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Introducere

Informaţii generale

Vă mulţumim că aţi cumpărat acest rezervor de apă menajeră caldă.

Rezervorul de apă menajeră caldă trebuie instalat de un tehnician
autorizat şi trebuie instalat în conformitate cu instrucţiunile din acest
manual, toate legile, codurile de practică şi reglementările curente în
vigoare la data instalării care guvernează instalarea cazanelor de
apă caldă.

Rezervorul de apă menajeră caldă EKHTS poate fi racordat la unităţi
EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*, EKHV(H/X)*, EKHB(H/X)* şi
E(D/B)(H/L)Q*. Rezervorul de apă menajeră caldă este disponibil cu
două dimensiuni: aproximativ 200 şi 260 litri. Cu excepţia unităţilor
EKHB(H/X)* şi E(D/B)(H/L)Q*, rezervorul de apă menajeră caldă
poate fi montat pe unitatea interioară. Pentru instalarea rezervorului
de apă menajeră caldă pe podea, lângă unitatea interioară, este
necesar setul de racordare alocat EKFMAHTB.

În cazul unităţilor EKHBRD*AA*, este necesar setul EKMKHT1.

În cazul unităţilor EKHB(H/X)* şi E(D/B)(H/L)Q*, este necesar setul
EKFMALTA. Rezervorul de apă menajeră caldă nu poate fi montat pe
unitate şi trebuie montat pe podea, lângă unitate.

Obiectul acestui manual

Acest manual de instalare descrie procedurile de instalare şi
racordare a  rezervorului de apă menajeră caldă EKHTS.

Identificarea modelelor

Rezervorul de apă menajeră caldă

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Rezervor de apă menajeră caldă
pentru sistem de pompă termică aer la apă Manual de instalare

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE. PĂSTRAŢI ACEST MANUAL LA
ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

DUPĂ INSTALARE, VĂ RUGĂM SĂ LĂSAŢI ACEST
MANUAL ÎMPREUNĂ CU REZERVORUL DE APĂ
MENAJERĂ CALDĂ EKHWSU.

INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORESPUNZĂ-
TOARE A ECHIPAMENTULUI SAU ACCESORIILOR
POATE CAUZA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUIT,
SCĂPĂRI, INCENDIU SAU ALTE DETERIORĂRI ALE
ECHIPAMENTULUI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ FOLOSIŢI DOAR
ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN, CONCEPUTE ÎN
MOD SPECIFIC UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTUL ŞI
INSTALAŢI-LE CU UN PROFESIONIST.

DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDEELE DE
INSTALARE SAU UTILIZARE, LUAŢI ÎNTOTDEAUNA
LEGĂTURA CU DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN
PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII.

UNITATEA DESCRISĂ ÎN ACEST MANUAL ESTE
CONCEPUTĂ NUMAI PENTRU INSTALARE ÎN
INTERIOR ŞI PENTRU TEMPERATURI ALE MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR ÎN DOMENIUL 5°C~30°C.

Pentru unităţi EKHB(H/X)* şi E(D/B)(H/L)Q*

Compatibilitatea cu rezervorul de apă menajeră caldă
EKHTS este posibilă numai începând de la tipurile de
unitate EKHB(H/X)*BB* şi E(D/B)(H/L)Q*BB*.

EK HTS 200 AC

Seria

Identificarea tipului

Rezervor de apă caldă oţel inoxidabil

Set european
EKHTS200+260AC
Rezervor de apă menajeră caldă pentru sistem de pompă 
termică aer la apă
4PW64052-1A – 03.2011
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Accesorii

Accesorii furnizate cu rezervorul de apă menajeră caldă

Vezi figura 1.

Echipament opţional

■ EKFMAHTB

Set de racordare pentru instalarea rezervorului de apă menajeră
caldă pe podea lângă unitatea interioară.

Consultaţi manualul de instalare al setului pentru detalii
suplimentare.

■ EKFMALTA

În cazul în care rezervorul de apă menajeră caldă EKHTS*AC
urmează să fie instalat împreună cu o unitate din seria
EKHBH/X* sau E(D/B)(H/L)Q*, este necesar setul suplimentar
EKFMALTA.

Consultaţi manualul de instalare al setului pentru detalii
suplimentare.

■ EKMKHT1

În cazul în care rezervorul de apă menajeră caldă EKHTS*AC
urmează să fie instalat pe o unitate interioară seria
EKHBRDAA*, este necesar setul suplimentar EKMKHT1.

Consultaţi foaia de instrucţiuni a setului pentru detalii
suplimentare.

Prezentarea sumară a unităţii

Componente principale

1 Furtunul flexibil al serpentinei schimbătorului de căldură

2 Furtun flexibil apă caldă/rece

3 Clemă

4 Ansamblul orificiului prestabilit (garnitură + brăţări + şuruburi)

5 Manual de instalare

6 Foaie de instrucţiuni pentru dezambalare

7 Ansamblul ventilului cu 3 căi (corp + motor + brăţări) + Teu

Întregul sistem (unitate interioară şi unitate exterioară) este
conceput pentru a funcţiona în combinaţie cu un rezervor
de apă menajeră caldă Daikin. În cazul în care se
utilizează un alt rezervor în combinaţie cu unitatea
interioară Daikin, Daikin nu poate garanta nici buna
funcţionare, nici fiabilitatea sistemului. Din aceste motive,
Daikin nu poate emite garanţii pentru un astfel de sistem. A Racordul ieşirii apei calde (G 3/4" femeiesc)

B Teu (procurare la faţa locului)

C Racordul supapei de siguranţă (procurare la faţa locului)

D Supapă de siguranţă (procurare la faţa locului)

E Racordul recirculării (G 1/2" bărbătesc)

F Priza termistorului

G Racordul intrării fluxului din unitatea interioară principală la fundul 
rezervorului (cuplaj rapid)

H Serpentina schimbătorului de căldură

J Racordul returului la unitatea interioară principală la fundul 
rezervorului (cuplaj rapid)

K Racordul intrării apei reci (G 3/4" femeiesc)

L Termistor

M Anod

N Carcasa

P Orificii prestabilite pentru tubulatura de apă
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Dispozitive de siguranţă

■ Dispozitiv de protecţie termică - pompa termică este prevăzută
cu un dispozitiv de protecţie termică. Dispozitivul de protecţie
termică este activat când temperatura devine prea înaltă. Când
este activat, dispozitivul de protecţie trebuie resetat pe unitatea
de pompă termică, prin apăsare (pentru acces, scoateţi
panourile decorative aşa cum este indicat în manualul unităţii de
pompă termică). 

■ Supapa de siguranţă — o supapă de siguranţă (procurare la faţa
locului) în conformitate cu reglementările locale şi naţionale
relevante, şi cu o presiune de deschidere de maxim 10 bar
trebuie conectată la racordul supapei de siguranţă.

■ Dacă o conductă de evacuare este racordată la dispozitivul de
siguranţă, ea trebuie instalată într-o pantă descendentă
continuă şi într-un mediu fără pericol de îngheţ. Ea trebuie
lăsată deschisă spre atmosferă.

Schemă generală

■ Racordurile supapei de siguranţă a rezervorului de
apă menajeră caldă nu pot fi utilizate pentru alte
scopuri.

■ Acest rezervor de apă menajeră caldă poate fi utilizat
numai cu o unitate EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*,
HXHD*, EKHV(H/V)*, EKHB(H/X)* sau
E(D/B)(H/L)Q*.

Compatibilitatea cu rezervorul de apă menajeră caldă
EKHTS este posibilă numai începând de la tipurile de
unitate EKHB(H/X)*BB* şi E(D/B)(H/L)Q*BB*.

Decuplaţi alimentarea de la reţea înainte de a
deschide panourile decorative ale unităţii interioare.
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1 Racordul ieşirii apei calde (G 3/4" femeiesc)

2 Racordul intrării apei reci (G 3/4" femeiesc)

3 Racordul ieşirii apei calde la fundul rezervorului (cuplaj rapid)

4 Racordul intrării apei reci la fundul rezervorului (cuplaj rapid)

5 Racordul recirculării (G 1/2" bărbătesc)

6 Racordul intrării fluxului din unitatea interioară principală (cuplaj rapid)

7 Racordul ieşirii fluxului la unitatea interioară principală (cuplaj rapid)

8 Ventil cu 3 căi

9 Racordul intrării fluxului din unitatea interioară principală la fundul rezervorului (cuplaj rapid)

10 Racordul returului la unitatea interioară principală la fundul rezervorului (cuplaj rapid)

11 Orificii prestabilite pentru tubulatura de apă

12 Picioare de orizontalizare

Model de rezervor de apă menajeră caldă H1 H2

EKHTS200AC 2010 mm 1935 mm

EKHTS260AC 2285 mm 2230 mm
EKHTS200+260AC
Rezervor de apă menajeră caldă pentru sistem de pompă 
termică aer la apă
4PW64052-1A – 03.2011
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Instalarea rezervorului de apă menajeră 
caldă EKHTS

Dacă reglementările locale şi naţionale relevante impun, racordaţi o
pompă de recirculare între punctul de capăt al apei calde şi racordul
de recirculare al rezervorului de apă menajeră caldă.

Instrucţiuni de instalare

Reţineţi următoarele indicaţii când instalaţi rezervorul de apă
menajeră caldă:

■ Amplasamentul instalării să fie ferit de îngheţ.

■ Poziţia standard de instalare a rezervorului de apă menajeră
caldă este pe unitatea interioară.

■ Rezervorul de apă menajeră caldă poate fi montat la fel de bine
şi pe podea. În acest caz, este necesar setul alocat de racord
EKFMAHTB pentru instalarea rezervorului de apă menajeră
caldă lângă unitatea interioară, fiind comandat separat.

■ Plasaţi rezervorul de apă menajeră caldă într-o poziţie adecvată
pentru a uşura întreţinerea. Consultaţi zonele de culoare gri
indicate în schema generală şi manualul de instalare a unităţii
interioare.

■ Pentru a evita curgerea în sens invers se recomandă instalarea
unei clapete de reţinere pe admisia apei în rezervorul de apă
menajeră caldă conform reglementărilor locale şi naţionale.

■ Aveţi grijă ca în cazul unei scurgeri, apa să nu poată cauza nici
o stricăciune spaţiului de instalare şi zonei din jur.

■ Asiguraţi un racord pentru supapa de siguranţă şi evacuare pe
admisia apei reci.

■ Se recomandă instalarea unui ventil reductor de presiune pe
admisia apei reci conform reglementărilor locale şi naţionale.

■ Pe admisia apei reci trebuie instalat un vas de destindere în
conformitate cu reglementările locale şi naţionale.

■ Instalarea va fi efectuată de un tehnician autorizat,
alegerea materialelor şi instalaţiei trebuie să se
conformeze reglementărilor locale şi naţionale.

■ Echipamentul nu este destinat utilizării într-o
atmosferă potenţial explozivă.

■ Calitatea apei menajere calde trebuie se conformeze
directivei EU 98/83  CE.

■ Pe racordul de apă rece al rezervorului de apă
menajeră caldă trebuie instalat un dispozitiv de
evacuare.

■ Din motive de siguranţă, este interzisă adăugarea de
orice fel de glicol în circuitul de apă.

■ Pentru a evita stagnarea apei, este important ca
volumul de stocare al rezervorul de apă menajeră
caldă să acopere consumul zilnic de apă menajeră
caldă.

În cazul în care nu există consum de apă caldă pe o
perioadă mai îndelungată, echipamentul trebuie
spălat cu apă proaspătă înainte de utilizare.

Funcţia de dezinfecţie asigurată de echipament este
specificată în manualul de exploatare al unităţii
interioare.

■ Se recomandă evitarea tronsoanelor lungi de
tubulatură între rezervorul de apă menajeră caldă şi
punctul de capăt al apei calde (duş, baie, ...) pentru a
evita fundăturile.

■ Instalaţia trebuie să respecte reglementările locale şi
naţionale şi poate necesita măsuri suplimentare de
igienă.

■ Conform reglementărilor locale şi naţionale poate fi
necesară instalarea de ventile de amestecare
termostatate.

■ Imediat după instalare, rezervorul de apă menajeră
caldă trebuie spălat cu apă proaspătă. Acest
procedeu trebuie repetat cel puţin o dată pe zi în
primele 5 zile consecutive după instalare.

3

41 2

1 Racord de recirculare

2 Racord de apă caldă

3 Duş

4 Pompă de recirculare

Dacă spaţiul disponibil pentru deservire din partea
stângă şi/sau dreaptă este limitat, consideraţi cu
atenţie mai întâi toate etapele de instalare a modulului
de interior.

Nu este cazul pentru unităţile EKHB(H/X)* şi
E(D/B)(H/L)Q*.
Manual de instalare
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Instalarea şi darea în exploatare a rezervorului de apă 
menajeră caldă

Instalarea rezervorului de apă caldă pe unitatea interioară

1 Dezambalaţi rezervorul de apă menajeră caldă în conformitate
cu instrucţiunile menţionate pe foaia de instrucţiuni pentru
dezambalare.

2 Verificaţi dacă sunt incluse toate accesoriile rezervorului de apă
menajeră caldă (vezi "Accesorii" la pagina 2).

3 Îndepărtaţi carcasa unităţii interioare.

A 

Pentru unităţi EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* şi
EKHV(H/V)*

Îndepărtaţi panoul decorativ scoţând cele 2 şuruburi de fund şi
apoi desprinzând panoul.

Montaţi placa superioară a unităţii interioare pe modulul de
rezervor de apă menajeră caldă.

B

Pentru unităţi EKHB(H/X)*

4 Racordaţi ventilul cu 3 căi

1 A
Numai pentru unităţi EKHBRD*,
HXHD* şi EKHVM(RD/YD)*.
Îndepărtaţi ambele părţi ale plăcii
de evacuare de pe unitatea
interioară înainte de instalarea
ventilului cu- 3 căi.

B
Numai pentru unităţi EKHV(H/X)*.
Îndepărtaţi cutia de distribuţie a unităţii interioare deşurubând
elementele de fixare şi apoi glisând lateral cutia de distribuţie
fără a deconecta nici o conexiune a cablajului.

2 Poziţia de instalare.

■ Pentru unităţile EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*,
EKHV(H/X)* acest ventil cu 3 căi trebuie instalat în unitatea
interioară.

■ Pentru unităţi EKHB(H/X)* şi E(D/B)(H/L)Q*

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x

2x

2

*KHB(H/X)*

4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 De la unitate

2 Spre rezervorul de apă 
menajeră caldă

3 Spre încălzirea încăperii

1

2

3

1 De la unitate

2 Spre rezervorul de apă 
menajeră caldă

3 Spre încălzirea încăperii
EKHTS200+260AC
Rezervor de apă menajeră caldă pentru sistem de pompă 
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3 Despachetaţi corpul ventilului cu 3 căi şi motorul ventilului cu
3 căi.

Verificaţi ca următoarele accesorii să fie furnizate împreună
cu motorul.

4 Puneţi manşonul pe ventil şi rotiţi ventilul astfel încât
manşonul să fie poziţionat în conformitate cu figura mai jos.

5 Instalaţi corpul ventilului cu 3 căi în tubulatură.

Consultaţi figura de mai jos înainte de efectuarea conexiunii.

■ Numai pentru unităţile EKHBRD*.

1 Manşon 3 Şurub

2 Capacul motorului ventilului 4 Buton rotitor

Dacă ventilul nu este poziţionat astfel înainte de
montarea motorului, ventilul va permite trecerea apei
menajere şi a încălzirii încăperii în timpul exploatării.

1 2 3 4

4545°45°

45°

4545°45°

Evitaţi permanent contactul dintre tubulatura
fierbinte şi cablajul electric.

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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■ Numai pentru unităţile EKHVMRD* şi HXHD*. ■ Numai pentru unităţile EKHVMYD*.
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termică aer la apă
4PW64052-1A – 03.2011

Manual de instalare

7



■ Numai pentru unităţile EKHV(H/X)*. ■ Numai pentru unităţile EKHB(H/X)*.

■ Numai pentru unităţile 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

Ventilul cu 3 căi trebuie instalat în interior.

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
FCU2

FCU3

M

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
FCU2

FCU3

M
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6 Împingeţi motorul pe manşon. 

Aveţi grijă să nu rotiţi manşonul în timpul acestei acţiuni,
pentru a menţine poziţia ventilului aşa cum este fixată în
timpul treptei 4.

7 Puneţi butonul rotitor pe capacul motorului ventilului după
cum este prezentat mai jos.

Asiguraţi-vă că butonul rotitor este complet apăsat înăuntru
permiţând să fie acţionat automat de unitate. Dacă butonul
rotitor este ridicat uşor, este posibilă acţionarea manuală.

8 Executaţi cablarea în cutia de distribuţie a unităţii (interioare)
în conformitate cu următoarea figură: (asiguraţi-vă că
reţeaua electrică este decuplată)

Aveţi grijă să urmaţi ruta de cablaj corespunzătoare în
interiorul unităţii (această rută de cablaj poate fi găsită în
manualul de instalare al unităţii interioare).
Consultaţi de asemenea schema de conexiuni livrată
împreună cu unitatea interioară.

5 Îndepărtaţi panoul decorativ
frontal superior al modulului
de rezervor aşa cum este
indicat în figură.

6 Montaţi modulul de rezervor pe unitatea interioară utilizând
orificiile pentru ridicare.

7 Racordaţi furtunurile flexibile aşa cum se indică la figura 4,
figura 5, figura 6 şi figura 7.

■ Numai pentru unităţile EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* şi
EKHV(H/X)*

■ Cele 2 furtunuri flexibile cu cuplaje rapide pe ambele părţi
trebuie conectate la racordul serpentinei aşa cum este
indicat (pentru unităţile EKHBRD* vezi figura 4, pentru
unităţile EKHV(H/X)* vezi figura 5, pentru unităţile
EKHVMRD* şi HXHD* vezi figura 6, pentru unităţile
EKHVMYD* vezi figura 7).

■ Cele 2 furtunuri flexibile cu cuplaj rapid într-o parte şi cuplaj
filetat în cealaltă parte trebuie racordate la evacuarea apei
calde şi admisia apei reci (trebuie conduse afară din placa
posterioară aşa cum este indicat la figura 4, figura 5, figura 6
şi figura 7). În funcţie de poziţia de instalare (pe partea
stângă sau dreaptă), îndepărtaţi capacul orificiului prestabilit
corespunzător din dreapta sau stânga din placa posterioară.
Aplicaţi garnitura pe muchiile orificiilor prestabilite pentru a
proteja furtunurile flexibile.
Dacă se utilizează racordul de recirculare, racordaţi un tub
cu racord filetat la acest orificiu şi ghidaţi-l printr-un orificiu
din placa posterioară (pentru unităţile EKHBRD* vezi
figura 4, pentru unităţile EKHV(H/X)* vezi figura 5, pentru
unităţile EKHVMRD* şi HXHD* vezi figura 6, pentru unităţile
EKHVMYD* vezi figura 7).

Încălzirea încăperii Rezervorul de apă menajeră caldă

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

ventil cu 3 căi ventil cu 3 căi

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

2x

Nu este cazul pentru unităţile EKHB(H/X)* şi
E(D/B)(H/L)Q*.

■ Având în vedere greutatea rezervorului de apă
menajeră caldă, se recomandă ca acesta să fie
manipulat şi ridicat de două persoane.

■ Consultaţi figura de mai jos şi asiguraţi-vă că
ghidajele de poziţionare de la toate cele patru
colţurile fundului rezervorului de apă menajeră
caldă se potrivesc perfect cu cele patru ghidaje
de poziţionare ale părţii de sus a unităţii
interioare când montaţi modulul de rezervor.

1 Racordul ieşirii apei calde (G 3/4" femeiesc)

2 Racordul intrării apei reci (G 3/4" femeiesc)

3 Racordul ieşirii apei calde la fundul rezervorului (cuplaj 
rapid)

4 Racordul intrării apei reci la fundul rezervorului (cuplaj rapid)

5 Racordul recirculării (G 1/2" bărbătesc)

6 Racordul intrării fluxului din unitatea interioară principală 
(cuplaj rapid)

7 Racordul ieşirii fluxului la unitatea interioară principală 
(cuplaj rapid)

8 Ventil cu 3 căi

9 Racordul intrării fluxului din unitatea interioară principală la 
fundul rezervorului (cuplaj rapid)

10 Racordul returului la unitatea interioară principală la fundul 
rezervorului (cuplaj rapid)
EKHTS200+260AC
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■ Numai pentru unităţile EKHB(H/X)*

■ Numai pentru unităţile E(D/B)(H/L)Q*

8 Fixaţi panourile decorative de fund laterale ale rezervorului de
apă menajeră caldă pe unitatea interioară.

9 Racordaţi supapa de siguranţă (procurare la faţa locului,
presiune maximă de deschidere 10 bar) şi evacuarea.

10 Conectaţi cablul termistorului la cutia de distribuţie a unităţii
interioare. Asiguraţi-vă că reţeaua electrică este decuplată.
Consultaţi schema de conexiuni livrată împreună cu unitatea
interioară.

■ Numai pentru unităţi EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* şi HXHD*

■ Numai pentru unităţi EKHV(H/X)*

Se recomandă instalarea unui ventil de închidere pe
racordul de intrare a apei reci. Închideţi acest ventil de
închidere în timpul perioadelor de absenţă pentru a
evita producerea de daune în zonă în cazul unor
scurgeri de apă.

Nu este cazul pentru unităţile EKHB(H/X)* şi
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 Panou decorativ

2 Orificiu de fixare rapidă

3 Fixaţi cu 2 şuruburi

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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Distanţa dintre cablul termistorului şi cablul de alimentare de la
reţea trebuie să fie întotdeauna de cel puţin 25 mm pentru a
preveni interferenţa electromagnetică cu cablul termistorului.

1 Introduceţi conectorul cablului termistorului în priza X11A
(EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* şi HXHD* (A3P)) sau X9A
(EKHV(H/X)* (A1P)) de pe placa cu circuite imprimate.

2 Fixaţi cablurile pe soclurile de fixare pentru a elimina
tensionarea.

3 Când se conduc afară cablurile, aveţi grijă ca acestea să nu
împiedice montarea capacului unităţii interioare.

Notă: este prezentată numai partea relevantă a cablajului de
legătură.

■ Numai pentru unităţi EKHBRD*.

■ Numai pentru unităţi EKHVM(RD/YD)*.

■ Numai pentru unităţi 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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■ Numai pentru unităţile EKHB(H/X)*

■ Numai pentru unităţile E(D/B)(H/L)Q*

11 Numai pentru unităţile EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* şi HXHD*:
fixaţi la loc placa de evacuare pe unitatea interioară.

12 Darea în exploatare

Parcurgeţi următoarele etape pentru a umple rezervorul:

1 Deschideţi pe rând fiecare robinet de apă caldă pentru a
elimina aerul din tubulatura sistemului.

2 Deschideţi ventilul de alimentare cu apă rece. Asiguraţi-vă că
panoul decorativ al rezervorului de apă menajeră caldă este
aliniat cu cel al unităţii interioare.

3 Închideţi toate robinetele de apă după ce tot aerul a fost
eliminat.

4 Controlaţi pentru scăpări.

5 Acţionaţi manual supapa de siguranţă pentru temperatură şi
presiune pentru a asigura curgerea liberă a apei prin
conducta de evacuare (rotiţi butonul în sens opus acelor de
ceasornic). Consultaţi "Componente principale" la pagina 2
pentru poziţia supapei de siguranţă pentru temperatură şi
presiune.

13 Fixaţi la loc panourile
decorative frontale
ale rezervorului de
apă menajeră caldă.

14 Fixaţi la loc panoul
decorativ frontal al
unităţii interioare.

Instalarea rezervorului de apă caldă în partea laterală a
unităţii interioare

Consultaţi manualul livrat cu setul EKFMAHTB.

Conectarea la racordul de recirculare al rezervorului de apă
menajeră caldă

Când slăbiţi dopul de recirculare sau când
racordaţi tubulatura la racordul de recirculare,
utilizaţi întotdeauna 2 chei împreună.

3

3

2x

A

X9AX9AX9A

2

* ( )*

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

21

X9AX9AX9A

X9AX9AX9A

3x

Nu este cazul pentru unităţile EKHB(H/X)* şi
E(D/B)(H/L)Q*.

Serpentina rezervorului de apă menajeră caldă
trebuie umplută cu apă la priza de apă a unităţii
interioare. Aceasta pentru a evita pătrunderea
murdăriei în sistem.

Nu este cazul pentru unităţile EKHB(H/X)* şi
E(D/B)(H/L)Q*.

Consultaţi manualul de instalare al unităţii de încălzire.

2x

2x

2x

1 2 3

1 Panou decorativ

2 Piesă de izolaţie

3 Piesă de izolaţie pentru 
supapa de siguranţă pentru 
temperatură şi presiune
Manual de instalare
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Întreţinerea

Pentru a asigura disponibilitatea optimă a unităţii, trebuie executate
la intervale regulate un număr de verificări şi inspecţii ale unităţii şi
ale cablajului de legătură.

Verificările descrise trebuie executate cel puţin o dată pe an de un
tehnician autorizat.

1 Supapa de siguranţă a rezervorului de apă menajeră caldă
(procurare la faţa locului)

Controlaţi dacă supapa de siguranţă de pe rezervorul de apă
menajeră caldă funcţionează corect.

2 Îndepărtaţi panoul frontal inferior al rezervorului de apă pentru a
controla pentru eventuale scăpări de apă (prima dată scoateţi
panoul frontal al unităţii interioare când rezervorul de apă este
montat pe unitate).

Dezincrustarea

În funcţie de calitatea apei şi de temperatura stabilită, pe
schimbătorul de căldură din interiorul rezervorului de apă menajeră
caldă se pot depune cruste care pot îngreuna transferul de căldură.
Din acest motiv, la anumite intervale poate fi necesară
dezincrustarea schimbătorului de căldură.

Golirea

Parcurgeţi următoarele etape pentru a goli rezervorul:

1 Decuplaţi alimentarea de la reţea.

2 Decuplaţi ventilul de alimentare cu apă rece.

3 Deschideţi robinetele de apă caldă.

4 Deschideţi ventilul de evacuare.

Depanarea

Acest capitol furnizează informaţii utile pentru diagnosticarea şi
remedierea anumitor defecţiuni care pot surveni în unitate.

Instrucţiuni generale

Înainte de a începe procedeul de depanare, inspectaţi vizual unitatea
şi căutaţi defecţiunile evidente precum conexiunile slăbite sau
cablajul defectuos.

La activarea unui dispozitiv de siguranţă, opriţi unitatea şi înainte de
a-l reseta depistaţi motivul activării. În nici un caz nu şuntaţi
dispozitivele de siguranţă şi nu le modificaţi la alte valori decât cele
reglate din fabrică. Dacă nu poate fi găsită cauza problemei, luaţi
legătura cu distribuitorul local.

Simptome generale

Simptom 1: Din robinetele de apă caldă nu curge apă

Simptom 2: Apa de la robinetele de apă caldă este rece

Simptom 3: Evacuare intermitentă a apei

Simptom 4: Apă murdară

■ Fiecare inspecţie trebuie efectuată de un tehnician
autorizat şi nu de utilizator.

■ Înainte de efectuarea oricărei activităţi de întreţinere
sau reparaţii, întotdeauna decuplaţi disjunctorul de pe
panoul de alimentare, scoateţi siguranţele sau
deschideţi dispozitivele de protecţie ale unităţii.

■ Aveţi grijă ca înainte de începerea oricărei activităţi de
întreţinere sau reparaţie, şi alimentarea de la reţea a
unităţii exterioare să fie decuplată.

NOTĂ Furtunurile flexibile sunt destinate pentru o durată de
viaţă de 13 ani. După această perioadă se recomandă
înlocuirea lor.

Când se utilizează un mijloc de dezincrustare, trebuie să
se asigure menţinerea calităţii apei în conformitate cu
cerinţe directivei UE 98/83/EC.

Când inspectaţi panoul de alimentare sau cutia de
distribuţie a unităţii, asiguraţi-vă întotdeauna că
disjunctorul unităţii este decuplat.

Cauze posibile Acţiune de remediere

Sursa principală de alimentare cu 
apă este oprită.

Verificaţi dacă toate ventilele de 
închidere ale circuitului de apă sunt 
complet deschise.

Cauze posibile Acţiune de remediere

S-a declanşat întreruperea termică 
situată în unitatea interioară

• Verificaţi şi găsiţi cauza declanşării şi 
apoi resetaţi butonul.

• Controlaţi dacă termistorul este 
instalat corect în priza termistorului.

Procedeu: scoateţi panoul frontal şi 
izolaţia, înlocuiţi sau fixaţi senzorul.

Unitatea interioară nu funcţionează. Verificaţi funcţionarea unităţii 
interioare. Consultaţi manualul livrat 
cu unitatea.
Dacă se bănuieşte existenţa vreunui 
defect, luaţi legătura cu distribuitorul 
local.

Cauze posibile Acţiune de remediere

Defecţiune a controlului termic 
(apa va fi fierbinte).

Luaţi legătura cu distribuitorul local.

Cauze posibile Acţiune de remediere

Apă murdară. Spălaţi sau curăţaţi rezervorul de 
apă menajeră caldă după perioadele 
de nefuncţionare. Se poate întâmpla 
ca particulele din apă să se depună 
pe fundul rezervorului. Dacă acest 
strat de depuneri devine suficient de 
gros, poate pătrunde în evacuarea 
apei calde, contaminând apa caldă.

Apa miroase a ouă stricate. Verificaţi dacă acest fenomen 
survine şi cu apa rece. Dacă da, 
acest lucru indică faptul că există o 
problemă cu alimentarea cu apă sau 
cu apa din tubulatură, şi nu la rezer-
vorul de apă menajeră caldă în sine.
Luaţi legătura cu furnizorul de apă.
Dacă problema nu este rezolvată, 
măriţi temperatura rezervorului de 
apă menajeră caldă peste 65°C. 
Dacă această acţiune rezolvă 
problema, mirosul este cel mai 
probabil cauzat de o contaminare 
bacteriană. Luaţi legătura cu 
furnizorul de apă.
Dacă problema nu este rezolvată, 
luaţi legătura cu distribuitorul local.
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Cerinţe pentru debarasare

Dezmembrarea unităţii şi tratarea componentelor trebuie executate
conform legislaţiei locale şi naţionale relevante.

Specificaţii tehnice

Specificaţiile rezervorului de apă menajeră caldă

EKHTS200AC EKHTS260AC

Volum de stocare (l) 200 260

Volumul schimbătorului de căldură 
intern

(l) 7,5 7,5

Material Oţel inoxidabil

Dimensiuni de gabarit (Î x L x l) (mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Presiunea primară maximă 
de lucru (partea de încălzire)

(bar) 3 3

Racorduri Cuplaj rapid/ G 3/4" F

Tipul de acces pentru inspecţie G 1/2" M Racord de recirculare

Greutate

- gol (kg) 70 78

- când este plin (kg) 265 330

Montare Montare pe unitate sau pe podea

Presiunea maximă a alimentării 
cu apă

(bar) 10 10

Temperatura maximă a apei menajere calde

- 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

Temperatura maximă schimbătorul de căldură

- 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
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