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Въведение

Обща информация

Благодарим ви за покупката на този домакински резервоар за
гореща вода.

Домакинският резервоар за гореща вода трябва да се монтира
от лицензиран техник и в съответствие с инструкциите от това
ръководство, с разпоредбите на законодателството и другите
нормативни актове, регулиращи монтажа на невентилирани
цилиндри с гореща вода, които са в сила към датата на
монтажа.

Домакинският резервоар за гореща вода EKHTS може да се
свърже към модули EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*,
EKHV(H/X)*, EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*. Домакинският
резервоар за гореща вода се предлага в два размера:
приблизително 200 и 260 литра. С изключение на модули
EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*, домакинският резервоар за гореща
вода може да се постави върху вътрешния модул. За монтаж на
домакинския резервоар за гореща вода на пода в съседство
с вътрешния модул, се изисква специалният комплект за
свързване EKFMAHTB.

В случай на модули EKHBRD*AA*, се изисква комплектът
EKMKHT1.

В случай на модули EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*, се изисква
комплектът EKFMALTA. Домакинският резервоар за гореща
вода не може да се поставя върху модула, а трябва да се
монтира на пода в съседство с модула.

Обхват на това ръководство

Това ръководство за монтаж описва процедурите по монтаж и
свързване на домакински резервоари за домакинска вода
EKHTS.

Идентифициране на модела

Домакински резервоар за гореща вода

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Домакински резервоар за гореща вода 
за топлинна помпа въздух към вода Ръководство за монтаж

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ПРЕДИ МОНТАЖ. ПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА
ЛЕСНОДОСТЪПНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

МОЛЯ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ЗАЕДНО С ДОМАКИНСКИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРЕЩА
ВОДА EKHWSU СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МОНТАЖА.

НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ КЪМ НЕГО
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИ-
НЕНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО УРЕДА.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ
ОТ DAIKIN, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕ-
ЦИАЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ.
ДОВЕРЕТЕ МОНТАЖА НА КВАЛИФИЦИРАНИ
СПЕЦИАЛИСТИ.

АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА ИЛИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ВИНАГИ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ
DAIKIN ЗА СЪВЕТ И ИНФОРМАЦИЯ.

ОПИСАНИЯТ В ТОВА РЪКОВОДСТВО МОДУЛ Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ И
ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА В ДИАПАЗОН
5°C~30°C.

За модули EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*

Съвместимост с домакински резервоар за гореща
вода EKHTS е възможна само от тип модул
EKHB(H/X)*BB* и E(D/B)(H/L)Q*BB* нататък.

EK HTS 200 AC

Серии

Идентификация на тип

Резервоар за гореща вода, неръждаема стомана

Комплект за Европа
EKHTS200+260AC
Домакински резервоар за гореща вода за топлинна помпа въздух към вода
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Аксесоари

Аксесоари, предоставени с домакинския резервоар 

за гореща вода

Вижте фигура 1

Опционално оборудване

■ EKFMAHTB

Съединителен комплект за монтаж на домакинския резер-
воар за гореща вода на пода, в съседство с вътрешния
модул.

Вижте ръководството за монтаж на комплекта за повече
информация.

■ EKFMALTA

В случай, че домакински резервоар за гореща вода
EKHTS*AC ще се монтира съвместно с модули от серия
EKHBH/X* или E(D/B)(H/L)Q*, изисква се допълнителният
комплект EKFMALTA.

Вижте ръководството за монтаж на комплекта за повече
информация.

■ EKMKHT1

В случай, че домакинският резервоар за гореща вода
EKHTS*AC ще се монтира върху вътрешен модул от серията
EKHBRDAA*, се изисква допълнителният комплект
EKMKHT1.

Вижте ръководството за монтаж на комплекта за повече
информация.

Общ преглед на уреда

Основни компоненти

1 Гъвкав маркуч на намотката на топлообменника

2 Гъвкав маркуч за гореща/студена вода

3 Скоба

4 Комплект за пробиване на отвор (шайба + ремъци + 
винтове)

5 Ръководство за монтаж

6 Лист с инструкции за разопаковане

7 3-посочен клапан (тяло + мотор + скоби) + T-елемент

Цялата система (вътрешен и външен модул) е пред-
назначена за комбиниране с домакински резервоар за
гореща вода Daikin. В случай, че се използва друг
резервоар в комбинация с вътрешен модул Daikin,
Daikin не може да гарантира нито добрата работа, нито
надеждността на системата. Поради тези причини,
Daikin не може да даде гаранция за системата в такъв
случай.

A Изходно съединение за гореща вода (G 3/4" женски)

B T-елемент (закупува се отделно)

C Съединение за клапан за изпускане на налягането (закупува 
се отделно)

D Клапан за изпускане на налягането (закупува се на място)

E Съединение за рециркулация (G 1/2" мъжки)

F Гнездо за термистор

G Съединение за приток от основния вътрешен модул 
в долната част на резервоара (бързо съединение)

H Намотка на топлообменник

J Съединение за обратно връщане към основния вътрешен 
модул в долната част на резервоара (бързо съединение)

K Входно съединение за студена вода (G 3/4" женски)

L Термистор

M Анод

N Кутия

P Пробити отвори за тръбите за вода
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Предпазни устройства

■ Термичен предпазител — Топлинната помпа е оборудвана
с термичен предпазител. Термичният предпазител
се задейства при достигане на твърде висока температура.
Когато се активира, предпазителят трябва да се нулира на
топлинната помпа чрез натискане на предпазителя (за
достъп, махнете декоративните панели както е показано
в ръководството за топлинната помпа). 

■ Клапан за изпускане на налягането — Клапан за изпускане
на налягането (закупува се отделно) в съответствие
с приложимите местни и национални разпоредби, и
с налягане при отваряне максимум 10 bar, трябва да бъде
свързан към съединението за изпускателен клапан.

■ Ако към изпускателното устройство е свързана отходна
тръба, тя трябва да се монтира в посока само надолу и на
защитено от замръзване място. Тя трябва да се остави
отворена в атмосферата.

Обзорна диаграма

■ Съединенията на домакинския резервоар,
служещи за изпускателен клапан за налягане, не
могат да се използват за други цели.

■ Този домакински резервоар за гореща вода може
да се използва само с модули EKHBRD*,
EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/V)*, EKHB(H/X)*
or E(D/B)(H/L)Q*.

Съвместимост с домакински резервоар за гореща
вода EKHTS е възможна само от тип модул
EKHB(H/X)*BB* и E(D/B)(H/L)Q*BB* нататък.

Изключете захранването преди да отваряте
декоративните панели на вътрешния модул.
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1 Изходно съединение за гореща вода (G 3/4" женски)

2 Входно съединение за студена вода (G 3/4" женски)

3 Изходно съединение за гореща вода в долната част на резервоара (бързо съединение)

4 Входно съединение за студена вода в долната част на резервоара (бързо съединение)

5 Съединение за рециркулация (G 1/2" мъжки)

6 Съединение за приток от основния вътрешен модул (бързо съединение)

7 Съединение за обратно връщане към основния вътрешен модул (бързо съединение)

8 3-посочен клапан

9 Съединение за приток от основния вътрешен модул в долната част на резервоара (бързо съединение)

10 Съединение за обратно връщане към основния вътрешен модул в долната част на резервоара (бързо съединение)

11 Пробити отвори за тръбите за вода

12 Нивелиращ крак

Модел на домакински резервоар за гореща вода H1 H2

EKHTS200AC 2010 мм 1935 мм

EKHTS260AC 2285 мм 2230 мм
EKHTS200+260AC
Домакински резервоар за гореща вода за топлинна помпа въздух към вода
4PW64052-1A – 03.2011
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Монтаж на домакински резервоар за 

гореща вода EKHTS

Ако е необходимо поради съответните местни и национални
разпоредби, свържете рециркулационна помпа между крайната
точка за гореща вода и рециркулационното съединение на
домакинския резервоар за гореща вода.

Указания за монтажа

Имайте предвид следните указания при монтиране на
домакински резервоар за гореща вода:

■ Мястото на монтажа да е защитено от замръзване.

■ Стандартното място за монтаж на домакинския резервоар
за гореща вода е върху вътрешния модул.

■ Домакинският резервоар за гореща вода може да се
монтира и на пода. В този случай се изисква специален
комплект за свързване EKFMAHTB, необходим при
монтажа на домакинския резервоар за гореща вода
в съседство с вътрешния модул; този комплект се поръчва
отделно.

■ Разположете домакинския резервоар за гореща вода на
подходящо място, което улеснява поддръжката и обслуж-
ването му. Вижте оцветените в сиво зони, обозначени на
диаграмата, и ръководството за монтаж на вътрешния
модул.

■ За да се избегне обратно всмукване, препоръчва
се монтирането на обратен клапан на входящия отвор за
вода на домакинския резервоар за гореща вода съгласно
местните и национални разпоредби.

■ Вземете мерки в случай на утечка, водата да не може да
причини щети на мястото на монтажа и околната област.

■ Осигурете съединение за изпускателния клапан за
налягане и дренажа върху входа за студена вода.

■ Препоръчва се да се монтира редукционен клапан на входа
на студената вода в съответствие с местните и
националните разпоредби.

■ На входа на студената вода трябва да се монтира раз-
ширителен съд в съответствие с местните и националните
разпоредби.

■ Монтажът трябва да се извърши от лицензиран
техник, изборът на материали и монтажът трябва
да отговарят на приложимите национални и
международни разпоредби.

■ Оборудването не е предназначено за употреба
в потенциално експлозивна атмосфера.

■ Качеството на горещата вода за домакински нужди
трябва да е съгласно EU директива 98/83 EC.

■ Върху съединението за студена вода на
домакинския резервоар за гореща вода трябва да
се монтира дренажно устройство.

■ От съображения за безопасност, не се позволява
добавянето на никакъв вид гликол към водния
кръг.

■ За да се избегне застой на вода, важно е
капацитетът за съхранение на домакинския
резервоар за гореща вода да отговаря на
дневната консумация на домакинска гореща вода.

В случаите, в които няма консумация на гореща
вода за продължителни периоди от време,
оборудването трябва да се промие с прясна вода
преди употреба.

Функцията за дезинфекция на оборудването е
описана в ръководството за експлоатация на
вътрешния модул.

■ Препоръчва се да се избягват дълги тръбни
преходи между домакинския резервоар за гореща
вода и крайните точки на потребление на горе-
щата вода (душ, баня, ...) и да се избягват
задънени разклонения.

■ Монтажът трябва да е в съответствие с местните
и националните разпоредби и може да наложи
допълнителни хигиенни мерки при монтажа.

■ В съответствие с местните и националните
разпоредби, може да е необходимо монтирането
на термостатни смесителни клапани.

■ Веднага след монтажа, домакинският резервоар
за гореща вода трябва да се промие с прясна
вода. Тази процедура да се повтаря поне веднъж
дневно през първите 5 последователни дни след
монтажа.

3

41 2

1 Съединение за 
рециркулация

2 Съединение за гореща 
вода

3 Душ

4 Рециркулационна помпа

Ако наличното сервизно пространство от лявата
и/или дясната страна е ограничено, най-напред
внимателно преценете всички стъпки по монтажа
на вътрешния модул.

Не е приложимо за модули EKHB(H/X)* и
E(D/B)(H/L)Q*.
Ръководство за монтаж
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Монтаж и пускане в експлоатация на домакински 

резервоар за гореща вода

Монтаж на домакински резервоар за гореща вода върху
вътрешния модул

1 Разопаковайте домакинския резервоар за гореща вода
съгласно инструкциите от листа с инструкции за
разопаковане.

2 Проверете дали са приложени всички аксесоари към
домакинския резервоар за гореща вода (вижте
"Аксесоари" на страница 2).

3 Махнете кутията на вътрешния модул.

А 

За модули EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* и EKHV(H/V)*

Свалете декоративните панели чрез демонтиране на 2-та
долни винта и след това откачете панела.

Монтирайте горната пластина на вътрешния модул върху
модула на домакинския резервоар за гореща вода.

В

За модули EKHB(H/X)*

4 Свързване на 3-посочния клапан

1 A
Само за модули EKHBRD*,
HXHD* и EKHVM(RD/YD)*.
Свалете двете части на
дренажната пластина върху
горната част на вътрешния
модул, преди да монтирате
3-посочния клапан.

B
Само за модули EKHV(H/X)*.
Демонтирайте превключвателната кутия на вътрешния
модул чрез развиване на закрепването и след това
плъзнете кутията настрани, без да разкачате кабелни
съединения.

2 Монтажно положение.

■ При модули EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*,
EKHV(H/X)*, този 3-посочен клапан трябва да се
монтира във вътрешния модул.

■ За модули EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x

2x

2

*KHB(H/X)*

4x4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 От модула

2 Към домакински резервоар 
за гореща вода

3 Към стайно отопление

1

2

3

1 От модула

2 Към домакински 
резервоар за гореща 
вода

3 Към стайно отопление
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3 Разопаковайте тялото и мотора на 3-посочния клапан.

Проверете дали следните аксесоари са предоставени
с мотора.

4 Поставете втулката на вентила и завъртете вентила
така, че втулката да се позиционира съгласно долната
фигура.

5 Монтирайте тялото на 3-посочния клапан в тръбо-
провода.

Вижте долната фигура, преди да направите
съединението.

■ Само за модули EKHBRD*.

1 Втулка 3 Винт

2 Капак на мотора на клапана 4 Бутон

Ако клапанът не е позициониран по този начин
преди монтажа, клапанът ще пропуска както към
отопление на водата, така и към отопление на
помещенията.

1 2 3 4

4545°45°

45°

4545°45°

През цялото време избягвайте контакт между
тръбите за гореща вода и електро-
окабеляването.

A

B

C

4

1

2
2

3

5

6

7

98

10

11

11

13

14
15

16 12

EKHBRD

17
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■ Само за модули EKHVMRD* и HXHD*. ■ Само за модули EKHVMYD*.

5
4

6

A

1

1

2

8

3

7

8

9 9

8

9

4

A

5

6

1
1

3

2

7

8
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■ Само за модули EKHV(H/X)*. ■ Само за модули EKHB(H/X)*.

■ Само за модули E(D/B)(H/L)Q*.

A

7

6

2

1

10

10

11

13

12

9

4 5

8
14

14

B

C

15
16

3

EKHV(H/X)

EKHV(H/X)

1717

3-посочният клапан трябва да се монтира
вътрешно.

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
FCU2

FCU3

M

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
FCU2

FCU3

M
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6 Натиснете мотора върху втулката.

Внимавайте да не въртите втулката през това време, за
да се запази положението на клапана, установено по
време на стъпка 4.

7 Поставете бутона върху капака на мотора на клапана,
както е показано по-долу.

Уверете се, че бутонът е напълно вкаран, за да може
той да се задейства автоматично от уреда. Ако бутонът
е леко повдигнат, е възможно ръчно управление.

8 Направете окабеляването в превключвателната кутия
на (вътрешния) модул съгласно следната фигура:
(уверете се, че захранването е изключено)

Задължително спазвайте подходящия път за прекар-
ване на кабелите вътре в модула (този път ще намерите
в ръководството за монтаж на вътрешния модул).
Вижте също прикрепената към вътрешния модул схема
на окабеляването.

5 Свалете предния декора-
тивен панел на модула на
резервоара, както е
показано на илюстрацията.

6 Монтирайте модула на резервоара върху вътрешния модул,
използвайки отворите за повдигане.

7 Свържете гъвкавите маркучи както е показано на
фигура 4, фигура 5, фигура 6 и фигура 7.

■ Само за модули EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* и
EKHV(H/X)*

■ Двата гъвкави маркуча с бързи съединения от двете
страни трябва да се свържат към предвиденото
съединение за намотката (за модули EKHBRD*, вижте
фигура 4, за модули EKHV(H/X)*, вижте фигура 5, за
модули EKHVMRD* и HXHD*, вижте фигура 6, за модули
EKHVMYD*, вижте фигура 7).

■ Двата гъвкави маркуча с бързо съединение от едната
страна и резбовано съединение от другата страна
трябва да се свържат към изхода за гореща вода и входа
за студена вода (те трябва да се изкарат от задната
плоча, както е посочено в фигура 4, фигура 5, фигура 6
и фигура 7). В зависимост от мястото на монтаж
(монтаж от ляво или от дясно), продупчете съответния
ляв или десен пробит отвор на задната плоча.
Поставете шайбата върху ръбовете на пробитите
отвори, за да предпазите гъвкавите маркучи.
Ако се използва съединение за рециркулация, свържете
тръба с резбовано съединение към този отвор и я
прекарайте и през отвор в задната плоча (за модули
EKHBRD*, вижте фигура 4, за модули EKHV(H/X)*, вижте
фигура 5, за модули EKHVMRD* и HXHD*, вижте
фигура 6, за модули EKHVMYD*, вижте фигура 7).

Отопление на 
помещения

Домакински резервоар за 
гореща вода

EKHBRD* / 

EKHVM(RD/YD)* / HXHD*

EKHV(H/X)* / EKHB(H/X)* / 

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

X2M X2M

3 4 5 8 9 10

3-посочен клапан 3-посочен клапан

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

Не е приложимо за модули EKHB(H/X)* и
E(D/B)(H/L)Q*.

■ Поради теглото на домакинския резервоар за
гореща вода, препоръчва се участието на
двама души във вдигането и местенето на
модула.

■ Вижте долната фигура и се уверете, че при
монтирането позициониращите водачи на
всичките четири ъгъла на домакинския
резервоар за гореща вода съвпадат идеално
върху четирите позициониращи водачи на
горната повърхност на вътрешния модул.

2x

1 Изходно съединение за гореща вода (G 3/4" женски)

2 Входно съединение за студена вода (G 3/4" женски)

3 Изходно съединение за гореща вода в долната част 
на резервоара (бързо съединение)

4 Входно съединение за студена вода в долната част 
на резервоара (бързо съединение)

5 Съединение за рециркулация (G 1/2" мъжки)

6 Съединение за приток от основния вътрешен модул 
(бързо съединение)

7 Съединение за обратно връщане към основния 
вътрешен модул (бързо съединение)

8 3-посочен клапан

9 Съединение за приток от основния вътрешен модул 
в долната част на резервоара (бързо съединение)

10 Съединение за обратно връщане към основния 
вътрешен модул в долната част на резервоара (бързо 
съединение)
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■ Само за модули EKHB(H/X)*

■ Само за модули E(D/B)(H/L)Q*

8 Закрепете страничните долни декоративни панели на
домакинския резервоар за гореща вода към вътрешния
модул.

9 Свържете клапана за изпускане на налягането (закупува
се отделно, налягане при отваряне максимум 10 bar) и
дренажа.

10 Свържете кабела на термистора към превключвателната
кутия на вътрешния модул. Уверете се, че захранването е
изключено. Вижте прикрепената към вътрешния модул
схема на окабеляването.

■ Само за модули EKHBRD*, EKHVM(RD/YD) и HXHD*.

■ Само за модули EKHV(H/X)*

Препоръчва се да се монтира спирателен клапан
към входа за студена вода. Затваряйте този
спирателен клапан през периодите на отсъствие,
за да се избегне повреда на околността в случай
на изтичане на вода.

Не е приложимо за модули EKHB(H/X)* и
E(D/B)(H/L)Q*.

11x

21x

2x 3

2

1

3

*KHB(H/X)**KHB(H/X)*

11x

21x

2x 3

2

1

3

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

1 Декоративен панел

2 Отвор за бързо закрепване

3 Затегнете с 2 винта

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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Разстоянието между термисторния и захранващия кабел
трябва винаги да е поне 25 mm, за да не се допусне
електромагнитна интерференция върху термисторния
кабел.

1 Включете конектора на термисторния кабел в гнездо
X11A (EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* и HXHD* (A3P)) или
X9A (EKHV(H/X)* (A1P)) на PCB.

2 Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

3 При прекарване на кабели, внимавайте те да не пречат
на поставянето на капака на вътрешния модул.

Забележка: показано е само съответното окабеляване.

■ Само за модули EKHBRD*.

■ Само за модули EKHVM(RD/YD)*.

■ Само за модули EKHV(H/X)*.

X11A

A3P

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm1~
B

LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm

X11A

A3P

3~

X
2M

A9P

X3M

3
4

5

A3PX11A

B
L

U

B
R

N
B

L
K

N Y L

3-way
valve

>50 mm

X
2M

X
3M

10
9

8

A1PX9A

B
L

U

B
R

N
B

L
K

N Y L

3-way
valve

>25 mm

X9B
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■ Само за модули EKHB(H/X)*

■ Само за модули E(D/B)(H/L)Q*

11 Само за модули EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* и HXHD*:
закачете отново дренажната пластина на вътрешния
модул.

12 Пускане в експлоатация

Следвайте описаните по-долу стъпки за напълване на
резервоара:

1 Отворете последователно всички кранове за гореща
вода, за да изгоните въздуха от тръбите на системата.

2 Отворете подаващия клапан за студена вода. Уверете
се, че декоративните панели на домакинския резервоар
за гореща вода и на вътрешния модул са изравнени.

3 Затворете всички кранове за вода след изгонване на
въздуха.

4 Проверете за утечки.

5 Ръчно задействайте изпускателния и температурния
клапан, за да се осигури свободен поток на водата през
отделителната тръба (завъртете бутона обратно на
часовниковата стрелка). Вижте "Основни компоненти"
на страница 2 за местоположението на изпускателния и
температурния клапан.

13 Поставете отново
предния декора-
тивен панел на
резервоара за
гореща вода.

14 Поставете отново
предния декора-
тивен панел на
вътрешния модул.

Монтаж на домакински резервоар за гореща вода
отстрани на вътрешния модул

Вижте ръководството, предоставено с комплекта EKFMAHTB.

Свързване към съединението за рециркулация на
домакински резервоар за гореща вода

При развиване на пробката за рециркулация
или при свързване на тръби към съединението
за рециркулация, винаги използвайте
едновременно 2 гаечни ключа.

Не е приложимо за модули EKHB(H/X)* и
E(D/B)(H/L)Q*.

3

3

2x

A

X9AX9AX9A

2

* ( )*

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

21

X9AX9AX9A

X9AX9AX9A

3x

Серпантината на домакинския резервоар за
гореща вода трябва да се напълни с вода от входа
за вода на вътрешния модул. Така се избягва
навлизането на замърсяване в системата.

Не е приложимо за модули EKHB(H/X)* и
E(D/B)(H/L)Q*.

Вижте ръководството за монтаж на отоплителния
уред.

2x

2x

2x

1 2 3

1 Декоративен панел

2 Изолационен елемент

3 Изолационен елемент 
на изпускателния и 
температурния клапан
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Поддръжка

За да се осигури оптимална работа на уреда, редовно трябва да
се извършват определени проверки на уреда и окабеляването.

Описаните проверки трябва да се извършат поне веднъж

годишно от лицензиран техник.

1 Клапан за изпускане на налягането на домакински
резервоар за гореща вода (закупува се отделно)

Проверете правилната работа на клапана за изпускане на
налягането на домакинския резервоар за гореща вода.

2 Свалете долния преден панел на водния резервоар, за да
проверите за утечки на вода (първо свалете предния панел
на вътрешния модул, ако резервоарът за вода е монтиран
върху вътрешния модул).

Почистване на котлен камък

В зависимост от качеството на водата и зададената темпера-
тура, по топлообменника в резервоара за гореща вода може да
се отлага котлен камък. По тази причина, може да се наложи
почистване на котления камък от топлообменника на
определени интервали от време.

Източване

Следвайте описаните по-долу стъпки за източване на
резервоара:

1 Изключете захранването.

2 Затворете подаващия клапан за студена вода.

3 Отворете крановете за гореща вода.

4 Отворете дренажния клапан.

Отстраняване на проблеми

Този раздел предоставя информация за диагностика и
коригиране на определени проблеми в работата на модула.

Общи указания

Преди стартиране на процедура по отстраняване на проблеми,
извършете старателна визуална проверка и търсете очевидни
дефекти от рода на хлабави връзки или дефектни кабели.

Когато е било задействано предпазно устройство, спрете
модула и установете каква е причината за задействането,
преди да рестартирате. При никакви обстоятелства не
заобикаляйте предпазните устройства и не модифицирайте
фабрично зададените им стойности. Ако не можете да откриете
причината за проблема, обадете се на местния ви доставчик.

Общи признаци

Симптом 1: От крановете за топла вода не тече вода

Симптом 2: Водата от крана за топла вода е студена

Симптом 3: Прекъсващо отделяне на вода

Симптом 4: Мръсна вода

■ Всяка проверка трябва да се извършва само от
лицензиран техник, а не от потребителя.

■ Преди извършване на дейности по поддръжка и
ремонт, винаги изключвайте прекъсвача на
веригата от панела за захранване, сваляйте
предпазителите или отваряйте предпазните
устройства на модула.

■ Преди започване на каквито и да било дейности
по поддръжка или ремонт се уверете, че
захранването на външния модул е изключено.

БЕЛЕЖКА Гъвкавите маркучи са предвидени за 13 години
работа. Препоръчва се смяната им след този
период.

Когато се използват средства за почистване на котлен
камък, трябва да се гарантира, че качеството на
водата остава съвместимо с изискванията на ЕС
директива 98/83/EC.

При извършване на проверка на захранващия панел
или на превключвателната кутия на модула, винаги
проверявайте дали прекъсвачът на веригата е
изключен.

Вероятни причини Коригиращо действие

Основното подаване на вода е 
прекъснато.

Проверете дали всички 
спирателни клапани на водния 
кръг са напълно отворени.

Вероятни причини Коригиращо действие

Задействан е термичният 
прекъсвач, разположен във 
вътрешния модул

• Проверете и намерете причината 
за задействането, след това 
нулирайте бутона.

• Проверете дали термисторът е 
монтиран правилно в гнездото си.

Процедура: свалете предния 
панел и изолацията, сменете или 
ремонтирайте сензора.

Вътрешният уред не работи. Проверете работата на уреда. 
Вижте ръководството за експлоа-
тация на модул.
Ако се съмнявате в неизправ-
ности, свържете се с местния 
ви дилър.

Вероятни причини Коригиращо действие

Неизправен термичен контрол 
(водата ще бъде гореща).

Обърнете се към вашия местен 
дилър.

Вероятни причини Коригиращо действие

Мръсна вода. Промийте или почистете 
домакинския резервоар за 
гореща вода след периоди на 
престой. Може да се случи така, 
че твърди частици от водата да се 
отложат на дъното на резервоара. 
Ако този слой стане достатъчно 
дебел, той може да проникне 
в изхода за гореща вода и да 
замърси водата.

Водата мирише на развалени 
яйца.

Проверете, дали това се 
наблюдава и при студената вода. 
Ако това е така, това означава, 
че има проблем с водоподаването 
или с водата в тръбите, но не 
в самия домакински резервоар 
за гореща вода.
Обърнете се към местната ви 
водоснабдителна фирма.
Ако проблемът не се реши, 
увеличете температурата 
в домакинския резервоар за 
гореща вода над 65°C.
Ако това действие реши 
проблема, миризмата най-
вероятно е причинена от 
бактериално замърсяване. 
Обърнете се към местната ви 
водоснабдителна фирма.
Ако проблемът не се реши, 
обадете се на местния ви дилър.
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Изисквания за изхвърлянето

Разглобяването на модула и обработката на частите трябва да
се извърши в съответствие с приложимите местни и нацио-
нални разпоредби.

Технически спецификации

Спецификации на домакински резервоар за гореща 

вода

EKHTS200AC EKHTS260AC

Капацитет за съхранение (л) 200 260

Обем на вътрешен 

топлообменник
(л) 7,5 7,5

Материал Неръждаема стомана

Общи размери (в x д x ш) (мм) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Максимално основно 

работно налягане 

(нагревателна страна)

(бар) 3 3

Свързване Бързо съединение/ G 3/4" F

Тип на достъп за проверка G 1/2"М Съединение 
за рециркулация

Тегло

- празно (кг) 70 78

- пълно (кг) 265 330

Монтиране Монтаж върху вътрешния модул 
или на пода

Максимално налягане 

на подаваната вода
(бар) 10 10

Максимална температура на домакинска гореща вода

- EKHBRD* (°C) 75 75

- EKHVM(RD/YD)* (°C) 75 75

- EKHV(H/X)* (°C) 60 60

- HXHD125* (°C) 75 75

- EKHB(H/X)* (°C) 60 60

- E(D/B)(H/L)Q* (°C) 60 60

Максимална температура на топлообменника

- EKHBRD* (°C) 85 85

- EKHVM(RD/YD)* (°C) 85 85

- EKHV(H/X)* (°C) 65 65

- HXHD125* (°C) 85 85

- EKHB(H/X)* (°C) 65 65

- E(D/B)(H/L)Q* (°C) 65 65
Ръководство за монтаж
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