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Úvod

Všeobecné informácie

Ďakujeme vám za nákup tejto nádrže na teplú vodu pre domácnosť.

Nádrž na teplú vodu pre domácnost EKHTS môže byt pripojená
k vnútorným jednotkám EKHBRD, EKHVMRD, EKHVMYD, EKHVH
a EKHVX. Nádrž na teplú vodu pre domácnosť je k dispozícii v dvoch
veľkostiach: približne 200 a 260 litrov. Všetky modely môžu byť
namontované na vrchu vnútornej jednotky. Pre inštaláciu nádrže na
teplú vodu pre domácnosť na podlahe vedľa vnútornej jednotky je
potrebná súprava pripojenia EKFMAHTB.

V prípade vnútornej jednotky EKHBRD*AA* je potrebná súprava
EKMKHT1.

Rozsah tohto návodu

Tento návod na inštaláciu popisuje postupy pri vybaľovaní, inštalácii
a zapojovaní nádrží na teplú vodu pre domácnosť.

Identifikácia modelu

Príslušenstvo

Príslušenstvo dodané s nádržou na teplú vodu pre 
domácnosť

Viď obrázok 1.

Prídavné voliteľné zariadenie

■ EKFMAHTB

Pre inštaláciu nádrže na teplú vodu pre domácnosť na podlahe
vedľa vnútornej jednotky je potrebná súprava pripojenia.

Viac podrobností nájdete v návode na inštaláciu súpravy.

■ EKMKHT1

V prípade, že sa má na vrchnú cast vnútornej jednotky série
EKHBRDAA namontovat nádrž na teplú vodu pre domácnost
EKHTS*AC, je potrebná prídavná súprava EKMKHT1.

Viac podrobností nájdete v návode na použitie súpravy.

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Nádrž na teplú vodu pre domácnosť pre systém 
s tepelným čerpadlom vzduch a voda Návod na inštaláciu

PRED INŠTALÁCIOU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD USCHOVAJTE VO
VAŠOM DOSAHU PRE NESKORŠIE POUŽITIE.

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE
ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŚENSTVA MÔŽE MAŤ ZA
NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO
INÝCH ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN
PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU
DAIKIN, KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE
POUŽITIE S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO
NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.

POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY
SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.

JEDNOTKA POPÍSANÁ V TOMTO NÁVODE JE URČENÁ
PRE INŠTALÁCIU LEN VO VNÚTRI A PRE ROZSAH
OKOLITEJ TEPLOTY 5°C~30°C.

EK HTS 200 AC

Série

Identifikácia typu

Nádrž na teplú vodu z nehrdzavejúcej ocele

Európska súprava

1 Pružná hadica vinutia výmenníka tepla

2 Pružná hadica teplej/studenej vody

3 Spona

4 Skupina vylamovacieho otvoru (upchávka + spony + skrutky)

5 Návod na inštaláciu

6 Vybalenie návodu na obsluhu

7 3-cestný ventil (teleso + motor + spony) + T-spojenie
EKHTS200+260AC
Nádrž na teplú vodu pre domácnosť pre systém s tepelným 
čerpadlom vzduch a voda
4PW64052-1 – 08.2010

Návod na inštaláciu

1



4PW64052-1_digital_SK.book  Page 2  Monday, August 30, 2010  10:26 AM
Prehľad jednotky

Hlavné komponenty

Bezpečnostné zariadenia

■ Tepelná ochrana — Vnútorná jednotka je vybavená tepelnou
ochranou. Tepelná ochrana je aktivovaná, ak sa teplota zvýši.
Ak sa aktivuje, ochrana na vnútornej jednotke sa musí resetovat
jeho stlacením (pre prístup demontujte dekoracné panely ako je
uvedené v návode vnútornej jednotky).

■ Pretlakový poistný ventil — Pretlakový poistný ventil (dodáva
zákazník) musí byť pripojený k prípojke pretlakového poistného
ventilu podľa príslušných miestnych, národných predpisov a
s otváracím tlakom maximálne 10 bar.

■ Ak je výstupné potrubie pripojené k pretlakovému poistnému
zariadeniu, musí byť nainštalované súvislo smerom dole a
v prostredí, kde nedochádza k zamŕzaniu. Musí byť ponechané
otvorené do atmosféry.

Výhľadový diagram

Výhľadový diagram, viď obrázok 2.

Celkový systém (vnútorná a vonkajšia jednotka) je určený
pre kombináciu s nádržou na teplú vodu pre domácnosť
Daikin. V prípade používania ďalšej nádrže v kombinácii
s vnútornou jednotkou Daikin Daikin nemôže zaručiť dobrú
prevádzku a spoľahlivosť systému. Z takých dôvodov
v takom prípade nemôže Daikin na systém poskytnúť
záruku.

A Prípojka teplej vody (G 3/4" samica)

B T kus (dodáva zákazník)

C Pretlakový poistný ventil (dodáva zákazník)

D Pretlakový poistný ventil (dodávka zákazníka)

E Recirkulačná spojka (G 1/2" samec)

F Zásuvka termistora

G Prípojka prítoku z hlavnej vnútornej jednotky na spodku nádrže 
(rýchla spojka)

H Vinutie výmenníka tepla

J Prípojka spätného prívodu do hlavnej vnútornej jednotky na 
spodku nádrže (rýchla spojka)

K Prípojka studenej vody (G 3/4" samica)

L Termistor
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E
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K

P

M Anóda

N Skriňa

P Vylamovacie otvory pre vodovodné potrubie

■ Prípojky vypúšťacieho ventilu nádrže na teplú vodu
pre domácnosť sa nesmú použiť na iný účel.

■ Nádrž na teplú vodu pre domácnosť môže byť použitá
len s vnútornou jednotkou EKHBRD, EKHVMR/YD
alebo EKHVH/X.

Pred otvorením dekoračných panelov vnútornej
jednotky vypnite elektrické napájanie.

1 Prípojka teplej vody (G 3/4" samica)

2 Prípojka studenej vody (G 3/4" samica)

3 Prípojka na výstupe teplej vody na spodku nádrže (rýchla spojka)

4 Prípojka na vstupe studenej vody na spodku nádrže (rýchla 
spojka)

5 Recirkulačná spojka (G 1/2" samec)

6 Prípojka vstupu z hlavnej vnútornej jednotky (rýchla spojka)

7 Prípojka spätného vstupu do hlavnej vnútornej jednotky (rýchla 
spojka)

8 3-cestný ventil

9 Prípojka prítoku z hlavnej vnútornej jednotky na spodku nádrže 
(rýchla spojka)

10 Prípojka spätného prívodu do hlavnej vnútornej jednotky na 
spodku nádrže (rýchla spojka)

11 Vylamovacie otvory pre vodovodné potrubie

12 Nastavovacia noha

Model nádrže na teplú vodu pre domácnosť H

EKHTS200AC 2010 mm

EKHTS260AC 2285 mm
Návod na inštaláciu
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Inštakácia nádrže na teplú vodu pre 
domácnosť EKHTS

Ak to vyžadujú príslušné miestne a národné predpisy, pripojte
obehové čerpadlo medzi koncový bod teplej vody a prípojku obehu
nádrže na teplú vodu v domácnosti.

Pokyny pre inštaláciu

Pri inštalácii nádrže na teplú vodu pre domácnosť dodržujte
nasledovné pokyny:

■ Na mieste inštalácie nesmie mrznúť.

■ Štandardné miesto inštalácie nádrže na teplú vodu pre
domácnosť je na vrchu vnútornej jednotky.

■ Nádrž na teplú vodu pre domácnosť môže byť tiež nainštalo-
vaná na podlahe. V takom prípade pre inštaláciu nádrže na
teplú vodu pre domácnosť vedľa vnútornej jednotky je potrebná
súprava pripojenia EKFMAHTB a je nutné ju objednať
samostatne.

■ Nádrž na teplú vodu pre domácnosť uložte do vhodnej polohy,
aby ste uľahčili údržbu. Pozrite si obrázok 3 a návod na
inštaláciu vnútornej jednotky.

■ Vytvorte pripojenie pretlakového poistného ventilu pre účely
vypustenia vstupu studenej vody.

■ Aby nedošlo k spätnému nasávaniu, je vhodné na vstup
studenej vody nádrže na teplú vodu pre domácnosť nainštalovať
spätný ventil podľa miestnych a národných predpisov.

■ Dbajte na to, aby v prípade netesnosti nemohla voda spôsobiť
žiadne poškodenie priestoru inštalácie a okolia.

■ Na vstup studenej vody je vhodné v súlade s miestnymi a
národnými predpismi nainštalovať tlakový redukčný ventil.

■ Na vstup studenej vody je vhodné v súlade s miestnymi a
národnými predpismi nainštalovať expanznú nádobu.

Inštalácia a uvedenie nádrže na teplú vodu pre 
domácnosť do prevádzky

Inštalácia nádrže na teplú vodu pre domácnosť na vrch
vnútornej jednotky

1 Vybaľte nádrž na teplú vodu pre domácnosť podľa pokynov
uvedených na karte pokynov pre vybalenie.

2 Skontrolujte, či je celé príslušenstvo nádrže na teplú vodu pre
domácnosť (viď "Príslušenstvo" na strane 1) uzavreté.

3 Odoberte dekoracné panely a hornú dosku vnútornej jednotky.

Aby ste mohli odobrat dekoracné panely, je nutné odobrat
2 spodné skrutky a potom panel zvesit.

Na modul nádrže na teplú vodu pre domácnosť namontujte
hornú dosku vnútornej jednotky.

■ Inštaláciu smie vykonať technik s oprávnením, výber
materiálov a inštalácia musí spĺňať platné miestne a
národné predpisy.

■ Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom
výbušnom prostredí.

■ Kvalita teplej vody pre domácnosť musí dodržiavať
smernicu EÚ 98/83 ES.

■ Vypúšťacie zariadenie sa má nainštalovať na prípojku
studenej vody na nádrži na teplú vodu pre
domácnosť.

■ Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené pridávať
ľubovoľný druh glykolu do vodovodného okruhu.

■ Aby sa zabránilo státiu vody, je dôležité, aby kapacita
nádrže na teplú vodu pre domácnosť spĺňa dennú
spotrebu teplej vody v domácnosti.

V prípadoch, kedy sa počas dlhších období teplá
voda nespotrebúva, musí byť zariadenie pred
použitím prepláchnuté čistou vodou.

Funkcia dezinfekcie, ktorá je na zariadení k dispozícii,
je špecifikovaná v návode na obsluhu vnútornej
jednotky.

■ Je vhodné vyhnúť sa dlhšiemu potrubiu medzi
nádržou na teplú vodu pre domácnosť a koncovým
bodom teplej vody (sprcha, vaňa a pod.) a zabrániť
slepému ukončeniu.

■ Inštalácia musí byť prevedená v súlade s miestnymi a
národnými predpismi a môže vyžadovať dodatočné
hygienické inštalačné opatrenia.

■ V súlade s miestnymi a národnými predpismi môže
byť potrebné nainštaloval termostatické zmiešavacie
ventily.

■ Okamžite po inštalácii musí byť nádrž na teplú vodu v
domácnosti vypláchnutá čistou vodou. Tento postup
sa musí opakovať najmenej raz za deň prvých
5 nasledujúcich dní po inštalácii.

3

41 2

1 Prípojka obehu

2 Pripojenie teplej vody

3 Sprcha

4 Obehové čerpadlo

Ak je existujúci servisný priestor na ľavej alebo pravej
strane obmedzený, najprv si dôkladne premyslite
kroky pre inštaláciu všetkých vnútorných modulov.

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1
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EKHTS200+260AC
Nádrž na teplú vodu pre domácnosť pre systém s tepelným 
čerpadlom vzduch a voda
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4 Pripojenie 3-cestného ventilu

1 A
Len u jednotiek EKHBRD a
EKHVMR/YD.
Pred inštaláciou 3-cestného
ventilu odstránte z hornej casti
vnútornej jednotky obidve casti
vypúštacej dosky.

B
Len pre vnútorné jednotky EKHVH/X.
Odskrutkovaním upevnení a následne posunutím rozvodnej
skrine do boku odoberte rozvodnú skrinu vnútornej jednotky
bez odpojenia prípojok vedení.

2 Inštalačná poloha.

Do vnútornej jednotky musí byť nainštalovaný 3-cestný
ventil.

3 Vybaľte teleso 3-cestného ventilu a motor 3-cestného ventilu.

Skontrolujte, či je spolu s motorom dodané aj nasledovné
príslušenstvo.

4 Puzdro nasaďte na ventil a otočte ventilom tak, aby bolo
puzdro umiestnené podľa obrázka uvedeného nižšie.

1 Puzdro

2 Kryt motora ventilu

3 Skrutka

4 Otočný gombík

4x4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 Z vnútornej jednotky

2 Do nádrže na teplú vodu pre 
domácnosť

3 Do systému vykurovania 
miestností

1 2 3 4

Ak ventil nie je umiestnený na tejto ceste pred mon-
tážou motora, ventil vytvorí cestu pre vodu v domác-
nosti a vykurovanie miestností počas prevádzky.

4545°45°

45°

4545°45°
Návod na inštaláciu
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5 Do potrubia nainštalujte teleso 3-cestného ventilu.

Pred vykonaním pripojenia si pozrite obrázok nižšie.

■ Len pre vnútorné jednotky EKHBRD.

■ Len pre vnútorné jednotky EKHVMRD.

Neustále zabranujte kontaktu medzi horúcim
potrubím a elektrickým vedením.

A

B

C

4

1

2
2

3

5

6

7
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10

11
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15

16 12
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5
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6
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7
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9 9
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čerpadlom vzduch a voda
4PW64052-1 – 08.2010

Návod na inštaláciu

5



4PW64052-1_digital_SK.book  Page 6  Monday, August 30, 2010  10:26 AM
■ Len pre vnútorné jednotky EKHVMYD. ■ Len pre vnútorné jednotky EKHVH/X.
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6 Zatlačte motor do puzdra.

Počas tejto činnosti neotáčajte puzdro, aby sa udržala
poloha ventilu tak, ako je nastavená počas kroku 4.

7 Otočný gombík umiestnite na kryt motora ventilu tak, ako je
uvedené nižšie.

Presvedčte sa, že je otočný gombík stlačený, aby ho
jednotka mohla automaticky ovládať. Ak je otočný gombík
nepatrne zdvihnutý, je možné ručné ovládanie.

8 Vykonajte zapojenie v skriňovom rozvádzači vnútornej
jednotky podľa nasledovného obrázka: (ubezpečte sa, že je
elektrické napájanie vypnuté)

Dodržujte príslušnú trasu zapojenia vo vnútri jednotky (túto
trasu zapojenia môžete nájsť v návode na inštaláciu
vnútornej jednotky).
Viď tiež schéma zapojenia dodávaná s vnútornou jednotkou.

5 Modul nádrže namontujte na vrch vnútornej jednotky

6 Pripojte pružné hadice tak, ako je uvedené na obrázku 4,
obrázku 5, obrázku 6 a obrázku 7.

■ K zamýšlanej prípojke vinutia (pre jednotky EKHBRD pozri
obrázok 4, pre jednotky EKHVH/X pozri obrázok 5, pre
jednotky EKHVMRD pozri obrázok 6, pre jednotky
EKHVMYD pozri obrázok 7) musia byt pomocou rýchlych
spojok na oboch stranách pripojené 2 pružné hadice.

■ K výstupu teplej vody a vstupu studenej vody musia byt
pripojené 2 pružné hadice pomocou rýchlej spojky na jednej
strane a s prípojkou so závitom na druhej strane (musia
smerovat zo zadnej dosky tak, ako je uvedené na obrázku 4,
obrázku 5, obrázku 6, obrázku 7). V závislosti od miesta
inštalácie (inštalácia na lavej alebo pravej strane) stlacte
požadovaný pravý alebo lavý vylamovací otvor zadnej dosky.
Na okraje vylamovacích otvorov umiestnite tesnenie pre
ochranu pružných hadíc.
Ak sa používa prípojka obehu, nasunte do tohto otvoru rúrku
so závitom a prevedte ju aj cez otvor v zadnej doske (pre
jednotky EKHBRD pozri obrázok 4, pre jednotky EKHVH/X
pozri obrázok 5, pre jednotky EKHVMRD pozri obrázok 6,
pre jednotky EKHVMYD pozri obrázok 7).

7 Upevnite bočné spodné dekoračné panely nádrže na teplú vodu
pre domácnosť na vnútornú jednotku.

8 Pripojte tlakový poistný ventil (prívod na mieste inštalácie,
otvárací tlak maximálne 10 bar) a vypustite.

Vykurovanie 
miestností

Nádrž na teplú vodu 
pre domácnosť

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

■ Z dôvodu hmotnosti nádrže na teplú vodu pre
domácnosť je vhodné, aby s ňou manipulovali a
zdvíhali ju dve osoby.

■ Pozrite si nižšie uvedený obrázok a presvedčte
sa, že sa pri montáži modulu nádrže polohovacie
vedenia na všetkých štyroch rohoch dna nádrže
na teplú vodu pre domácnosť hodia pre štyri
polohovacie vedenia na vrchu vnútornej jednotky.

1 Prípojka teplej vody (G 3/4" samica)

2 Prípojka studenej vody (G 3/4" samica)

3 Prípojka na výstupe teplej vody na spodku nádrže 
(rýchla spojka)

4 Prípojka na vstupe studenej vody na spodku nádrže 
(rýchla spojka)

5 Recirkulačná spojka (G 1/2" samec)

6 Prípojka prítoku z hlavnej vnútornej jednotky (rýchla spojka)

7 Prípojka spätného vstupu do hlavnej vnútornej jednotky 
(rýchla spojka)

8 3-cestný ventil

9 Prípojka prítoku z hlavnej vnútornej jednotky na spodku 
nádrže (rýchla spojka)

10 Prípojka spätného prívodu do hlavnej vnútornej jednotky na 
spodku nádrže (rýchla spojka)

Odporúca sa na vstup chladnej vody nainštalovat
uzatvárací ventil. Pocas období neprítomnosti
uzavrite uzatvárací ventil, aby nedošlo k poškodeniu
okolia v prípade netesnosti vody.

1 Dekoračný panel

2 Rýchly upevňovací otvor

3 Upevnite pomocou 2 skrutiek

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3

EKHTS200+260AC
Nádrž na teplú vodu pre domácnosť pre systém s tepelným 
čerpadlom vzduch a voda
4PW64052-1 – 08.2010
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9 K skriňovému rozvádzaču vnútornej jednotky pripojte vodič
termistora. Ubezpečte sa, že je elektrické napájanie vypnuté.
Viď tiež schéma zapojenia dodávaná s vnútornou jednotkou.

■ Len u jednotiek EKHBRD a EKHVMR/YD.

■ Len u jednotiek EKHVH/X

Vzdialenosť medzi káblom termistora a elektrického napájania
musí byť vždy najmenej 25 mm, aby sa zabránilo elektro-
magnetickému rušeniu na káble termistora.

1 Zasuňte konektor kábla termistora do zásuvky X11A
(EKHBRD + EKHVMR/YD (A3P)) alebo X9A (EKHVH/X
(A1P)) na PCB.

2 Káble upevnite káblovými svorkami k montážnym svorkám,
aby ste zabezpečili uvoľnenie napnutia.

3 Pri ukladaní káblov sa uistite, že tieto nebránia montáži krytu
vnútornej jednotky.

Poznámka: zobrazené je len vhodné zapojenie na mieste
inštalácie.

■ Len pre vnútorné 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~
Návod na inštaláciu
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■ Len pre vnútorné jednotky EKHVMR/YD.

■ Len pre vnútorné jednotky EKHVH/X.

10 Len u jednotiek EKHBRD a EKHVMR/YD: opäť nasaďte
vypúšťaciu dosku na vnútornú jednotku.

11 Uvedenie do prevádzky

Pri plnení nádrže na teplú vodu pre domácnosť dodržujte
nasledovné kroky:

1 Otvorte každý kohútik na teplú vodu, aby z potrubia systému
unikol vzduch.

2 Otvorte ventil prívodu studenej vody. Uistite sa, že sú
dekoračné panely nádrže na teplú vodu pre domácnosť a
vnútornej jednotky správne umiestnené.

3 Potom, ako sa uvoľnil vzduch, uzavrite všetky vodovodné
kohútiky.

4 Skontrolujte netesnosti.

5 Rucne ovládajte tlakový poistný ventil, aby sa zabezpecil
volný prietok vody cez vypúštacie potrubie (otocte otocný
gombík smerom oproti pohybu hodinových ruciciek).
Umiestnenie tlakového poistného ventilu nájdete v "Hlavné
komponenty" na strane 2.

12 Opäť nasaďte pedný dekoračný
panel nádrže na teplú vodu pre
domácnosť.

13 Opäť nasaďte predný dekoračný
panel vnútornej jednotky.

Inštalácia nádrže na teplú vodu na bok vnútornej jednotky

Viď návod dodaný spolu so súpravou 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

Nádrž na teplú vodu pre domácnosť musí byť
naplnená vodou cez vstup vody vnútornej jednotky.
Tým sa zabráni, aby sa do systému dostala nečistota.

2x

2x
EKHTS200+260AC
Nádrž na teplú vodu pre domácnosť pre systém s tepelným 
čerpadlom vzduch a voda
4PW64052-1 – 08.2010
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Údržba

Aby bola prevádzkyschopnosť optimálna, je nutné pravidelne
uskutočňovať celú radu kontrol jednotky a elektrického zapojenia.

Popísané kontroly musia vykonat technici s osvedcením najmenej
raz za rok.

1 Pretlakový poistný ventil nádrže na teplú vodu pre domácnosť
(dodávka zákazníka)

Skontrolujte správnu činnosť pretlakového poistného ventilu na
nádrži na teplú vodu pre domácnosť.

2 Ak chcete skontrolovat únik vody, odstránte spodný predný
panel (najprv odstránte predný panel vnútornej jednotky, ak je
nádrž na vodu namontovaná na vrchu jednotky).

Odstránenie vodného kameňa

V závislosti od kvality vody a nastavenej teploty sa vodný kameň
môže usadzovať na výmenníku tepla vo vnútri nádrže na teplú vodu
pre domácnosť a môže obmedzovať prenos tepla. Z tohto dôvodu
môže byť v určitých intervaloch potrebné odstránenie vodného
kameňa z výmenníka tepla.

Vypustenie

Pri vypúšťaní nádrže na teplú vodu pre domácnosť dodržujte
nasledovné kroky:

1 Vypnite elektrické napájanie.

2 Vypnite ventil prívodu studenej vody.

3 Otvorte kohútiky teplej vody.

4 Otvorte vypúšťací ventil.

Odstraňovanie problémov

Tento odsek poskytuje užitočné informácie pre diagnostiku a nápravu
určitých problémov, ktoré v jednotke môžu vzniknúť.

Všeobecné pokyny

Pred začatím postupu na odstránenie problému je nutné jednotku
dôkladne skontrolovať a pokúsiť sa nájsť zrejmé vady ako sú
napríklad uvolnené spojenia alebo vadné elektrické zapojenie.

Ak je aktivované bezpečnostné zariadenie, zastavte jednotku a
zistite, prečo bolo aktivované bezpečnostné zariadenie pred jej
resetovaním. Za žiadnych okolností nesmú byť bezpečnostné
zariadenia premostené alebo zmenené na inú hodnotu než je
nastavenie z výroby. V prípade, že sa problém nedá nájsť, zavolajte
vášho miestneho predajcu.

Všeobecné symptómy

Symptóm 1: Z kohútikov na teplú vodu netečie žiadna voda 

Symptóm 2: Z kohútikov na teplú vodu tečie studená voda

Symptóm 3: Prerušované vypúšťanie vody

Symptóm 4: Znečistená voda a voda, ktorá zapácha

■ Každú kontrolu smie vykonať len technik s oprávne-
ním a nie používateľ.

■ Pred začatím akejkoľvek údržby alebo opravy vypnite
istič napájacieho panelu, vyberte poistky alebo
otvorte bezpečnostné a ochranné zariadenia
jednotky.

■ Presvedčte sa, či je pred spustením údržby alebo
začatím opravy vypnuté elektrické napájanie
vonkajšej jednotky.

POZNÁMKA Pružné hadice sú navrhnuté na životnost 13 rokov. Je
vhodné ich po uplynutí tejto doby vymenit.

Pri použití prostriedkov na odstránenie vodného kameňa
musí byť zabezpečené, že kvalita vody zostáva v súlade
s požiadavkami smernice EÚ 98/83/ES.

Pri vykonávaní kontroly na napájacom paneli alebo na
rozvádzači jednotky sa vždy presvedčte, či je istič obvodu
jednotky vypnutý.

Možné príčiny Nápravná činnosť

Hlavná prívod vody je vypnutý. Skontrolujte, či sú všetky 
uzatváracie ventily vodovodného 
okruhu úplne otvorené.

Možné príčiny Nápravná činnosť

Aktivovala sa tepelná poistka 
umiestnená vo vnútornej jednotke

• Skontrolujte a nájdite príčinu 
spustenia a potom resetujte tlačidlo

• Skontrolujte, či je termistor správne 
zasunutý do zásuvky pre termistor.

Postup: odstráňte predný panel a 
izoláciu, vymeňte alebo upevnite 
snímač.

Vnútorná jednotka nie je funkčná. Skontrolujte činnosť vnútornej 
jednotky. Viď návod dodaný spolu 
s vnútornou jednotkou.
V prípade porúch zavolajte 
miestneho predajcu.

Možné príčiny Nápravná činnosť

Porucha tepelnej regulácie (voda je 
príliš horúca).

Spojte sa s miestnym predajcom.

Expanzná nádoba je porušená. Expanznú nádobu vymeňte.

Možné príčiny Nápravná činnosť

Znečistená voda. Po obdobiach nečinnosti vypláchnite 
alebo vyčistite nádrž na teplú vodu 
pre domácnosť. Môže dôjsť k tomu, 
že sa vo vode na dne nádrže 
usadzujú častice. Ak táto usadená 
vrstva dostatočne zhrubne, môže sa 
dostať na výstup teplej vody a 
znečistiť teplú vodu.

Voda zapácha po skazených 
vajciach.

Skontrolujte, ci k tomu dochádza aj 
pri studenej vode. Ak áno, naznacuje 
to, že je problém s prívodom vody 
alebo s vodou v potrubí, ale nie 
v samotnej nádrži na teplú vodu pre 
domácnost.
Skontaktujte sa s vašim 
dodávatelom vody.
Ak sa problém nevyrieši, zvýšte 
teplotu v nádrži na teplú vodu pre 
domácnost nad 65°C. 
Ak táto cinnost vyrieši problém, 
zápach je najpravdepodobnejšie 
spôsobený kontamináciou baktérií. 
Skontaktujte sa s vašim 
dodávatelom vody.
Ak sa problém nevyrieši, obrátte sa 
na vášho miestneho predajcu.
Návod na inštaláciu
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Požiadavky na likvidáciu odpadu

Demontáž jednotky a likvidáciu dielov je nutné uskutočniť v súlade
s príslušnými miestnymi a národnými predpismi.

Technické špecifikácie

Špecifikácie nádrže na teplú vodu pre domácnosť

Poznámky

EKHTS200AC EKHTS260AC

Kapacita (l) 200 260
Objem vnútorného 
výmenníka tepla

(l) 7,5 7,5

Materiál Nehrdzavejúca oceľ Nehrdzavejúca oceľ
Celkové rozmery 
(v x d x š)

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

Prípojky Rýchla spojka/
G 3/4" F

Rýchla spojka/
G 3/4" F

Inšpekčný otvor G1/2" M
Prípojka obehu

G1/2" M
Prípojka obehu

Hmotnosť (prázdne) 70 78
Montáž Namontované na 

vrchu vnútornej 
jednotky alebo na 

podlahe

Namontované na 
vrchu vnútornej 

jednotky alebo na 
podlahe

Maximálny tlak nádrže 
na teplú vodu pre 
domácnosť

(bar) 10 10

Maximálny primárny 
pracovný tlak (strana 
ohrevu)

(bar) 3 3

Maximálna 
teplota teplej 
vody pre 
domácnosť

EKHBRD (°C) 75 75

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 60 60

Maximálna 
teplota 
výmenníka 
tepla

EKHBRD (°C) 85 85

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 65 65
EKHTS200+260AC
Nádrž na teplú vodu pre domácnosť pre systém s tepelným 
čerpadlom vzduch a voda
4PW64052-1 – 08.2010
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