musluklarından su gelmiyor
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Ana su beslemesi kapalıdır.

Su devresindeki kesme vanalarının
hepsinin de tamamen açık olduğunu
kontrol edin.

Belirti 2: Sıcak su musluklarından soğuk su geliyor
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

İç ünite üzerindeki termal kesici
devreye girmiştir

Belirtilen kontroller mutlaka en az yılda bir defa yetkili bir teknisyen
tarafından gerçekleştirilmelidir.
1

Kullanım sıcak su deposu basınç boşaltma valfı (sahada tedarik
edilir)
Kullanım sıcak su deposu üzerindeki basınç boşaltma vanasının
doğru çalıştığını kontrol edin.

2

Su kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için, su boylerinin ön alt
panelini çıkartın (su boyleri, ünitenin üzerine monte edilmişse
öncelikle iç ünitenin ön panelini çıkartın).

Prosedür: ön paneli ve yalıtımı
sökün ve ardından sensörü değiştirin
veya onarın.
İç ünite çalışmıyordur.

İç ünitenin çalışmasını kontrol edin.
Üniteyle birlikte verilen kılavuza
bakın.
Herhangi bir arızadan
şüpheleniyorsanız, bayiinize
danışın.

Belirti 3: Su kesik kesik deşarj ediliyor
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Termal kontrol arızası (su sıcaktır).

Montaj kılavuzu
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• Kesiciyi kontrol edin ve neden
devreye girdiğini bulun ve ardından
sıfırlama düğmesine basın.
• Termistörün termistör yuvasına
doğru şekilde takılıp takılmadığını
kontrol edin.

Bayiinize danışın.
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Belirti 4: Su kirli
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Su kirli

Uzun süre kullanılmamışsa kullanım
sıcak suyu deposundan temiz su
geçirin veya depoyu temizleyin.
Deponun dibindeki su tortusunda
partiküller olabilir. Bu tortu katmanı
çok kalınlaşırsa, sıcak su çıkışına
karışabilir ve sıcak suyu kirletebilir.

Suda çürümüş yumurta kokusu var.

Aynı sorunun soğuk suda da olup
olmadığını kontrol edin. Varsa,
kullanım sıcak suyu boyleriyle ilgili
bir sorun olmadığı, su beslemesi
veya borulardaki suyla ilgili bir
sorunun olduğunu gösterir.
Su tedarikçinize danışın.
Sorun çözülmezse, kullanım sıcak
suyu boylerinin sıcaklığını 65°C'nin
üzerine yükseltin.
Bu işlemden sonra sorun çözülürse,
kokunun nedeni büyük bir ihtimalle
bakteriyel kirlenmedir. Su
tedarikçinize danışın.
Sorun çözülmezse, bayiinize
danışın.

Bertaraf gereksinimleri
Ünitenin sökülmesi ve parçalarla ilgili işlemler mutlaka ilgili yerel ve
ulusal yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Teknik özellikler
Kullanım sıcak suyu boylerinin teknik özellikleri
EKHTS200AC

EKHTS260AC

Depolama kapasitesi

(l)

200

260

Dahili ısı eşanjörü hacmi

(l)

7,5

7,5

Malzeme

Paslanmaz çelik

Genel boyutlar (y x u x g)

(mm)

Maksimum ana çalışma basıncı
(ısıtma tarafı)

(bar)

1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695
3

Bağlantılar

3

Hızlı bağlantı/ G 3/4" F

Kontrol erişim tipi

G 1/2" M Sirkülasyon bağlantısı

Ağırlık
- boşken

(kg)

70

78

- doluyken

(kg)

265

330

Montaj
Maksimum su besleme basıncı

Ünite veya döşeme üzerine
(bar)

10

10

Maksimum kullanım sıcak suyu sıcaklığı
- 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

- 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

Maksimum ısı eşanjörü sıcaklığı
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