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INTRODUÇÃO

Informações gerais

Obrigado por ter adquirido este tanque de água quente doméstica.

O tanque de água quente doméstica EKHTS pode ser ligado às
unidades interiores EKHBRD, EKHVMRD, EKHVMYD, EKHVH e
EKHVX. O tanque de água quente doméstica está disponível em
dois tamanhos: aproximadamente 200 e 260 litros. Todos os
modelos pode ser instalados em cima da unidade interior. Para
instalação do tanque de água quente doméstica no chão, junto à
unidade interior, é necessário o kit específico de ligação
EKFMAHTB.

Relativamente à unidade interior EKHBRD*AA*, é necessário o kit
EKMKHT1.

Âmbito deste manual

Este manual de instalação descreve os procedimentos de desemba-
lagem, instalação e conexão do tanque de água quente doméstica.

Identificação do modelo

ACESSÓRIOS

Acessórios fornecidos com o tanque de água quente 
doméstica

Consulte a figura 1

Equipamento opcional

■ EKFMAHTB

Kit de ligação para instalação do tanque de água quente
doméstica no chão, junto à unidade interior.

Consulte o manual de instalação do kit, para mais informações.

■ EKMKHT1

Caso se pretenda instalar o tanque de água quente doméstica
EKHTS*AC em cima de uma unidade interior da série
EKHBRDAA, é necessário o kit adicional EKMKHT1.

Consulte a folha de instruções do kit, para mais informações.

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Tanque de água quente doméstica
para o sistema de bomba de calor ar-água Manual de instalação

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE
PROCEDER À INSTALAÇÃO. MANTENHA ESTE
MANUAL NUM LOCAL ACESSÍVEL PARA FUTURAS
CONSULTAS.

A INSTALAÇÃO OU FIXAÇÃO INADEQUADAS DO
EQUIPAMENTO OU DOS ACESSÓRIOS PODE
PROVOCAR CHOQUES ELÉCTRICOS, CURTO-
CIRCUITOS, FUGAS, INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS
NO EQUIPAMENTO. ASSEGURE-SE DE QUE UTILIZA
APENAS ACESSÓRIOS FABRICADOS PELA DAIKIN,
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM
UTILIZADOS COM ESTE EQUIPAMENTO E ASSEGURE-
SE DE QUE SÃO INSTALADOS POR UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO.

SE TIVER DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE
INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO, CONTACTE SEMPRE O
SEU REPRESENTANTE DAIKIN PARA OBTER
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.

A UNIDADE DESCRITA NESTE MANUAL FOI CONCE-
BIDA EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO INTE-
RIOR, COM TEMPERATURAS AMBIENTES NA GAMA
5°C~30°C.

EK HTS 200 AC

Série

Identificação do tipo

Tanque de água quente em aço inoxidável

Kit europeu

1 Mangueira flexível da serpentina do permutador de calor

2 Mangueira flexível de água quente/fria

3 Braçadeira

4 Conjunto para aplicação em orifício (ilhó + braçadeiras + 
parafusos)

5 Manual de instalação

6 Folha com instruções de desembalamento

7 Conjunto de válvula de 3 vias (corpo + motor + braçadeiras) + 
encaixe T
EKHTS200+260AC
Tanque de água quente doméstica para o sistema de bomba de calor 
ar-água
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PANORÂMICA DA UNIDADE

Componentes principais

Dispositivos de segurança

■ Protecção térmica — A unidade interior vem equipada com uma
protecção térmica. A protecção térmica é activada quando a
temperatura se torna demasiado elevada. Se for activada, a
protecção tem de ser reinicializada na unidade interior,
pressionando-a (para lhe aceder, retire os painéis decorativos
da caixa, como se indica no manual da unidade interior).

■ Válvula de segurança – É necessário ligar uma válvula de
segurança (fornecimento local) à ligação respectiva, cumprindo
a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis. A
pressão de abertura desta válvula deve ser inferior a 10 bar.

■ Se houver um tubo de descarga ligado ao dispositivo de
segurança, tem de ser instalado em sentido continuamente
descendente, em ambiente protegido de congelação. Tem de
ser deixado aberto à atmosfera.

Diagrama geral

Diagrama geral, consulte a figura 2.

O sistema completo (unidades interior e de exterior) foi
concebido para permitir a combinação de um tanque de
água quente doméstica Daikin. Caso se utilize outro
tanque em combinação com a unidade interior Daikin, a
Daikin não pode assegurar o bom funcionamento nem a
fiabilidade do sistema. Consequentemente, a Daikin não
pode conceder qualquer garantia ao sistema nesta
situação.

A Ligação para saída de água quente (G 3/4" fêmea)

B Encaixe T (fornecimento local)

C Ligação da válvula de segurança (fornecimento local)

D Válvula de segurança (fornecimento local)

E Conexão de recirculação (G 1/2" macho)

F Encaixe do termístor

G Conexão de entrada para o fluxo da unidade interior principal, 
no fundo do tanque (acoplamento rápido)

H Serpentina do permutador de calor

J Conexão de saída para o retorno da unidade interior principal, 
no fundo do tanque (acoplamento rápido)

A

H

K

G

J

F

E

M
N

G

C
D

J

L

B

E
A
K

P

K Ligação para entrada de água fria (G 3/4" fêmea)

L Termístor

M Ânodo

N Caixa

P Pré-orifícios para tubagens de água

■ As ligações do tanque de água quente doméstica
para a válvula de segurança não podem ser usadas
para outros fins.

■ Este tanque de água quente doméstica só pode ser
utilizado com unidades interiores EKHBRD,
EKHVMR/YD ou EKHVH/X.

Desligue a alimentação, antes de abrir os painéis
decorativos da unidade interior.

1 Ligação para saída de água quente (G 3/4" fêmea)

2 Ligação para entrada de água fria (G 3/4" fêmea)

3 Ligação para saída de água quente no fundo do tanque 
(acoplamento rápido)

4 Ligação para entrada de água fria no fundo do tanque 
(acoplamento rápido)

5 Conexão de recirculação (G 1/2" macho)

6 Conexão de entrada para o fluxo da unidade interior principal 
(acoplamento rápido)

7 Conexão de saída para o retorno da unidade interior principal 
(acoplamento rápido)

8 Válvula de 3 vias

9 Conexão de entrada para o fluxo da unidade interior principal, 
no fundo do tanque (acoplamento rápido)

10 Conexão de saída para o retorno da unidade interior principal, 
no fundo do tanque (acoplamento rápido)

11 Pré-orifícios para tubagens de água

12 Pés niveladores

Modelo do tanque de água quente doméstica H

EKHTS200AC 2010 mm

EKHTS260AC 2285 mm
Manual de instalação
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INSTALAÇÃO DO TANQUE DE ÁGUA QUENTE 
DOMÉSTICA EKHTS

Se assim o exigir a legislação nacional e regulamentos locais
aplicáveis, ligue uma bomba de recirculação entre o ponto terminal
da água quente e a conexão de recirculação do tanque de água
quente doméstica.

Recomendações de instalação

Tenha presentes as seguintes indicações, durante a instalação do
tanque de água quente doméstica:

■ O local de instalação deve estar isento de gelo.

■ O local habitual de instalação do tanque de água quente
doméstica é em cima da unidade interior.

■ O tanque de água quente doméstica também pode ser instalado
no chão. Em tal situação, é necessário utilizar o kit específico de
conexão EKFMAHTB, para instalação do tanque de água
quente doméstica junto à unidade interior. Este kit pode ser
encomendado à parte.

■ Coloque o tanque de água quente doméstica numa posição
adequada, que facilite posteriores intervenções de manutenção.
Consulte figura 3 e o manual de instalação da unidade interior.

■ Forneça uma conexão para a válvula de segurança e para
drenagem, na entrada de água fria.

■ Para evitar auto-sifonagem, é aconselhável instalar uma válvula
de retenção na entrada de água fria do tanque de água quente
doméstica, em conformidade a legislação nacional e
regulamentos locais aplicáveis.

■ Tenha o cuidado de assegurar que, em caso de fugas, a água
não possa causar qualquer dano ao espaço de instalação e sua
envolvente.

■ É aconselhável instalar uma válvula de redução de pressão na
entrada de água fria, em conformidade com a legislação
nacional e regulamentos locais aplicáveis.

■ Deve ser instalado um reservatório de expansão na entrada de
água fria, em conformidade com a legislação nacional e
regulamentos locais aplicáveis.

Instalação e disponibilização do tanque de água quente 
doméstica

Instalação do tanque de água quente em cima da unidade
interior

1 Desembale o tanque de água quente doméstica, seguindo as
instruções da folha de desembalamento.

2 Verifique se todos os acessórios do tanque de água quente
doméstica se encontram na embalagem (consulte "Acessórios"
na página 1).

3 Retire os painéis de decoração e a placa superior da unidade
interior.

Retire os painéis de decoração extraíndo os 2 parafusos do
fundo e desencaixando depois os painéis.

Instale a placa superior da unidade interior no módulo do
tanque de água quente doméstica.

■ A instalação deve ser efectuada por um técnico
qualificado, devendo os materiais escolhidos e as
opções tomadas na instalação cumprir as normas
aplicáveis a nível nacional e internacional.

■ O equipamento não se destina a ser utilizado em
ambientes onde haja gases potencialmente
explosivos.

■ A qualidade da água quente doméstica tem de estar
conforme à directiva 98/83 EC da UE.

■ Deve ser instalado um dispositivo de drenagem na
conexão de água fria do tanque de água quente
doméstica.

■ Por motivos de segurança, não é permitido
acrescentar qualquer tipo de glicol ao circuito de
água.

■ Para evitar a estagnação da água, é importante que a
capacidade de armazenamento do tanque de água
quente doméstica seja adequada ao consumo diário
de água quente doméstica.
Nos casos onde decorram períodos prolongados sem
consumo de água quente, o equipamento tem de ser
escoado e enchido com água limpa, antes de ser
novamente utilizado.
A funcionalidade de desinfecção fornecida pelo
equipamento é especificada no manual de utilização
da unidade interior.

■ É aconselhável evitar extensões longas de tubagem
entre o tanque de água quente doméstica e o ponto
final da água quente (chuveiro, banheira, ...), além de
evitar pontos sem saída.

■ A instalação tem de estar em conformidade com a
legislação nacional e regulamentos locais aplicáveis,
podendo ainda ser necessárias medidas adicionais
de higiene.

■ Em conformidade com a legislação nacional e
regulamentos locais aplicáveis, pode ser necessário
instalar válvulas misturadoras termostáticas.

■ Imediatamente a seguir à instalação, deve-se encher
com água limpa o tanque de água quente doméstica.
Este procedimento tem de ser repetido pelo menos
uma vez por dia, durantes os 5 primeiros dias logo a
seguir à instalação.

Se a área de acesso disponível para manutenção, à
esquerda e/ou à direita for limitada, comece por
ponderar cuidadosamente todos os passos
necessários à instalação dos módulos interiores.

3

41 2

1 Conexão de recirculação

2 Conexão de água quente

3 Chuveiro

4 Bomba de recirculação

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x
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4 Ligue a válvula de 3 vias

1 A
Apenas nas unidades EKHBRD e
EKHVMR/YD.
Retire ambas as partes da placa
de drenagem do cimo da unidade
interior, antes de instalar a
válvula de 3 vias.

B
Apenas nas unidades interiores EKHVH/X.
Retire a caixa de distribuição da unidade interior, desapara-
fusando as fixações e fazendo depois deslizar a caixa de
distribuição para o lado, sem desligar a cablagem.

2 Posição de instalação.

A válvula de 3 vias tem de ser instalada na unidade interior.

3 Desembale o corpo e o motor da válvula de 3 vias.

Confirme se foram fornecidos com o motor os acessórios
que se seguem.

4 Ponha a manga na válvula e rode esta para que a manga
fique na posição indicada na figura que se segue.

1 Manga

2 Tampa do motor da válvula

3 Parafuso

4 Manípulo

4x4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 Da unidade interior

2 Para o tanque de água quente 
doméstica

3 Para aquecimento ambiente

1 2 3 4

Se a válvula não ficar nesta posição antes de se
montar o motor, cederá passagem tanto a água
doméstica como a aquecimento ambiente durante o
funcionamento.

4545°45°

45°

4545°45°
Manual de instalação
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5 Instale o corpo da válvula de 3 vias na tubagem.

Consulte a figura que se segue antes de efectuar as
conexões.

■ Apenas nas unidades interiores EKHBRD.

■ Apenas nas unidades interiores EKHVMRD.

Evite qualquer contacto entre a tubagem quente e
a cablagem eléctrica.

A

B

C

4

1

2
2

3

5

6

7

98

10

11

11

13

14
15

16 12

17

5
4

6

A

1

1

2

8

3

7

8

9 9
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■ Apenas nas unidades interiores EKHVMYD. ■ Apenas nas unidades interiores EKHVH/X.

8

9

4

A

5

6

1
1

3

2

7

8

A

7

6

2

1

10

10

11

13

12

9

4 5

8

14

14

B

C

15
16

3

1717
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6 Empurre o motor contra a manga. 

Certifique-se de que a manga não roda durante esta acção,
para manter a válvula na posição regulada no passo 4.

7 Coloque o manípulo na tampa do motor da válvula, como se
mostra de seguida.

Certifique-se de que o manípulo é empurrado completa-
mente para dentro, para que possa ser controlado
automaticamente pela unidade. Se o manípulo for levantado
ligeiramente, é possível a utilização manual.

8 Efectue as ligações eléctricas na caixa de distribuição da
unidade interior, segundo a figura que se segue (certifique-
se de que a alimentação está desligada):

Certifique-se de que segue o encaminhamento correcto para
as ligações eléctricas, no interior da unidade (o encaminha-
mento pode ser consultado no manual de instalação da
unidade interior).
Consulte o esquema eléctrico fornecido com a unidade
interior.

5 Monte o módulo do tanque em cima da unidade interior.

6 Ligue as mangueiras flexíveis, como se indica na figura 4, na
figura 5, na figura 6 e na figura 7.

■ As 2 mangueiras flexíveis, com ligações de acoplamento
rápido em ambas as extremidades, têm de ser ligadas à
ligação prevista para serpentinas (nas unidades EKHBRD,
consulte a figura 4, nas unidades EKHVH/X consulte a
figura 5, nas unidades EKHVMRD consulte a figura 6 e nas
unidades EKHVMYD consulte a figura 7).

■ As 2 mangueiras flexíveis, com ligações rápidas de
acoplamento numa das extremidades e uma ligação de
acoplamento roscada na outra, têm de ser ligadas à saída
de água quente e à entrada de água fria (têm de saír da
placa traseira conforme se indica na figura 4, na figura 5, na
figura 6 e na figura 7). Conforme o local de instalação
(instalação à esquerda ou à direita), abra os orifícios do lado
esquerdo ou do lado direito, na placa traseira. Aplica o ilhó
às arestas do orifícios que foram abertos, para proteger as
mangueiras flexíveis.
Se for utilizada a conexão de recirculação, ligue um tubo
com ligação roscada a este orifício e passe-o também por
um orifício na placa traseira (nas unidades EKHBRD
consulte a figura 4, nas unidades EKHVH/X consulte a
figura 5, nas unidades EKHVMRD consulte a figura 6 e nas
unidades EKHVMYD consulte a figura 7).

7 Fixe os painéis decorativos laterais inferiores do tanque de água
quente doméstica à unidade interior.

Aquecimento 
ambiente

Tanque de água quente 
doméstica

EKHBRD / EKHVMR/YD EKHVH/X

X2M X2M

3 4 5 8 9 10

Válvula de 3 vias Válvula de 3 vias

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

■ Devido ao peso do tanque de água quente
doméstica, é aconselhável que sejam duas
pessoas a transportá-lo e a levantá-lo.

■ Consulte a figura que se segue e certifique-se de
que as guias de posicionamento, nos quatro
cantos da base do tanque de água quente
doméstica, ficam perfeitamente alinhadas com
as quatro guias de posicionamento existentes no
cimo da unidade interior, durante a montagem do
módulo do tanque.

1 Ligação para saída de água quente (G 3/4" fêmea)

2 Ligação para entrada de água fria (G 3/4" fêmea)

3 Ligação para saída de água quente no fundo do tanque 
(acoplamento rápido)

4 Ligação para entrada de água fria no fundo do tanque 
(acoplamento rápido)

5 Conexão de recirculação (G 1/2" macho)

6 Conexão de entrada para o fluxo da unidade interior 
principal (acoplamento rápido)

7 Conexão de saída para o retorno da unidade interior 
principal (acoplamento rápido)

8 Válvula de 3 vias

9 Conexão de entrada para o fluxo da unidade interior 
principal, no fundo do tanque (acoplamento rápido)

10 Conexão de saída para o retorno da unidade interior 
principal, no fundo do tanque (acoplamento rápido)

Recomenda-se a instalação de uma válvula de fecho
na entrada de água fria. Feche esta válvula de fecho
durante os períodos de ausência, para evitar danos à
área circundante, em caso de fugas de água.

1 Painel de decoração

2 Orifício de fixação rápida

3 Apertar com 2 parafusos

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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8 Ligue a válvula de segurança (fornecimento local, pressão
máxima de abertura 10 bar) e o dreno.

9 Ligue o cabo do termístor à caixa de distribuição da unidade
interior. Certifique-se de que a alimentação está desligada.
Consulte o esquema eléctrico fornecido com a unidade interior.

■ Apenas nas unidades EKHBRD e EKHVMR/YD

■ Apenas nas unidades EKHVH/X

A distância entre o cabo do termístor e a fonte de alimentação
deve ser smpre superior a 25 mm, para evitar interferências
electromagnéticas no cabo do termístor.

1 Ligue o conector do cabo do termístor ao encaixe X11A
(EKHBRD + EKHVMR/YD (A3P)) ou X9A (EKHVH/X (A1P))
da placa de circuito.

2 Utilizando braçadeiras, fixe os cabos aos apoios, para evitar
forças de tracção.

3 Quando encaminhar para fora os cabos, certifique-se de que
estes não obstruem o encaixe da tampa da unidade interior.

Nota: só são apresentadas as ligações locais relevantes.

■ Apenas nas unidades 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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■ Apenas nas unidades EKHVMR/YD.

■ Apenas nas unidades EKHVH/X.

10 Apenas nas unidades EKHBRD e EKHVMR/YD: volte a colocar
a placa de drenagem na unidade interior.

11 Disponibilização

Sigas estas etapas, para abastecer o tanque de água quente
doméstica:

1 Abra as torneiras de água quente, uma de cada vez, para
fazer sair o ar da tubagem do sistema.

2 Abra a válvula de abastecimento de água fria. Certifique-se
de que os painéis decorativos do tanque de água quente
doméstica e da unidade interior estão alinhados.

3 Feche todas as torneiras de água, quando tiver saído todo
o ar.

4 Verifique se há fugas.

5 Controle manualmente a válvula de segurança, para
assegurar o fluxo livre da água pelo tubo da descarga (rode
o manípulo no sentido anti-horário). Consulte "Componentes
principais" na página 2 para saber onde se situa a válvula de
segurança.

12 Volte a encaixar o painel decorativo
frontal do tanque de água quente
doméstica.

13 Volte a encaixar o painel decorativo
frontal da unidade interior.

Instalação do tanque de água quente ao lado da unidade
interior

Consulte o manual fornecido com o kit EKFMAHTB.

X
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A9P

X3M
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B
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B
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N
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L
K
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3-way
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>25 mm

X9B

A serpentina do tanque de água quente doméstica
tem de ser abastecida de água na entrada de água da
unidade interior. Isto evita a entrada de sujidade no
sistema.

2x

2x
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MANUTENÇÃO

Para garantir uma disponibilidade excelente da unidade, têm de ser
realizadas uma série de verificações e inspecções na unidade a
intervalos regulares.

As verificações acima descritas devem ser efectuadas pelo menos
uma vez por ano, por um técnico certificado.

1 Válvula de segurança do tanque de água quente doméstica
(fornecimento local)

Verifique se a válvula de segurança do tanque de água quente
doméstica está a funcionar correctamente.

2 Retire o painel frontal inferior do tanque de água, para verificar
se há fugas de água (remova primeiro o painel frontal da
unidade interior, se o tanque de água estiver instalado em cima
da unidade).

Remoção de incrustações

Conforme a qualidade da água e a temperatura regulada, pode
ocorrer depósito de incrustações no permutador de calor que se
encontra dentro do tanque de água quente doméstica, o que pode
restringir as transferências térmicas. Por este motivo, pode ser
necessário retirar as incrustações do permutador de calor de tempos
a tempos.

Drenagem

Sigas estas etapas, para drenar o tanque de água quente doméstica:

1 Desligue a fonte de alimentação.

2 Desligue a válvula de abastecimento de água fria.

3 Abra as torneiras de água quente.

4 Abra a válvula de drenagem.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta secção fornece informações úteis para diagnosticar e corrigir
determinados problemas que possam ocorrer na unidade.

Recomendações gerais

Antes de iniciar o procedimento de detecção de problemas, execute
uma inspecção visual completa da unidade e procure defeitos
óbvios, tais como conexões soltas ou ligações eléctricas defeituosas.

Se algum dispositivo de segurança tiver sido activado, pare a
unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi activado antes
de o reinicializar. Os dispositivos de segurança não podem, em
circunstância alguma, ser contornados, nem alterados para um valor
diferente do regulado na fábrica. Se não conseguir descobrir a causa
do problema, contacte o seu representante local.

Sintomas genéricos

Sintoma 1: Não corre água das torneiras de água quente

Sintoma 2: Corre água fria das torneiras de água quente

Sintoma 3: A água corre de forma intermitente

■ Cada inspecção tem de ser efectuada por um técnico
qualificado, não por um utilizador.

■ Antes de realizar qualquer actividade de manutenção
ou reparação, desligue sempre o disjuntor no painel
de alimentação e retire os fusíveis ou abra os
dispositivos de protecção da unidade.

■ Antes de iniciar qualquer actividade de manutenção
ou de reparação, certifique-se também de que a
alimentação da unidade de exterior está desligada.

NOTA As mangueiras flexíveis foram concebidas para um
tempo de vida útil de 13 anos. É aconselhável
substituí-las decorrido este período.

Ao tentar retirar as incrustações, tem de se assegurar de
que a qualidade da água se mantém conforme ao exigido
pela directiva 98/83/EC da UE.

Ao realizar uma inspecção no painel de alimentação ou na
caixa de distribuição da unidade, certifique-se sempre de
que o disjuntor da unidade está desligado.

CAUSAS POSSÍVEIS MEDIDAS DE RESPOSTA

Está cortado o abastecimento geral 
de água.

Verifique se todas as válvulas de 
fecho do circuito de água estão 
completamente abertas.

CAUSAS POSSÍVEIS MEDIDAS DE RESPOSTA

O corte térmico da unidade interior 
foi accionado

• Verifique a situação e encontre a 
causa. Depois, utilize o botão de 
reinicializar.

• Verifique se o termístor está 
instalado correctamente no 
respectivo encaixe.

Procedimento: Retire o painel frontal 
e o isolamento; substitua, conserte 
ou fixe o sensor.

A unidade interior não está a 
trabalhar.

Verifique o funcionamento da 
unidade interior. Consulte o manual 
fornecido com a unidade interior.
Caso desconfie de possibilidade de 
avaria, contacte o seu representante 
local.

CAUSAS POSSÍVEIS MEDIDAS DE RESPOSTA

Falha do controlo térmico (a água 
está quente).

Contacte o seu representante local.

O reservatório de expansão está 
rachado.

Substitua o reservatório de 
expansão.
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Sintoma 4: Água suja e água com mau cheiro

EXIGÊNCIAS DE ELIMINAÇÃO

A desmontagem da unidade e o tratamento dos componentes têm
de se efectuar em conformidade com a legislação nacional e normas
locais aplicáveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações do tanque de água quente doméstica

CAUSAS POSSÍVEIS MEDIDAS DE RESPOSTA

Água suja. Escoe ou limpe o tanque de água 
quente doméstica, após períodos de 
inactividade. Pode dar-se o depósito 
no fundo do tanque de partículas em 
suspensão na água. Se esta 
camada de material depositado se 
tornar suficientemente espessa, 
pode alcançar a saída de água 
quente e contaminá-la.

A água cheira a ovos podres. Verifique se este fenómeno também 
se verifica com água fria. Se assim 
for, há problemas com o 
fornecimento de água ou com a 
água existente nas tubagens, mas 
não com o tanque de água quente 
doméstica propriamente dito.
Contacte o seu fornecedor de água.
Se o problema não ficar resolvido, 
aumente a temperatura do tanque 
de água quente doméstica para um 
valor superior a 65°C. 
Se esta acção resolver o problema, 
a causa mais provável para o cheiro 
é contaminação bacteriológica. 
Contacte o seu fornecedor de água.
Se o problema não ficar resolvido, 
contacte o seu representante local.

EKHTS200AC EKHTS260AC

Capacidade de 
armazenamento

(l) 200 260

Volume do permutador 
de calor interno

(l) 7,5 7,5

Material Aço inoxidável Aço inoxidável
Dimensões gerais 
(A x C x L)

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

Ligações Acoplamento 
rápido/G 3/4" F

Acoplamento 
rápido/G 3/4" F

Abertura de inspecção G1/2" M
Conexão de 
recirculação

G1/2" M
Conexão de 
recirculação

Peso (vazio) 70 78
Montagem Em cima da unidade 

interior ou no chão
Em cima da unidade 
interior ou no chão

Pressão máxima do 
tanque de água quente 
doméstica

(bar) 10 10

Pressão primária 
máxima de 
funcionamento 
(aquecimento)

(bar) 3 3

Temperatura 
máxima da 
água quente 
doméstica

EKHBRD (°C) 75 75

EKHVMY/RD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 60 60

Temperatura 
máxima no 
permutador 
de calor

EKHBRD (°C) 85 85

EKHVMY/RD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 65 65
EKHTS200+260AC
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