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Wstęp

Informacje ogólne

Dziękujemy za dokonanie zakupu zbiornika ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego.

Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego musi
być zainstalowany przez licencjonowanego technika, w zgodzie
z niniejszą instrukcją, bieżącym ustawodawstwem obowiązującym
w dniu instalacji oraz sztuką inżynierską w odniesieniu do zbiorników
na ciepłą wodę bez odpowietrzników.

Zbiornik ciepłej wody EKHTS można podłączyć do urządzeń
wewnętrznych EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/X)*,
EKHB(H/X)* i  E(D/B)(H/L)Q*. Zbiornik ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego jest dostępny w dwu rozmiarach: około
200 oraz 260 litrów. Z wyjątkiem urządzeń EKHB(H/X)* i
E(D/B)(H/L)Q* zbiornik ciepłej wody mozna zamontować na szczycie
urzadzenia wewnętrznego. W przypadku instalacji zbiornika cwu na
kondygnacji wyższej niż kondygnacja z zamontowanym urządzeniem
wewnętrznym wymagany jest zestaw podłączeniowy EKFMAHTB.

W przypadku urządzeń wewnętrznych EKHBRD*AA* wymagany jest
zestaw EKMKHT1.

Z wyjątkiem urządzeń EKHB(H/X)* i E(D/B)(H/L)Q* wymagany jest
zestaw EKFMALTA. Zbiornika ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego nie można zamontować na szczycie
urządzenia — konieczne jest zamontowanie go obok, na poziomie
posadzki.

Zakres niniejszej instrukcji

W niniejszej instrukcji montażu opisano procedury montażu i
podłączania zbiorników ciepłej wody EKHTS na potrzeby
gospodarstwa domowego.

Identyfikacja modelu

Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego dla układu pompy ciepła powietrze-woda Instrukcja montażu

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ.
INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W DOSTĘP-
NYM MIEJSCU, ABY MOŻNA Z NIEJ BYŁO KORZYSTAĆ
W PRZYSZŁOŚCI.

PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU NALEŻY UMIEŚCIĆ TĘ
INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU W POBLIŻU MIEJSCA
INSTALACJI ZBIORNIKA CIEPŁEJ WODY EKHWSU.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,
WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU.
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIA FIRMY
DAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O
WYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI URZĄDZENIAMI;
AKCESORIA POWINNY BYĆ INSTALOWANE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY
MONTAŻU LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

URZĄDZENIE OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO MONTAŻU
WEWNĘTRZNEGO W TEMPERATURACH OTOCZENIA
W ZAKRESIE OD 5°C DO 30°C.

W przypadku urządzeń EKHB(H/X)* i E(D/B)(H/L)Q*

Zgodność ze zbiornikiem ciepłej wody EKHTS jest
możliwa w przypadku modeli od EKHB(H/X)*BB* oraz
E(D/B)(H/L)Q*BB* w górę.

EK HTS 200 AC

Serie

Identyfikacja typu

Zbiornik ciepłej wody, stal nierdzewna

Zestaw europejski
EKHTS200+260AC
Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
dla układu pompy ciepła powietrze-woda
4PW64052-1A – 03.2011

Instrukcja montażu

1



Akcesoria

Akcesoria dostarczane razem ze zbiornikiem ciepłej wody

Patrz rysunek 1

Wyposażenie opcjonalne

■ EKFMAHTB

W przypadku instalacji zbiornika c.w.u na kondygnacji wyższej
niż kondygnacja z zamontowanym urządzeniem wewnętrznym
wymagany jest zestaw podłączeniowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu
zestawu.

■ EKFMALTA

W przypadku, jeśli zbiornik ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego EKHTS*AC ma zostać zainstalowany
wraz z urządzeniem EKHBH/X* lub E(D/B)(H/L)Q*, wymagany
jest dodatkowy zestaw EKFMALTA.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu
zestawu.

■ EKMKHT1

W przypadku, jeśli zbiornik ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego EKHTS*AC ma zostać zainstalowany
w górnej części urządzenia wewnętrznego z serii EKHBRDAA*,
wymagany jest dodatkowy zestaw EKMKHT1.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej
do zestawu.

Opis ogólny urządzenia

Główne elementy

1 Wąż elastyczny wężownicy wymiennika ciepła

2 Wąż elastyczny wody gorącej/zimnej

3 Zacisk

4 Montaż w wybitym otworze (przelotka + zaciski + śruby)

5 Instrukcja montażu

6 Instrukcja rozpakowywania

7 Zestaw zaworu 3-drogowego (korpus + silnik + zaciski) + T-trójnik

Cały system (urządzenie wewnętrzne i urządzenie
zewnętrzne) przeznaczony jest do użycia razem ze
zbiornikiem ciepłej wody Daikin. W przypadku użycia
z urządzeniem wewnętrznym innego zbiornika, firma
Daikin nie jest w stanie zagwarantować ani prawidłowego
działania ani niezawodności systemu. Z tego powodu
w takim przypadku firma Daikin nie udziela systemowi
gwarancji.

A Przyłącze wylotu ciepłej wody (gwint żeński G 3/4")

B Trójnik (nie należy do wyposażenia)

C Przyłącze ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa (nie należy do 
wyposażenia)

D Ciśnieniowy zawór nadmiarowy (nie należy do wyposażenia)

E Przyłącze recyrkulacji (gwint męski G 1/2")

F Gniazdo termistora

G Przyłącze wlotowe z głównego urządzenia wewnętrznego 
na spodzie zbiornika (szybkozłącze)

H Wężownica wymiennika ciepła

J Przyłącze wylotowe obiegu powrotnego do głównego urządzenia 
wewnętrznego na spodzie zbiornika (szybkozłącze)

K Przyłącze wlotu zimnej wody (gwint żeński G 3/4")

L Termistor

M Anoda

N Obudowa

P Wybite otwory na przewody wodne
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Urządzenia zabezpieczające

■ Zabezpieczenie termiczne — pompa ciepła jest wyposażona
w zabezpieczenie termiczne. Zabezpieczenie termiczne
uaktywnia się, gdy temperatura stanie się za wysoka. Po
aktywowaniu zabezpieczenie na pompie ciepła musi zostać
wyzerowane; w tym celu należy je nacisnąć (aby uzyskać
dostęp, należy zdjąć panele ozdobne zgodnie z instrukcją
pompy ciepła).

■ Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa — ciśnieniowy zawór bez-
pieczeństwa (nie należy do wyposażenia) musi być podłączony
do przyłącza ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa, zgodnie
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi, a maksy-
malne ciśnienie otwarcia nie może przekroczyć 10 bar.

■ Jeśli urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem
ciśnienia jest wyposażone w przewód upustowy, musi on być
prowadzony ze stałym spadkiem, w otoczeniu nienarażonym na
przemarzanie. Jego wylot należy wyprowadzić na zewnątrz
i pozostawić niezaślepiony.

Schemat zewnętrzny

■ Przyłączy zaworu bezpieczeństwa zbiornika ciepłej
wody nie wolno używać do innych celów.

■ Ten zbiornik ciepłej wody może być używany
w połączeniu z urządzeniem EKHBRD*,
EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/V)*, EKHB(H/X)*
lub E(D/B)(H/L)Q*.

Zgodność ze zbiornikiem ciepłej wody EKHTS jest
możliwa w przypadku modeli od EKHB(H/X)*BB* oraz
E(D/B)(H/L)Q*BB* w górę.

Przed otwarciem paneli ozdobnych urządzenia
wewnętrznego należy odłączyć zasilanie.
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1 Przyłącze wylotu ciepłej wody (gwint żeński G 3/4")

2 Przyłącze wlotu zimnej wody (gwint żeński G 3/4")

3 Przyłącze wylotu ciepłej wody na spodzie zbiornika (szybkozłącze)

4 Przyłącze wlotu zimnej wody na spodzie zbiornika (szybkozłącze)

5 Przyłącze recyrkulacji (gwint męski G 1/2")

6 Przyłącze wlotowe z głównego urządzenia wewnętrznego (szybkozłącze)

7 Przyłącze wylotowe obiegu powrotnego do głównego urządzenia wewnętrznego (szybkozłącze)

8 Zawór 3-drogowy

9 Przyłącze wlotowe z głównego urządzenia wewnętrznego na spodzie zbiornika (szybkozłącze)

10 Przyłącze wylotowe obiegu powrotnego do głównego urządzenia wewnętrznego na spodzie zbiornika (szybkozłącze)

11 Wybite otwory na przewody wodne

12 Poziomujące stopki urządzenia

Model zbiornika ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego H1 H2

EKHTS200AC 2010 mm 1935 mm

EKHTS260AC 2285 mm 2230 mm
EKHTS200+260AC
Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
dla układu pompy ciepła powietrze-woda
4PW64052-1A – 03.2011
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Instalacja zbiornika ciepłej wody na 
potrzeby gospodarstwa domowego 
EKHTS

Jeśli wymagają tego przepisy lokalne i krajowe, można podłączyć
pompę obiegową między punktem poboru ciepłej wody a otworem
recyrkulacyjnym w zbiorniku ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa
domowego.

Wskazówki montażowe

Podczas montażu zbiornika cieplej wody należy uwzględnić poniższe
wskazówki:

■ W miejscu instalacji nie może występować mróz.

■ Standardowo zbiornik c.w.u instaluje się na urządzeniu
wewnętrznym.

■ Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego
można również instalować na podłodze. W takim przypadku
wymagany jest zestaw podłączeniowy EKFMAHTB do instalacji
ciepłej wody użytkowej obok urządzenia wewnętrznego; zestaw
ten zamawiany jest oddzielnie.

■ Zbiornik należy umieścić w odpowiednim miejscu, tak aby
zapewnić do niego łatwy dostęp na czas konserwacji. Należy
zapoznać się z szarymi strefami wskazanymi na schemacie
oraz z instrukcją instalacji urządzenia wewnętrznego.

■ Aby uniknąć przepływu wstecznego, zaleca się zainstalowanie
zaworu zwrotnego na wlocie wody do zbiornika ciepłej wody.
Czynności te należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnymi i
krajowymi.

■ Należy wykluczyć możliwość zniszczenia wskutek wycieku
wody instalacji oraz jej otoczenia.

■ Zapewnić przyłącze umożliwiające odpowietrzanie i opróżnianie
ciśnieniowego wlotu zimnej wody.

■ Zaleca się zainstalowanie zaworu redukującego ciśnienie na
wlocie zimnej wody do zbiornika. Czynności te należy wykonać
zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

■ Zaleca się zainstalowanie zbiornika wyrównawczego na wlocie
zimnej wody do zbiornika. Czynności te należy wykonać
zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

■ Instalację należy powierzyć technikowi chłodnictwa;
wybór materiałów i miejsca instalacji musi odpowia-
dać właściwym przepisom lokalnym i krajowym.

■ Nie należy używać urządzenia w atmosferze
wybuchowej.

■ Jakość wody w obiegu ciepłej wody musi odpowiadać
dyrektywie Unii Europejskiej 98/83 WE.

■ Na przyłączu zimnej wody zbiornika konieczne jest
zainstalowanie urządzenia spustowego.

■ Ze względów bezpieczeństwa do instalacji wodnej nie
należy dodawać glikolu.

■ Szczególnie ważne jest, aby wydajność i pojemność
zbiornika ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa
domowego odpowiadała typowemu dziennemu
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę tak, aby nie
dochodziło do długotrwałego przestoju wody
w zbiorniku.

W przypadkach charakteryzujących się dłuższymi
przerwami w zużyciu cwu urządzenie należy przed
użyciem przepłukać świeżą wodą.

Funkcję dezynfekcji, w którą wyposażono urządzenie,
opisano w instrukcji obsługi urządzenia
wewnętrznego.

■ Zaleca się unikać długich przebiegów przewodów
rurowych między zbiornikiem cwu a punktem poboru
ciepłej wody (prysznic, wanna, itp.) oraz unikanie
odcinków niezakończonych punktem poboru.

■ Instalację należy wykonać zgodnie z przepisami
lokalnymi i krajowymi. Ponadto może ona wymagać
podjęcia dodatkowych środków w zakresie higieny.

■ Może okazać się konieczne zainstalowanie zgodnie
z przepisami lokalnymi i krajowymi termostatycznych
zaworów rozprężnych.

■ Po zakończeniu prac instalacyjnych zbiornik ciepłej
wody należy niezwłocznie napełnić świeżą wodą.
Procedurę tę należy powtarzać co najmniej raz
dziennie przez pierwszych 5 kolejno następujących
po sobie dni po zakończeniu prac.

3

41 2

1 Przyłącze recyrkulacji

2 Przyłącze gorącej wody

3 Prysznic

4 Pompa obiegowa

W przypadku gdy dostępna przestrzeń serwisowa
z lewej i prawej strony jest ograniczona, należy
dobrze rozplanować poszczególne kroki związane
z instalacją modułu wewnętrznego.

Nie dotyczy urządzeń EKHB(H/X)* i E(D/B)(H/L)Q*.
Instrukcja montażu
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Montaż i przekazanie do eksploatacji zbiornika ciepłej 
wody na potrzeby gospodarstwa domowego

Instalacja zbiornika cwu na urządzeniu wewnętrznym

1 Rozpakować zbiornik cwu zgodnie z instrukcjami wymienionymi
w instrukcji rozpakowywania.

2 Sprawdzić, czy do zbiornika dołączono wszystkie akcesoria
(patrz "Akcesoria" na stronie 2).

3 Zdejmij obudowę urządzenia wewnętrznego.

A 

W przypadku urządzeń EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* i
EKHV(H/V)*

Zdjąć panele ozdobne, wykręcając 2 śruby znajdujące się
na spodzie, a następnie odczepiając panel.

Zamontować górną pokrywę urządzenia wewnętrznego
na module zbiornika cwu.

B

W przypadku urządzeń EKHB(H/X)*

4 Podłączyć zawór 3-drogowy

1 A
Dotyczy tylko urządzeń
EKHBRD*, HXHD* i
EKHVM(RD/YD)*.
Zdemontować obie części płyty
na skropliny na górnej części
urządzenia przed instalacją
zaworu 3-drogowego.

B
Dotyczy tylko urządzeń EKHV(H/X)*.
Zdemontować skrzynkę elektryczną urządzenia
wewnętrznego, odkręcając mocowania i wysuwając skrzynkę
na bok, bez rozłączania jakichkolwiek połączeń.

2 Miejsce montażu

■ W przypadku urządzeń EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*,
HXHD*, EKHV(H/X)* ten 3-drożny zawór musi być
montowany w urządzeniu wewnętrznym.

■ W przypadku urządzeń EKHB(H/X)* i 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 Od urządzenia

2 Do zbiornika ciepłej wody 
na potrzeby gospodarstwa 
domowego

3 Do instalacji grzewczej

1

2

3

1 Od urządzenia

2 Do zbiornika ciepłej wody 
na potrzeby gospodarstwa 
domowego

3 Do instalacji grzewczej
EKHTS200+260AC
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3 Rozpakuj korpus zaworu 3-drogowego oraz 3-drogowy
element wykonawczy zaworu.

Sprawdź, czy do silnika dołączono poniższe akcesoria.

4 Umieść tuleję na zaworze i przekręć zawór w położenie
zgodne z rysunkiem poniżej.

5 Zamontuj korpus zaworu 3-drogowego w przewodzie
rurowym.

Przed wykonaniem podłączenia należy zapoznać się
z poniższym rysunkiem.

■ Dotyczy tylko urządzeń EKHBRD*.

1 Tuleja 3 Śruba

2 Pokrywa elementu 
wykonawczego zaworu

4 Pokrętło

Jeśli zawór nie zostanie ustawiony w ten sposób
przed zamontowaniem elementu wykonawczego,
podczas pracy będzie możliwy przepływ zarówno do
instalacji ciepłej wody jak i do instalacji grzewczej.

1 2 3 4

4545°45°

45°

4545°45°

Unikać kontaktu z gorącym rurociągiem i
przewodami elektrycznymi.

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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■ Dotyczy tylko urządzeń EKHVMRD* i HXHD*. ■ Dotyczy tylko urządzeń EKHVMYD*.
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■ Dotyczy tylko urządzeń EKHV(H/X)*. ■ Dotyczy tylko urządzeń EKHB(H/X)*.

■ Dotyczy tylko urządzeń E(D/B)(H/L)Q*.

A

7

6

2

1
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9
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B

C

15
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3

EKHV(H/X)

EKHV(H/X)

1717

Zawór 3-drożny wymaga instalacji wewnątrz budynku.

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
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FCU3

M
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FCU2
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6 Wepchnij element wykonawczy na tuleję. 

Dopilnuj, aby w trakcie tej czynności nie obracać tulei;
pozwoli to utrzymać zawór w położeniu, które opisano
w kroku 4.

7 Umieść pokrętło na pokrywie silnika zaworu zgodnie
z rysunkiem poniżej.

Należy dopilnować całkowitego wciśnięcia pokrętła – pozwoli
to na jego automatyczną obsługę przez urządzenie.
W przypadku nieznacznego uniesienia pokrętła możliwa jest
obsługa ręczna.

8 Wykonaj okablowanie skrzynki elektrycznej urządzenia
(wewnętrznego) zgodnie z rysunkiem poniżej: (upewnij się,
że zasilanie zostało odcięte)

Dopilnuj prawidłowego prowadzenia przewodów wewnątrz
urządzenia (wskazówki można znaleźć w instrukcji montażu
urządzenia wewnętrznego).
Należy również skorzystać ze schematu elektrycznego
dostarczonego z urządzeniem wewnętrznym.

5 Zdejmij przedni panel
ozdobny modułu zbiornika
zgodnie z informacją na
rysunku.

6 Zamontuj moduł zbiornika na urządzeniu wewnętrznym,
korzystając z otworów do podnoszenia.

7 Podłącz przewody elastyczne zgodnie z opisem w rysunek 4,
rysunek 5, rysunek 6 i rysunek 7.

■ Tylko w przypadku urządzeń EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*,
HXHD* i EKHV(H/X)*

■ Dwa przewody elastyczne z szybkozłączami po obu stronach
podłączyć do złączy wężownicy (w przypadku modelu
EKHBRD*: patrz rysunek 4, w przypadku modelu
EKHV(H/X)*: patrz rysunek 5, w przypadku modeli
EKHVMRD* i HXHD*: patrz rysunek 6, w przypadku modelu
EKHVMYD*: patrz rysunek 7).

■ Dwa przewody elastyczne z szybkozłączami po jednej
stronie i gwintowanym złączem po drugiej stronie muszą
zostać podłączone do wylotu ciepłej wody i wlotu zimnej
wody (należy je wyprowadzić z tylnej płyty (patrz rysunek 4,
rysunek 5, rysunek 6 i rysunek 7). W zależności od miejsca
montażu (po prawej lub lewej stronie) należy wybić otwory
odpowiednio po lewej lub prawej stronie płyty tylnej.
Przymocuj przelotkę do krawędzi wybitych otworów, aby nie
dopuścić do uszkodzenia przewodów elastycznych.
W przypadku korzystania z przyłącza recyrkulacji należy
podłączyć rurę z gwintowanym połączeniem do otworu i
wyprowadzić ją również przez tylną płytę (w przypadku
modelu EKHBRD*: patrz rysunek 4, w przypadku modelu
EKHV(H/X)*: patrz rysunek 5, w przypadku modeli
EKHVMRD* i HXHD*: patrz rysunek 6, w przypadku modelu
EKHVMYD*: patrz rysunek 7).

Ogrzewanie 
pomieszczenia

Zbiornik ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego

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

Zawór 3-drogowy Zawór 3-drogowy

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

Nie dotyczy urządzeń EKHB(H/X)* i E(D/B)(H/L)Q*.

■ Ze względu na masę zbiornika c.w.u zaleca się
przenoszenie i podnoszenie urządzenia
z udziałem dwu osób.

■ W trakcie montażu modułu zbiornika należy
upewnić się, że elementy prowadzące na
wszystkich czterech narożnikach zbiornika wody
na potrzeby gospodarstwa domowego dokładnie
pasują do czterech elementów prowadzących
w górnej części urządzenia; w celu uzyskania
dodatkowych informacji należy zapoznać się
z poniższym rysunkiem.

2x

1 Przyłącze wylotu ciepłej wody (gwint żeński G 3/4")

2 Przyłącze wlotu zimnej wody (gwint żeński G 3/4")

3 Przyłącze wylotu ciepłej wody na spodzie zbiornika 
(szybkozłącze)

4 Przyłącze wlotu zimnej wody na spodzie zbiornika 
(szybkozłącze)

5 Przyłącze recyrkulacji (gwint męski G 1/2")

6 Przyłącze wlotowe z głównego urządzenia wewnętrznego 
(szybkozłącze)

7 Przyłącze wylotowe obiegu powrotnego do głównego 
urządzenia wewnętrznego (szybkozłącze)

8 Zawór 3-drogowy

9 Przyłącze wlotowe z głównego urządzenia wewnętrznego 
na spodzie zbiornika (szybkozłącze)

10 Przyłącze wylotowe obiegu powrotnego do głównego 
urządzenia wewnętrznego na spodzie zbiornika 
(szybkozłącze)
EKHTS200+260AC
Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
dla układu pompy ciepła powietrze-woda
4PW64052-1A – 03.2011

Instrukcja montażu

9



■ Dotyczy tylko urządzeń EKHB(H/X)*

■ Dotyczy tylko urządzeń E(D/B)(H/L)Q*

8 Załóż dolne panele ozdobne zbiornika cwu na urządzenie
wewnętrzne.

9 Podłącz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (nie należy do
wyposażenia, maksymalne ciśnienie otwarcia 10 bar) i
odprowadzenie.

10 Podłącz przewód termistora do skrzynki sterującej urządzenia
wewnętrznego. Upewnij się, że zasilanie zostało odcięte. Należy
również skorzystać ze schematu elektrycznego dostarczonego
z urządzeniem wewnętrznym.

■ Dotyczy tylko urządzeń EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* i
HXHD*

■ Dotyczy tylko urządzeń EKHV(H/X)*

Zaleca się zainstalowanie zaworu odcinającego na
dopływie zimnej wody. Zawór ten należy zamykać na
czas nieobecności, co pozwoli uniknąć zniszczenia
mienia w wypadku wystąpienia nieszczelności.

Nie dotyczy urządzeń EKHB(H/X)* i 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 Panel ozdobny

2 Otwory mocujące

3 Zamocuj przy użyciu 2 śrub

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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Odległość między przewodem termistora i przewodem
zasilającym musi zawsze wynosić co najmniej 25 mm; pozwoli
to uniknąć powstawania zakłóceń elektromagnetycznych
w przewodzie termistora.

1 Podłączyć złącze przewodu termistora do gniazda X11A
(EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* i HXHD* (A3P)) lub X9A
(EKHV(H/X)* (A1P)) na płytce drukowanej.

2 Za pomocą opasek zamocować przewody w mocowaniach,
aby uniknąć zwisania nadmiaru przewodów.

3 Podczas prowadzenia kabli należy upewnić się, że nie
blokują one mocowania pokrywy urządzenia wewnętrznego.

Uwaga: przedstawiono tylko omawiany przewód.

■ Dotyczy tylko urządzeń EKHBRD*.

■ Dotyczy tylko urządzeń EKHVM(RD/YD)*.

■ Dotyczy tylko urządzeń 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
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B
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B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm

X11A
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3~

X
2M

A9P

X3M

3
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5

A3PX11A

B
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U

B
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N
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L
K

N Y L

3-way
valve

>50 mm

X
2M

X
3M

10
9

8
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B
L
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N
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3-way
valve

>25 mm
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■ Dotyczy tylko urządzeń EKHB(H/X)*

■ Dotyczy tylko urządzeń E(D/B)(H/L)Q*

11 Dotyczy tylko urządzeń EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* i HXHD*:
zamontuj płytę ponownie na urządzeniu wewnętrznym.

12 Przekazanie do eksploatacji

W celu napełnienia zbiornika należy wykonać następujące kroki:

1 Otwórz kolejno wszystkie krany z ciepłą wodą, aby pozbyć
się powietrza z rurociągu.

2 Otwórz zawór zasilania zimną wodą. Upewnij się, że panele
ozdobne zbiornika cwu oraz urządzenia wewnętrznego są
względem siebie wyrównane.

3 Po odpowietrzeniu zamknij wszystkie zawory wodne.

4 Sprawdź, czy nie występują wycieki.

5 Ręcznie otwórz zawór upustowy ciśnienia i temperatury, aby
zapewnić swobodny przepływ powietrza przez przewód
tłoczny (przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara). Informacje na temat lokalizacji zaworu
upustowego ciśnienia i temperatury zawiera punkt "Główne
elementy" na stronie 2.

13 Załóż przednie panele
ozdobne zbiornika cwu.

14 Załóż przedni panel
ozdobny urządzenia
wewnętrznego.

Instalacja zbiornika cwu z boku urządzenia wewnętrznego

Informacje zawiera instrukcja dostarczona wraz z zestawem
EKFMAHTB.

Podłączanie do złącza recyrkulacji zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego

Podczas poluzowywania korka otworu
recyrkulacyjnego lub podczas podłączania
przewodu do przyłącza recyrkulacji należy zawsze
używać dwu kluczy.

3

3

2x

A

X9AX9AX9A

2

* ( )*

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

21

X9AX9AX9A

X9AX9AX9A

3x

Nie dotyczy urządzeń EKHB(H/X)* i E(D/B)(H/L)Q*.

Wężownica zbiornika gorącej wody musi zostać
napełniona wodą za pośrednictwem króćca
wlotowego wody do urządzenia wewnętrznego. Ma to
na celu zapobieżenie zanieczyszczeniu systemu.

Nie dotyczy urządzeń EKHB(H/X)* i E(D/B)(H/L)Q*.

Odpowiednie informacje podano w instrukcji instalacji
urządzenia grzewczego.

2x

2x

2x

1 2 3

1 Panel ozdobny

2 Element izolacyjny

3 Element izolacyjny zaworu 
upustowego ciśnienia 
i temperatury
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Konserwacja

W celu zapewnienia niezawodności urządzenia należy regularnie
przeprowadzać przegląd oraz szereg czynności kontrolnych
dotyczących urządzenia i okablowania w miejscu instalacji.

Opisywane czynności kontrolne powinny być wykonywane co
najmniej raz w roku, przez uprawnionego montera.

1 Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zbiornika ciepłej wody (nie
należy do wyposażenia)

Sprawdzić, czy ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zbiornika
ciepłej wody działa prawidłowo.

2 Zdejmij dolny przedni panel zbiornika wody, aby sprawdzić jego
szczelność (zdejmij panel przedni urządzenia wewnętrznego,
gdy zbiornik wody zostanie zamontowany na szczycie
urządzenia).

Usuwanie osadów

W zależności od jakości wody oraz temperatury nastawy
w mniejszym lub większym natężeniu na wymienniku ciepła oraz
grzałce wspomagającej wewnątrz zbiornika ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego może gromadzić się kamień, ograniczając
tym samym wymianę ciepła. Z tego względu należy co pewien czas
przeprowadzać odkamienianie zbiornika.

Odpływ

W celu napełnienia zbiornika należy wykonać następujące kroki:

1 Wyłącz zasilanie.

2 Wyłącz zawór zasilania zimną wodą.

3 Otwórz krany z ciepłą wodą.

4 Otwórz zawór spustowy.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale zamieszczono użyteczne informacje na temat
diagnozowania i eliminowania niektórych problemów, jakie można
napotkać podczas eksploatacji urządzenia.

Wskazówki ogólne

Przed przystąpieniem do procedury rozwiązywania problemu należy
dokładnie obejrzeć urządzenie w poszukiwaniu oczywistych usterek,
takich jak poluzowane połączenia czy uszkodzenia przewodów
elektrycznych.

Jeśli zadziałało urządzenie zabezpieczające, należy wyłączyć
urządzenie i określić przyczynę, która spowodowała uaktywnienie
zabezpieczenia, a dopiero potem wyzerować urządzenie
zabezpieczające. W żadnym wypadku nie wolno zwierać na krótko
(mostkować) urządzeń zabezpieczających ani zmieniać ich
parametrów na inne, niż fabryczne. Jeśli określenie źródła problemu
nie jest możliwe, należy zwrócić się do lokalnego dealera.

Objawy ogólne

Objaw 1: Brak przepływu wody z punktów poboru ciepłej wody

Objaw 2: Woda w punktach poboru wody jest zimna

Objaw 3: Przerywany strumień wody

■ Każdy przegląd powinien zostać przeprowadzony
przez uprawnionego technika — użytkownik nie
powinien przeprowadzać przeglądów samodzielnie.

■ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych lub napraw, należy zawsze
wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym na tablicy
rozdzielczej, wyjąć bezpieczniki lub rozłączyć
urządzenia zabezpieczające urządzenia.

■ Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy należy
upewnić się, czy zasilanie urządzenia wewnętrznego
również zostało odłączone.

UWAGA Przewody elastyczne są zaprojektowane na 13-letni
czas eksploatacji. Po upływie tego okresu zaleca się
ich wymianę.

Korzystając ze środków odkamieniających, należy
upewnić się, że jakość wody pozostanie zgodna
z wymogami dyrektywy UW 98/83/WE.

Przed przystąpieniem do przeglądu tablicy rozdzielczej lub
skrzynki elektrycznej urządzenia, należy upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone wyłącznikiem głównym.

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Główne źródło zasilania w wodę jest 
wyłączone.

Sprawdzić, czy wszystkie zawory 
odcinające obieg wody są całkowicie 
otwarte.

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Zadziałał termostat urządzenia 
wewnętrznego.

• Określ przyczynę wyzwolenia 
zabezpieczenia i zresetuj przycisk.

• Sprawdzić, czy termistor został 
prawidłowo zainstalowany 
w gnieździe.

Procedura: zdemontuj panel przedni 
oraz izolację, wymień lub zamocuj 
czujnik.

Urządzenie wewnętrzne nie działa. Sprawdzić działanie urządzenia 
wewnętrznego. Informacje zawiera 
instrukcja dostarczona wraz 
z urządzeniem.
W przypadku podejrzenia o usterki 
należy skontaktować się z lokalnym 
dealerem.

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Usterka elementu sterowania 
termicznego (woda będzie gorąca).

Skontaktuj się z lokalnym dealerem.
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Objaw 4: Brudna woda

Wymagania dotyczące utylizacji

Demontaż urządzenia i postępowanie z częściami powinny prze-
biegać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Dane techniczne

Dane techniczne zbiornika ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Brudna woda. Przepłukać lub oczyścić zbiornik 
wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego po okresach 
przestojów/przerw w eksploatacji. 
Może się zdarzyć, że drobne cząstki 
przedostaną się z wodą i osiądą na 
dnie zbiornika. W przypadku, gdy 
grubość warstwy osadu znacząco 
wzrośnie, może on przedostawać się 
do wylotu ciepłej wody, 
zanieczyszczając ją.

Woda ma zapach siarkowodoru. Sprawdzić, czy to samo zjawisko 
występuje również w przypadku 
wody zimnej. Jeśli tak, oznacza 
to problem z zasilaniem wodą lub 
z wodą w przewodach rurowych, 
lecz nie z samym zbiornikiem ciepłej 
wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego.
Należy skontaktować się z przed-
siębiorstwem wodociągowym.
Jeśli problem nie ustąpi, należy 
zwiększyć temperaturę w zbiorniku 
wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego powyżej 65°C. 
Jeśli spowoduje to wyeliminowanie 
problemu, oznacza to, że 
nieprzyjemny zapach został 
najprawdopodobniej spowodowany 
przez zanieczyszczenie bakteriami. 
Należy skontaktować się z przed-
siębiorstwem wodociągowym.
Jeśli problem nie ustąpi, należy 
skontaktować się z lokalnym 
dealerem.

EKHTS200AC EKHTS260AC

Wydajność (l) 200 260

Objętość wbudowanego 
wymiennika ciepła

(l) 7,5 7,5

Materiał Stal nierdzewna

Ogólne wymiary (w. x dł. x sz.) (mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Maksymalne podstawowe 
ciśnienie robocze (po stronie 
grzewczej)

(bary) 3 3

Króćce przyłączeniowe Szybkozłącze/ G 3/4" F

Typ dostępu na potrzeby kontroli Przyłącze recyrkulacji G 1/2" M

Masa

- puste (kg) 70 78

- kiedy pełne (kg) 265 330

Montaż Montaż na urz. lub na podłodze

Maksymalny dopływ wody (bary) 10 10

Maksymalna temperatura cwu

- 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

Maksymalna temperatura na wymienniku ciepła

- 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
Instrukcja montażu
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