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Úvod

Obecné informace

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si tuto nádrž na horkou
užitkovou vodu.

Nádrž na horkou užitkovou vodu EKHTS lze pripojit k vnitrním
jednotkám EKHBRD, EKHVMRD, EKHVMYD, EKHVH a EKHVX.
Nádrž na horkou užitkovou vodu je k dispozici ve dvou velikostech:
přibližně 200 a 260 litrů. Všechny modely lze nainstalovat na horní
stranu vnitřní jednotky. Pro instalaci nádrže na horkou užitkovou
vodu na podlahu vedle vnitřní jednotky je k dispozici speciální
připojovací sada EKFMAHTB.

Vnitrní jednotka EKHBRD*AA* vyžaduje použití sady EKMKHT1.

Rozsah tohoto návodu

Tento instalační návod popisuje postupy při vybalování, instalaci a
zapojování nádrže na horkou užitkovou vodu.

Identifikace modelu

Příslušenství

Příslušenství dodávané s nádrží na horkou užitkovou 
vodu

Viz obrázek 1

Volitelné příslušenství

■ EKFMAHTB

Připojovací sada pro instalaci nádrže na horkou užitkovou vodu
na podlaze vedle vnitřní jednotky.

Podrobnosti naleznete v instalačním návodu sady.

■ EKMKHT1

Pokud má být nádrž na horkou užitkovou vodu EKHTS*AC
instalována na horní strane vnitrní jednotky rady EKHBRDAA, je
nutné použít prídavnou sadu EKMKHT1.

Podrobnosti naleznete v návodu sady.

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Nádrž na horkou užitkovou vodu
pro systém tepelných čerpadel vzduch – voda Instalační manuál

PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO
NÁVOD. PŘÍRUČKU SI ULOŽTE V DOSAHU
K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.

NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI,
POŽÁR NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. POUŽÍ-
VEJTE VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ
SPOLEČNOSTÍ DAIKIN URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO
POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. INSTALACI SI
ZAJISTĚTE OD ODBORNÍKA.

NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO
POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU ČI INFORMACE SI VŽDY
VYŽÁDEJTE OD ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI DAIKIN.

JEDNOTKA POPSANÁ V TOMTO NÁVODU JE URČENA
JEN PRO VNITŘNÍ INSTALACE A PRO TEPLOTY
PROSTŘEDÍ V ROZSAHU 5°C~30°C.

EK HTS 200 AC

Řada

Popis typu

Nádrž na horkou užitkovou vodu z nerezové oceli

Souprava určená pro Evropu

1 Ohebná hadice cívky výměníku tepla

2 Ohebná hadice horké/studené vody

3 Svorka

4 Montážní celek s vyraženým otvorem (průchodka + úchyty + 
šrouby)

5 Instalační návod

6 Návod k vybalení

7 Montážní celek 3-cestného ventilu (těleso + motor + držáky) + 
spojka T
EKHTS200+260AC
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Přehled jednotky

Hlavní součásti

Bezpečnostní zařízení

■ Tepelná ochrana — Vnitřní jednotka EKHBRD je vybavena
tepelnou ochranou. Tato tepelná ochrana se aktivuje, jakmile
teplota příliš vzroste. Je-li tepelná ochrana aktivována, je nutné
ji odblokovat stisknutím na vnitrní jednotce (zprístupnení
provedete odstranením dekoracních panelu zpusobem
vyznaceným v manuálu vnitrní jednotky).

■ Pojistný tlakový ventil – pojistný tlakový ventil (běžný materiál)
musí odpovídat příslušným místním a národním předpisům a
jeho tlak při otevření max. 10 bar musí být přiveden k tlakovému
přívodu tlakového pojistného ventilu.

■ Je-li k pojistnému tlakovém zařízení připojeno vypouštěcí
potrubí, musí být instalováno s trvalým spádem a v nezamrzají-
cím prostředí. Musí zůstat otevřené do atmosféry.

Schematický nákres

Schematický nákres viz obrázek 2.

Celkový systém (vnitřní jednotka a venkovní jednotka) je
určen ke kombinaci s nádrží na horkou užitkovou vodu
Daikin. V ostatních případech, kdy je v kombinaci s vnitřní
jednotkou Daikin použita jiná nádrž, nemůže společnost
Daikin zaručit dobrý provoz ani spolehlivost systému. Z
tohoto důvodu v podobných případech neposkytuje
společnost Daikin záruku na systém.

A Přípojka výstupu horké vody (G 3/4", s vnitřním závitem)

B T-odbočka (běžná dodávka)

C Připojení přetlakového pojistného ventilu (běžná dodávka)

D Pojistný tlakový ventil (běžná dodávka)

E Přípojka recirkulace(G 1/2", s vnějším závitem)

F Patice termistoru

G Vstupní přípojka z hlavní vnitřní jednotky ve spodní části nádrže 
(rychlá spojka)

H Vinutí tepelného výměníku

J Přípojka zpětného průtoku k hlavní vnitřní jednotce ve spodní 
části nádrže (rychlá spojka)

K Přípojka vstupu horké vody (G 3/4", s vnitřním závitem)

A

H

K

G

J

F

E

M
N

G

C
D

J

L

B

E
A
K

P

L Termistor

M Anoda

N Kryta

P Vyražené otvory pro vodní potrubí

■ Přívod k pojistnému ventilu nádrže na horkou
užitkovou vodu se nesmí používat k jiným účelům.

■ Tuto nádrž na horkou užitkovou vodu lze používat
pouze s vnitřní jednotkou EKHBRD, EKHVMR/YD
nebo EKHVH/X.

Před otevřením dekoračních panelů vnitřní jednotky
vypněte napájení.

1 Přípojka výstupu horké vody (G 3/4", s vnitřním závitem)

2 Přípojka vstupu horké vody (G 3/4", s vnitřním závitem)

3 Přípojka výstupu horké vody ve spodní části nádrže 
(rychlospojka)

4 Přípojka vstupu horké vody ve spodní části nádrže (rychlospojka)

5 Přípojka recirkulace(G 1/2", s vnějším závitem)

6 Vstupní přípojka průtoku z hlavní vnitřní jednotky (rychlá spojka)

7 Výstupní přípojka zpětného průtoku k hlavní vnitřní jednotce 
(rychlá  spojka)

8 3-cestný ventil

9 Vstupní přípojka z hlavní vnitřní jednotky ve spodní části nádrže 
(rychlá spojka)

10 Přípojka zpětného průtoku k hlavní vnitřní jednotce ve spodní 
části nádrže (rychlá spojka)

11 Vyražené otvory pro vodní potrubí

12 Stavěcí nožičky

Model nádrže na horkou užitkovou vodu H

EKHTS200AC 2010 mm

EKHTS260AC 2285 mm
Instalaãní manuál
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Instalace nádrže na horkou užitkovou 
vodu EKHTS

Pokud to vyžadují příslušné místní a národní předpisy, zapojte
oběhové čerpadlo mezi místo odběru horké vody a recirkulační
přípojku v nádrži na horkou užitkovou vodu.

Pokyny k instalaci

Při instalaci nádrže na horkou užitkovou vodu je třeba respektovat
následující body:

■ V místě instalace nemrzne.

■ Standardní místo instalace nádrže na horkou užitkovou vodu se
nachází na horní straně vnitřní jednotky.

■ Nádrž na horkou užitkovou vodu lze namontovat také na
podlahu. V takovém případě je nutné použít speciální
připojovací sadu EKFMAHTB na instalaci nádrže na horkou
užitkovou vodu vedle vnitřní jednotky. Tuto připojovací sadu je
nutné objednat samostatně.

■ Nádrž na horkou užitkovou vodu musí být instalována ve
vhodné poloze tak, aby byla její údržba snadná. Více informací
viz obrázek 3 a instalační návod vnitřní jednotky.

■ Vstup studené vody osaďte přípojkou pro tlakový pojistný ventil
a výpust.

■ Aby nedocházelo ke zpětnému toku, je v souladu s místními a
národními předpisy doporučeno na vstup studené vody u nádrže
na horkou užitkovou vodu instalovat jednosměrný ventil.

■ Dávejte pozor, aby v případě úniku nemohla voda způsobit
žádné škody v místě instalace a okolí.

■ V souladu s místními a národními předpisy je doporučeno na
vstup studené vody nainstalovat tlakový redukční ventil. 

■ V souladu s místními a národními předpisy je nutné na přípojku
studené vody nainstalovat expanzní nádobu.

Instalace nádrže na horkou užitkovou vodu a její uvedení 
do provozu

Instalace nádrže na horkou užitkovou vodu na horní straně
vnitřní jednotky

1 Vybalte nádrž na horkou užitkovou vodu v souladu s pokyny
uvedenými v pokynech k vybalení.

2 Zkontrolujte, zda je přiloženo veškeré příslušenství nádrže na
horkou užitkovou vodu (viz "Příslušenství" na straně 1).

3 Z vnitrní jednotky odstrante dekoracní panely a horní desku.

Vyjmete dekoracní panely odstranením 2 spodních šroubu a
následným vyháknutím panelu.

Namontujte horní desku vnitřní jednotky na modul nádrže na
horkou užitkovou vodu. 

■ Instalace musí být provedena technikem s opráv-
něním pro instalaci chladiva a vybrané materiály a
instalace musejí vyhovovat platným místním a
národním předpisům.

■ Toto zařízení není určeno pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu.

■ Kvalita horké užitkové vody musí odpovídat směrnici
EU 98/83 EC.

■ K přívodu studené vody nádrže na horkou užitkovou
vodu musí být instalováno vypouštěcí zařízení.

■ Z bezpečnostních důvodů je zakázáno přidávat do
vodního okruhu jakýkoli druh glykolu.

■ Z důvodů zamezení stagnace vody je důležité, aby
úložná kapacita nádrže na horkou užitkovou vodu
odpovídala denní spotřebě horké užitkové vody.

V situacích nulové spotřeby horké vody během
dlouhých časových období je zařízení nutné před
použitím propláchnout pitnou vodou.

Desinfekční funkce zařízení je popsána v uživatel-
ském manuálu vnitřní jednotky.

■ Z důvodů vyloučení slepých konců je nutné dbát na
to, aby mezi nádrží na horkou užitkovou vodu a
koncovým místem odběru horké vody (sprcha, vana,
apod.) nebyly vedeny dlouhé úseky potrubí.

■ Instalace musí vyhovovat platným místním a
národním přepisům a může vyžadovat provedení
dalších hygienických opatření.

■ V souladu s místními a národními předpisy bude
pravděpodobně nutné nainstalovat termostatické
směšovací ventily.

■ Bezprostředně po instalaci musí být nádrž na horkou
užitkovou vodu vypláchnuta čerstvou vodou. Tento
postup je třeba zopakovat nejméně jednou denně po
5 po sobě jdoucích dnů po instalaci.

3

41 2

1 Recirkulační přípojka

2 Připojení horké vody

3 Sprcha

4 Oběhové čerpadlo

Je-li dostupné místo pro servis na levé a pravé straně
omezené, nejprve pečlivě posuďte všechny kroky
instalace vnitřního modulu.

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x
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4 Připojte 3-cestný ventil

1 A
Pouze pro jednotky EKHBRD a
EKHVMR/YD.
Pred instalací 3-cestného ventilu
odstrante obe cásti vypouštecí
desky z horní strany vnitrní
jednotky.

B
Pouze pro vnitrní jednotky EKHVH/X.
Vyjmete rozvádecí skrínku vnitrní jednotky odšroubováním
spojovacích prvku a následným vysunutím rozvádecí skrínky
smerem ven, aniž by došlo k odpojení nekterých kabelových
spoju.

2 Poloha při instalaci

3-cestný ventil musí být nainstalován ve vnitřní jednotce.

3 Těleso 3-cestného ventilu a motor 3-cestného ventilu
vybalte.

Zkontrolujte, zda je s motorem dodáno následující
příslušenství.

4 Na ventil nasaďte objímku a otáčejte ventilem, dokud se
ventil nebude nacházet v poloze znázorněné na níže
uvedeném obrázku.

1 Pouzdro

2 Kryt motoru ventilu

3 Šroub

4 Knoflík

4x4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 Z vnitřní jednotky

2 Nádrže na horkou užitkovou 
vodu

3 Vyhřívání místnosti

1 2 3 4

Jestliže ventil nebude před montáží motoru zapojen
v této poloze, bude za provozu umožňovat průtok do
nádrže s horkou užitkovou vodou i do topení
místnosti.

4545°45°

45°

4545°45°
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5 Namontujte těleso 3-cestného ventilu do potrubí. 

Pred pripojením si prostudujte níže uvedený obrázek.

■ Pouze pro vnitrní jednotky EKHBRD.

■ Pouze pro vnitrní jednotky EKHVMRD.

Dbejte na to, aby nikdy nedocházelo ke kontaktu
mezi horkým potrubím a elektrickým vedením.

A
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C

4
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2
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■ Pouze pro vnitrní jednotky EKHVMYD. ■ Pouze pro vnitrní jednotky EKHVH/X.
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6 Motor nasuňte na objímku.

Zajistěte, aby se objímka během této akce neotočila, aby
poloha ventilu zůstala stejná jako během instalace 4.

7 Nasaďte knoflík na kryt motoru ventilu způsobem
znázorněným na níže uvedeném obrázku.

Zajistěte, aby byl knoflík zasunutý až na doraz, aby mohl být
automaticky ovládán jednotkou. Po mírném povytažení
knoflíku lze provádět manuální ovládání.

8 Zapojení rozvodné skříňky vnitřní jednotky provedete podle
následujícího obrázku: (zajistěte vypnutí napájení)

Dbejte na dodržování správných kabelových tras znázorně-
ných uvnitř jednotky (tyto kabelové trasy naleznete
v instalačním manuálu vnitřní jednotky).
Viz také schéma zapojení jednotky dodávané s jednotkou.

5 Na horní stranu vnitřní jednotky namontujte modul nádrže.

6 Pripojte ohebné hadice zpusobem znázorneným na obrázku 4,
obrázku 5, obrázku 6 a obrázku 7.

■ 2 ohebné hadice s rychlospojkami na obou stranách je nutné
pripojit k prípojce predpokládané cívky (u jednotek EKHBRD
viz obr. obrázek 4, u jednotek EKHVH/X viz obr. obrázek 5, u
jednotek EKHVMRD viz obrázek 6, u jednotek EKHVMYD
viz obrázek 7).

■ 2 ohebné hadice s rychlospojkou na jedné strane a se
závitovou spojkou na druhé strane musejí být pripojeny
k výstupu horké vody a ke vstupu studené vody (musejí být
vyvedeny ze zadní desky zpusobem znázorneným na
obrázku 4, obrázku 5, obrázku 6, obrázku 7). V závislosti na
místu instalace (levostranná nebo pravostranná instalace)
vyražte v zadní desce požadovaný pravý nebo levý otvor.
Ohebné hadice chrante nasazením pruchodky na okraje
vyražených otvoru.
V prípade použití recirkulacní prípojky pripojte trubku se
závitovou prípojkou k tomuto otvoru a protáhnete ji také
otvorem v zadní desce (u jednotek EKHBRD viz obr.
obrázek 4, u jednotek EKHVH/X viz obrázek 5, u jednotek
EKHVMRD viz obrázek 6, u jednotek EKHVMYD viz
obrázek 7).

7 Připevněte spodní boční dekorační panely nádrže na horkou
užitkovou vodu k vnitřní jednotce.

8 Připojte tlakový pojistný ventil (běžný materiál, tlak otevření
ventilu max. 10 bar) a odtok.

Vyhřívání prostoru Nádrž na horkou užitkovou vodu

EKHBRD / EKHVMR/YD EKHVH/X

X2M X2M
3 4 5 8 9 10

3-cestný ventil 3-cestný ventil

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

■ Vzhledem ke hmotnosti nádrže na horkou
užitkovou vodu je doporučeno s ní manipulovat a
zdvihat ji za pomoci dvou osob.

■ Při montáži modulu nádrže dbejte na to, aby
polohová vodítka ve všech čtyřech rozích nádrže
na horkou užitkovou vodu dokonale zapadla do
odpovídajících čtyř polohových vodítek na horní
straně vnitřní jednotky, viz níže uvedený obrázek.

1 Přípojka výstupu horké vody (G 3/4", s vnitřním závitem)

2 Přípojka vstupu horké vody (G 3/4", s vnitřním závitem)

3 Přípojka výstupu horké vody ve spodní části nádrže 
(rychlospojka)

4 Přípojka vstupu horké vody ve spodní části nádrže 
(rychlospojka)

5 Přípojka recirkulace(G 1/2", s vnějším závitem)

6 Vstupní přípojka průtoku z hlavní vnitřní jednotky 
(rychlá spojka)

7 Výstupní přípojka zpětného průtoku k hlavní vnitřní jednotce 
(rychlá  spojka)

8 3-cestný ventil

9 Vstupní přípojka z hlavní vnitřní jednotky ve spodní části 
nádrže (rychlá spojka)

10 Přípojka zpětného průtoku k hlavní vnitřní jednotce 
ve spodní části nádrže (rychlá spojka)

Do prívodu studené vody je doporuceno zaradit
uzavírací ventil. V dobe neprítomnosti tento ventil
uzavrete, aby nedocházelo k poškození okolí
v prípade úniku vody.

1 Dekorační panel

2 Otvor pro rychlé upevnění

3 Připevněte pomocí 2 šroubů

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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9 K rozvodné skříňce vnitřní jednotky připojte kabel termistoru.
Dbejte na to, aby bylo vypnuto napájení. Viz také schéma
zapojení jednotky dodávané s vnitřní jednotkou.

■ Pouze pro jednotky EKHBRD a EKHVMR/YD

■ Pouze pro jednotky EKHVH/X

Vzdálenost mezi kabelem termistoru a napájecím kabelem musí
být vždy nejméně 25 mm tak, aby na kabelu termistoru
nedocházelo k elektromagnetické interferenci.

1 Zapojte konektor kabelu termistoru do patice X11A
(EKHBRD + EKHVMR/YD (A3P)) nebo X9A (EKHVH/X
(A1P)) na řídící kartě PCB.

2 Upevněte kabely do kabelového svazku pomocí kabelových
pásků. Uvolní se tak případné napětí kabelů.

3 Při vedení kabelů směrem ven zajistěte, aby kabely nebránily
montáži krytu vnitřní jednotky.

Poznámka: uvedeny jsou jen příslušné vodiče.

■ Pouze pro vnitrní jednotky EKHBRD.

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~
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■ Pouze pro vnitrní jednotky EKHVMR/YD.

■ Pouze pro vnitrní jednotky EKHVH/X.

10 Pouze pro jednotky EKHBRD a EKHVMR/YD: nainstalujte
znovu vypouštěcí desku na vnitřní jednotku.

11 Uvedení do provozu

Nádrž na horkou užitkovou vodu naplníte podle následujícího
postupu:

1 Postupným otevřením jednotlivých kohoutů horké vody
vypusťte ze systémového potrubí vzduch.

2 Otevřete přívodní ventil studené vody. Zajistěte vyrovnání
dekoračních panelů nádrže na horkou užitkovou vodu a
vnitřní jednotky.

3 Po vypuštění veškerého vzduchu zavřete všechny vodní
kohouty.

4 Proveďte zkoušku netěsností.

5 Rucním ovládáním tlakového uvolnovacího ventilu zajistete
volný prutok vody vypouštecím potrubím (otocte knoflíkem
doleva). Umístení tlakového uvolnovacího ventilu naleznete
v cásti "Hlavní součásti" na straně 2.

12 Připevněte znovu přední dekorační
nádrže na horkou užitkovou vodu.

13 Připevněte znovu přední dekorační
panel vnitřní jednotky.

Instalace nádrže na horkou užitkovou vodu po straně vnitřní
jednotky

Viz instalační návod dodávaný k sadě EKFMAHTB.

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

Spirála nádrže na horkou užitkovou vodu musí být
v místě vstupu vody do vnitřní jednotky naplněna
vodou. Toto opatření slouží zamezení vniknutí
nečistoty do systému. 

2x

2x
EKHTS200+260AC
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Údržba

Aby byla provozuschopnost jednotky optimální, je třeba pravidelně
provádět celou řadu kontrol jednotky a elektrického zapojení.

Popsané kontroly musejí být provedeny nejméne jednou rocne
oprávneným personálem.

1 Přetlakový pojistný ventil nádrže na horkou užitkovou vodu
(běžný materiál)

Zkontrolujte správnou činnost přetlakového pojistného ventilu
nádrže na horkou užitkovou vodu.

2 Zkontrolujte, zde nedochází k úniku vody odstranením predního
spodního panelu vodní nádrže (je-li vodní nádrž instalována na
horní strane jednotky, odstrante nejprve prední panel vnitrní
jednotky).

Odkamenění

Podle kvality vody a nastavené teploty se na tepelném výměníku
uvnitř nádrže na horkou užitkovou vodu může usazovat vodní kámen
omezující přenos tepla. Z těchto důvodů může být v určitých
intervalech nutné provádět odkamenění výměníku tepla.

Vypouštění

Nádrž na horkou užitkovou vodu vypustíte podle následujícího
postupu:

1 Vypněte napájení.

2 Uzavřete přívodní ventil studené vody.

3 Otevřete kohouty horké vody.

4 Otevřete vypouštěcí ventil.

Odstraňování problémů

Tato část poskytuje užitečné informace pro diagnostiku a nápravu
určitých problémů a chyb, jež se mohou vyskytnout u jednotky.

Obecné pokyny

Před zahájením postupu na odstranění problému je třeba jednotku
důkladně prohlédnout a pokusit se najít zřejmé vady jako jsou
uvolněná spojení nebo vadné elektrické zapojení.

Jestliže bylo aktivováno bezpečnostní zařízení, zastavte jednotku a
dříve než zařízení vynulujete, zjistěte, proč bylo dané bezpečnostní
zařízení aktivováno. Za žádných okolností není dovoleno
přemosťovat bezpečnostní zařízení nebo měnit jejich hodnotu na
jinou, než jaká byla nastavena ve výrobě. Pokud nelze zjistit příčinu
problémů, zavolejte místního prodejce.

Obecné příznaky

Simptom 1: Voda z kohoutku horké vody neteče

Simptom 2: Z kohoutku horké vody teče studená voda

Simptom 3: Občasné vytékání vody

Simptom 4: Znečištěná voda a voda vydávající zápachy

■ Veškeré zkoušky smí provádět výhradně oprávněný
technik, nikoli koncový uživatel.

■ Před zahájením jakékoliv údržby nebo opravy vyp-
nout jistič napájecího panelu, vyjmout pojistky nebo
otevřít bezpečnostní a ochranná zařízení jednotky.

■ Zajistit, aby před každou údržbou nebo opravami bylo
vypnuto napájení venkovní jednotky.

NAPOMENA Ohebné hadice jsou navrženy na životnost 13 let. Po
uplynutí této doby je doporuceno provést jejich
výmenu.

Při používání přípravků na odkamenění je nutné zajistit,
aby kvalita vody vyhovovala požadavkům směrnice EU
98/83/EC.

Při kontrole napájecího panelu nebo rozváděcí skříňky
jednotky musí být jistič jednotky vždy vypnutý.

Možné příčiny Nápravné opatření

Hlavní přívod vody je zavřený. Zkontrolovat, zda jsou všechny 
uzavírací ventily vodního okruhu 
zcela otevřené.

Možné příčiny Nápravné opatření

Zapůsobila tepelná ochrana 
umístěná ve vnitřní jednotce

• Ověřte a vyhledejte příčinu odpojení, 
poté stiskněte tlačítko pro 
odblokování.

• Zkontrolujte, zda je správně 
instalována patice termistoru.

Postup: odstraňte přední panel a 
izolaci, poté vyměňte nebo opravte 
spínač.

Vnitřní jednotka nepracuje. Zkontrolujte provozní stav vnitřní 
jednotky. Viz příručka dodávaná 
s vnitřní jednotkou.
Jestliže je podezření na závadu, 
obraťte se na místního prodejce.

Možné příčiny Nápravné opatření

Výpadek tepelné kontroly (voda 
bude horká).

Obraťte se na místního prodejce.

Expanzní nádoba je poškozená. Vyměňte expanzní nádobu.

Možné příčiny Nápravné opatření

Znečištěná voda. Nádrž na horkou užitkovou vodu po 
období odstavení propláchněte nebo 
vyčistěte. Na dně nádrže se mohou 
usazovat částice přítomné ve vodě. 
Pokud se tato vrstva nánosů stane 
dostatečně silnou, může proniknout 
do výstupu horké vody a způsobit její 
znečištění.

Voda zapáchá po shnilých vejcích. Zkontrolujte, zda tento jev vzniká 
také u studené vody. Pokud ano, 
znamená to, že problém nastal 
v prívodu vody nebo ve vode 
v potrubí, nikoli ve vlastní nádrži 
na horkou užitkovou vodu. 
Obratte se na vašeho dodavatele 
vody.
Pokud problém trvá, zvyšte teplotu 
vody v nádrži na horkou užitkovou 
vodu nad 65°C. 
Pokud se tímto opatrením problém 
vyreší, pak prícinou zápachu je 
pravdepodobne bakteriální 
kontaminace. Obratte se na vašeho 
dodavatele vody.
Pokud problém trvá, obratte se na 
vašeho místního dealera.
Instalaãní manuál
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Požadavky na likvidaci

Demontáž jednotky a následné zpracování součástí musí proběh-
nout v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Technická specifikace

Specifikace nádrže na horkou užitkovou vodu

Poznámky

EKHTS200AC EKHTS260AC

Úložná kapacita (l) 200 260
Objem vnitřního 
tepelného výměníku

(l) 7,5 7,5

Materiál Nerezová ocel Nerezová ocel
Celkové rozměry 
(V x D x Š)

(mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Zapojení Rychlá spojka/
G 3/4" F

Rychlá spojka/
G 3/4" F

Inspekční otvor G1/2" M
Recirkulační přípojka

G1/2" M
Recirkulační přípojka

Hmotnost (prázdná) 70 78
Montáž Montáž na horní 

straně vnitřní 
jednotky nebo 

na podlaze

Montáž na horní 
straně vnitřní 
jednotky nebo 

na podlaze
Maximální tlak v nádrži 
na horkou užitkovou 
vodu

(bar) 10 10

Maximální primární 
pracovní tlak (strana 
topení)

(bar) 3 3

Maximální 
teplota horké 
užitkové vody

EKHBRD (°C) 75 75

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 60 60

Maximální 
teplota ve 
výměníku 
tepla

EKHBRD (°C) 85 85

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 65 65
EKHTS200+260AC
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