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Uvod

Splošne informacije

Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili rezervoar za vročo vodo za
domačo rabo.

Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHTS je mogoče
priključiti na notranje enote EKHBRD, EKHVMRD, EKHVMYD,
EKHVH in EKHVX. Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo je na
voljo v dveh velikostih: približno 200 in 260 litrov. Vse modele je
mogoče namestiti na vrh notranje enote. Za nameščanje rezervoarja
za vročo vodo za domačo rabo na tla ob notranjo enoto, je potreben
za to namenjeni priključni komplet EKFMAHTB.

Če uporabite notranjo enoto EKHBRD*AA*, je treba namestiti še
dodatni komplet EKMKHT1. 

Namen priročnika

V tem priročniku za nameščanje je opisan postopek za odmotavanje,
nameščanje in priključitev rezervoarja za vročo vodo za domačo
rabo.

Identifikacija modela

Oprema

Dodatna oprema, priložena rezervoarju za vročo vodo za 
domačo rabo

Glejte sliko 1

Dodatna oprema

■ EKFMAHTB

Komplet za priključitev rezervoarja za vročo vodo za domačo
rabo na tla ob notranjo enoto. 

Poglejte v priročnik za nameščanje kompleta za več
podrobnosti.

■ EKMKHT1

V primeru, da je treba rezervoar za vročo vodo za domačo rabo
EKHTS*AC namestiti nad notranjo enoto iz serije EKHBRDAA,
je treba namestiti še dodatni komplet EKMKHT1.

Poglejte v priročnik za nameščanje kompleta za več
podrobnosti.

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo za 
sistem s toplotno črpalko zrak - ogrevanje vode Priročnik za montažo

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.
PRIROČNIK SHRANITE NA PRIROČNO MESTO, DA GA
BOSTE LAHKO ŠE KDAJ VZELI V ROKE.

NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
UPORABLJAJTE LE DODATKE PODJETIJ DAIKIN, KI
SO ZASNOVANI IN IZDELANI POSEBEJ ZA NJIHOVE
NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.

ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE
MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO
OBRNITE NA PRODAJALCA DAIKIN.

ENOTA, OPISANA V TEM PRIROČNIKU, JE
NAMENJENA SAMO ZA NOTRANJO MONTAŽO IN ZA
TEMPERATURE OKOLJA OD 5°C~30°C.

EK HTS 200 AC

Serija

Identifikacija tipa 

Rezervoar za vročo vodo iz nerjavnega jekla

Evropski komplet

1 Gibka cev tuljave izmenjevalnika toplote

2 Gibka cev za vročo/hladno vodo 

3 Sponka

4 Sestav izbojne odprtine (zakovica + objemke + vijaki)

5 Priročnik za montažo

6 Kratka navodila za odmotavanje

7 Sestav 3-smernega ventila (telo + motor + objemke) + T-spoj
EKHTS200+260AC
Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo za sistem s toplotno 
črpalko zrak - ogrevanje vode
4PW64052-1 – 08.2010
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Pregled enote

Glavni sestavni deli

Varnostne naprave

■ Termična zaščita — Notranja enota je opremljena s termično
zaščito. Termična zaščita se aktivira, ko je temperatura
previsoka. Ko je aktiviran, je treba ščitnik ponastaviti na notranji
enoti, tako da ga pritisnete (za dostop odstranite okrasne
plošče, kot je navedeno v priročniku notranje enote).

■ Ventil za sproščanje tlaka — Ventil za sproščanje tlaka (iz
lokalne dobave) mora biti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi
predpisi in s tlakom odpiranja največ 10 barov in mora biti
povezan s priključkom ventila za sproščanje tlaka.

■ Če je na napravo za sproščanje tlaka priključena izpustna cev,
mora biti nameščena v smeri neprestano navzdol in v okolju,
kjer ne more priti do zamrznitve. Mora biti odprta v atmosfero.

Shema pregleda

Shema pregleda, glejte sliko 2.

Skupni sistem (notranja in zunanja enota) je načrtovan za
kombinacijo z rezervoarjem za vročo vodo za domačo rabo
Daikin. Če v kombinaciji z notranjo enoto Daikin
uporabljate drug rezervoar, Daikin ne more zagotoviti
pravilnega delovanja ali zanesljivosti sistema. Zato Daikin
v takem primeru ne more garantirati za sistem.

A Odvodni priključek za vročo vodo (G 3/4" ženski)

B T-kos (iz lokalne dobave)

C Priključek ventila za sproščanje tlaka (iz lokalne dobave)

D Ventil za sproščanje tlaka (iz lokalne dobave)

E Priključek za recirkulacijo (G 1/2" moški)

F Vtičnica za termistor

G Dovodni priključek za pretok iz glavne notranje enote na spodnji 
strani rezervoarja (hitra spojka)

H Tuljava izmenjevalnika toplote

J Vrnite odvodni priključek iz glavne notranje enote na spodnji strani 
rezervoarja (hitra spojka)

K Dovodni priključek za hladno vodo (G 3/4" ženski)

L Termistor

A

H

K

G

J

F

E

M
N

G

C
D

J

L

B

E
A
K

P

M Anoda

N Ohišje

P Izbojne odprtine za vodovodne cevi

■ Priključki ventilov za praznjenje rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo se ne smejo uporabljati v druge
namene.

■ Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo je mogoče
uporabljati le z notranjo enoto EKHBRD,
EKHVMR/YD ali EKHVH/X.

Izključite električno napajanje, preden odprete
okrasne plošče notranje enote. 

1 Odvodni priključek za vročo vodo (G 3/4" ženski)

2 Dovodni priključek za hladno vodo (G 3/4" ženski)

3 Odvodni priključek za vročo vodo na dnu rezervoarja 
(hitra spojka) 

4 Dovodni priključek za hladno vodo na dnu rezervoarja 
(hitra spojka)

5 Priključek za recirkulacijo (G 1/2" moški)

6 Dovodni priključek za pretok iz glavne notranje enote 
(hitra spojka)

7 Vrnite odvodni priključek na glavno notranjo enoto (hitra spojka)

8 3-smerni ventil

9 Dovodni priključek za pretok iz glavne notranje enote na spodnji 
strani rezervoarja (hitra spojka)

10 Vrnite odvodni priključek iz glavne notranje enote na spodnji strani 
rezervoarja (hitra spojka)

11 Izbojne odprtine za vodovodne cevi

12 Izravnavalne nožice

Model rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo H

EKHTS200AC 2010 mm

EKHTS260AC 2285 mm
Priročnik za montažo

2
EKHTS200+260AC

Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo za sistem s toplotno
črpalko zrak - ogrevanje vode
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Namestitev rezervoarja za vročo vodo za 
domačo rabo EKHTS

Če to zahtevajo ustrezni lokalni in nacionalni predpisi, priključite
recirkulacijsko črpalko med končno točko vroče vode in priključek za
recirkulacijo rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo.

Napotki za montažo

Upoštevajte naslednje napotke pri nameščanu rezervoarja za vročo
vodo:

■ Na mestu namestitve ne zmrzuje.

■ Standardno mesto za namestitev rezervoarja za vročo vodo za
domačo rabo je na vrhu notranje enote.

■ Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo je mogoče namestiti
tudi na tla. V tem primeru je treba posebej naročiti in namestiti
namenski priključni komplet EKFMAHTB za namestitev rezer-
voarja za vročo vodo za domačo rabo ob notranjo enoto. 

■ Vroča voda za domačo rabo postavite na ustrezno mesto, ki
vam bo olajšalo vzdrževanje. Glejte sliko 3 in priročnik za
nameščanje notranje enote.

■ Poskrbite za povezavo ventila za sproščanje tlaka in izpustnega
ventila na dovodnem ventilu za hladno vodo.

■ Da bi se izognili učinku povratnega sifona, vam svetujemo, da
namestite nepovratni ventil na dovod hladne vode v rezervoar
za vročo vodo za domačo rabo v skladu z lokalnimi in
nacionalnimi predpisi.

■ Poskrbite za to, da v primeru puščanja voda ne bo poškodovala
mesta namestitve in okolice.

■ Priporočamo vam, da namestite ventil za zmanjšanje pritiska na
dovod hladne vode v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

■ Na ventil za dovod hladne vode je treba namestiti ekspanzijsko
posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 

Namestitev in zagon rezervoarja za vročo vodo za 
domačo rabo

Namestitev rezervoarja za vročo vodo na vrhu notranje enote

1 Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo vzemite iz embalaže
v skladu z navodili za odmotavanje. 

2 Preverite, ali je priložena vsa oprema rezervoarja za vročo vodo
za domačo rabo (glejte "Oprema" na strani 1).

3 Odstranite okrasne plošče in zgornjo ploščo notranje enote.

Okrasne plošče odstranite tako, da odvijete spodnja 2 vijaka in
nato snamete plošče z zatičev. 

Namestite zgornjo ploščo notranje enote na modul rezervoarja
za vročo vodo za domačo rabo.

■ Namestitev mora izvedesti licenciran tehnik, izbira
materialov pa mora sovpadati z lokalnimi in
nacionalnimi predpisi.

■ Oprema ni namenjena za uporabo v potencialno
eksplozivnem okolju.

■ Kakovost vroče vode za domačo rabo mora biti
v skladu z direktivo EN 98/83 ES.

■ Na priključek za hladno vodo na rezervoar za vročo
vodo za domačo rabo mora biti nameščen priključek
za odvajanje vode.

■ Iz varnostnih razlogov v vododvodno napeljavo ni
dovoljeno dodajati kakršnegakoli glikola.

■ Da bi se izognili zastajanju vode, mora zmogljivost
skladiščnega prostora rezervoarja za vročo vodo za
domačo rabo ustrezati dnevni porabi vroče vode za
domačo rabo. 

V primerih, ko se dlje časa ne porablja vroča voda, je
treba pred uporabo opremo splakniti s čisto vodo. 

Dezinfekcijska funkcija, vgrajena v napravo, je defini-
rana v operacijskem priročniku notranje enote. 

■ Priporočamo vam, da se izognete daljšim cevem med
rezervoarjem za vročo vodo za domačo rabo in
končno točko vroče vode (prha, kad ...) in da se
izogibate slepim cevem. 

■ Namestitev mora biti usklajena z lokalnimi in nacional-
nimi predpisi in lahko zahteva namestitev dodatnih
higienskih ukrepov. 

■ V skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi bo morda
treba namestiti termostatske mešalne ventile. 

■ Takoj po namestitvi je treba rezervoar za vročo vodo
za domačo rabo splakniti s svežo vodo. Ta postopek
je treba ponoviti vsaj enkrat dnevno prvih
5 zaporednih dni po namestitvi.

3

41 2

1 Priključek za recirkulacijo

2 Priključek za toplo vodo

3 Prha

4 Recirkulacijska črpalka

Če je prostor za servisiranje na levi in desni omejen,
najprej skrbno pretehtajte vse korake namestitve
notranjega modula.

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x
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4 Priključite 3-smerni ventil

1 A
Samo za enote EKHBRD
EKHVMR/YD.
Odstranite oba dela izpustne
plošče na vrhu notranje enote,
preden namestite 3-smerni ventil.

B
Samo za notranje enote EKHVH/X.
Odstranite stikalno omarico notranje enote, tako da odvijete
pritrditvene vijake, nato pa stikalno omarico zadrsajte vstran,
ne da bi razklopili ožičene povezave.

2 Mesto namestitve.

3-smerni ventil je treba namestiti v notranjo enoto.

3 Odmotajte telo 3-smernega ventila in motorja 3-smernega
ventila.

Preverite, da so motorju priloženi naslednji dodatki.

4 Postavite obojko na ventil in obrnite ventil, tako da je obojka
postavljena, kot kaže spodnja slika. 

1 Obojka

2 Pokrov ventila motorja

3 Vijak

4 Vrtljivi gumb 

4x4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 Od notranje enote 

2 Do rezervoarja za vročo vodo 
za domačo rabo

3 Do ogrevanja prostora

1 2 3 4

Če je ventil v tem položaju pred nameščanjem
motorja, bo ventil spustil skozi vodo za domačo rabo
in ogrevanje prostora.

4545°45°

45°

4545°45°
Priročnik za montažo
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5 Namestite telo 3-smernega ventila v cevovod.

Glejte spodnjo sliko, preden izvedete povezave.

■ Samo za notranje enote EKHBRD. 

■ Samo za notranje enote EKHVMRD.

Ves čas se izogibajte se stiku med vročimi cevmi
in električnim ožičenjem. 

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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■ Samo za notranje enote EKHVMYD. ■ Samo za notranje enote EKHVH/X.

8

9

4
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5

6

1
1

3
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C
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3
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6 Potisnite motor na obojko. 

Pazite, da ne boste zavrteli obojke med tem dejanjem, tako
da boste obdržali položaj ventila, kot ste ga nastavili
v koraku 4.

7 Postavite vrtljivi gumb na ventilu pokrova motorja, kot je
prikazano spodaj. 

Prepričajte se, da je vrtilni gumb popolnoma potisnjen
navznoter, da bi omogočili enoti njegovo samodejno
krmiljenje. Če je vrtljivi gumb rahlo dvignjen, je mogoče ročno
delovanje. 

8 Izvedite ožičenje v stikalni omarici notranje enote v skladu
z naslednjo sliko: (prepričajte se, da je napajanje izključeno) 

Prepričajte se, da boste pravilno potegnili ožičenje v enoti
(pot ožičenja je mogoče najti v priročniku za nameščanje
notranje enote). 
Glejte tudi diagram ožičenja, dobavljen z notranjo enoto. 

5 Namestite rezervoar nad notranjo enoto. 

6 Priključite gibke cevi, kot je prikazano na sliko 4, sliko 5, sliko 6
in sliko 7.

■ 2 gibki cevi s priključki za hitro spajanje na obeh straneh je
treba priključiti na predvideno spojno tuljavo (za enote
EKHBRD glejte sliko 4, za enote EKHVH/X glejte sliko 5, za
enote EKHVMRD glejte sliko 6, za enote EKHVMYD glejte
sliko 7).

■ 2 gibki cevi s priključki za hitro spajanje na eni strani in
navojno priključno spojko na drugi strani morata biti
priključeni na odvod vroče vode in dovod hladne vode
(preusmeriti ju je treba z zadnje plošče, kot je navedeno v
sliko 4, sliko 5, sliko 6, sliko 7). Odvisno od mesta namestitve
(leva ali desna stran) naredite izbojne odprtine na levi ali
desni strani zadnje plošče. Uporabite zakovice na robovih
izbojnih odprtin, da bi zaščitili gibke cevi.
Če uporabite priključek za recirkulacijo, priključite cev
z navojnim priključkom v odprtino in jo vodite skozi luknjo
zadnje plošče (za enote EKHBRD glejte sliko 4, za enote
EKHVH/X glejte sliko 5, za enote EKHVMRD glejte sliko 6,
za enote EKHVMYD glejte sliko 7).

7 Pritrdite stranske spodnje okrasne plošče rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo na notranjo enoto.

8 Priključite ventil za sproščanje tlaka (iz lokalne dobave, odprite
tlak na največ 10 barov) in izpustite.

Ogrevanje 
prostora

Rezervoar za vročo vodo 
za domačo rabo

EKHBRD / EKHVMR/YD EKHVH/X

X2M X2M

3 4 5 8 9 10

3-smerni ventil 3-smerni ventil

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

■ Zaradi teže rezervoarja za vročo vodo za
domačo rabo je priporočljivo, da ga premikata in
dvigata dve osebi.

■ Glejte spodnjo sliko in pazite na to, da boste
postavili vodila na vse štiri vogale na dno
rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo, ki se
morajo popolnoma prilegati vodilom na vrhu
notranje enote, ko nameščate rezervoar. 

1 Odvodni priključek za vročo vodo (G 3/4" ženski)

2 Dovodni priključek za hladno vodo (G 3/4" ženski)

3 Odvodni priključek za vročo vodo na dnu rezervoarja 
(hitra spojka) 

4 Dovodni priključek za hladno vodo na dnu rezervoarja 
(hitra spojka)

5 Priključek za recirkulacijo (G 1/2" moški)

6 Dovodni priključek za pretok iz glavne notranje enote 
(hitra spojka)

7 Vrnite odvodni priključek na glavno notranjo enoto 
(hitra spojka)

8 3-smerni ventil

9 Dovodni priključek za pretok iz glavne notranje enote 
na spodnji strani rezervoarja (hitra spojka)

10 Vrnite odvodni priključek iz glavne notranje enote na spodnji 
strani rezervoarja (hitra spojka)

Priporočamo vam, da namestite zaporni ventil za
dovod hladne vode. Ta ventil zaprite v času odsot-
nosti, da ne bi prišlo do poškodb okolice, če bi voda
puščala. 

1 Okrasna plošča

2 Luknja za hitro pritrditev

3 Pritrdite z 2 vijakoma

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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9 Priključite kabel termistorja na stikalno omarico notranje enote.
Prepričajte se, da je napajanje izključeno. Glejte vezalni načrt,
dobavljen z notranjo enoto.

■ Samo za enote EKHBRD in EKHVMR/YD 

■ Samo za enote EKHVH/X 

Razdalja med kablom termistorja in napajalnim kablom mora biti
vedno vsaj 25 mm, da ne bi prišlo do elektromagnetne
interference na kablu termistorja.

1 Vtaknite priključek kabla termistorja v vtičnico X11A
(EKHBRD + EKHVMR/YD (A3P)) ali X9A (EKHVH/X (A1P))
na tiskanem vezju.

2 Pritrdite kable na nosilce vezic za kable, da bi čimbolj
zmanjšali obremenitev.

3 Ko polagate kable, pazite, da ne bodo v napoto nameščanju
pokrova notranje enote.

Opomba: prikazano je samo relevantno zunanje ožičenje.

■ Samo za notranje enote 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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■ Samo za notranje enote EKHVMR/YD.

■ Samo za notranje enote EKHVH/X.

10 Samo za enote EKHBRD EKHVMR/YD: spet pritrdite odvodno
ploščo na notranjo enoto. 

11 Začetek uporabe

Opravite naslednje korake, da bi napolnili rezervoar za vročo
vodo za domačo rabo:

1 Zaporedoma odprite vse pipe za vročo vodo, da boste
izpustili zrak iz cevovodnega sistema.

2 Odprite ventil za dovod hladne vode. Prepričajte se, da so
okrasne plošče na rezervoarju za vročo vodo za domačo
rabo in notranji enoti poravnane.

3 Zaprite vse pipe za vodo, ko spustite iz cevovoda ves zrak.

4 Preverite, da nikjer ne pušča.

5 Ročno zavrtite ventil za sprostitev tlaka, da boste zagotovili
prost pretok vode skozi izpustni ventil (gumb zavrtite v levo).
Glejte "Glavni sestavni deli" na strani 2 za mesto in ventil za
sproščanje tlaka.

12 Spet pritrdite sprednjo okrasno
ploščo na rezervoar za vročo vodo
za domačo rabo.

13 Spet pritrdite sprednjo okrasno
ploščo na notranjo enoto.

Namestitev rezervoarja za vročo vodo ob strani notranje
enote

Glejte priročnik, dobavljen s kompletom 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

Tuljava rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo
mora biti napolnjena z vodo ob dovodu vode v notranji
enoti. Tako se izognete temu, da bi v sistem vdrle
nečistoče. 

2x

2x
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Vzdrževanje

S ciljem, da se zagotovi optimalno razpoložljivost enote, je treba
v predpisanih intervalih opraviti vrsto preverjanj in pregledov enote in
zunanjega ožičenja.

Navedena preverjanja mora tehnik z licenco izvesti vsaj enkrat
letno.

1 Ventil za sproščanje tlaka iz rezervoarja za vročo vodo za
domačo rabo (iz lokalne dobave)

Preverite, ali ventil za sproščanje tlaka na rezervoarju za vročo
vodo za domačo rabo deluje pravilno.

2 Odstranite spodnjo čelno ploščo rezervoarja za vodo, da bi
preverili, ali kje pušča voda (ko je rezervoar nameščen nad
enoto, najprej odstranite čelno ploščo notranje enote).

Odstranjevanje vodnega kamna

Odvisno od kakovosti vode in nastavljene temperature se lahko
kamen nabere na izmenjevalniku toplote v rezervoarju za vročo vodo
za domačo rabo, kar lahko omeji prenos toplote. Zato je treba
občasno odstranjevati vodni kamen iz izmenjevalnika toplote.

Odvajanje

Opravite naslednje korake, da bi spraznili rezervoar za vročo vodo za
domačo rabo: 

1 Izključite električno napajanje.

2 Izključite ventil za dovod hladne vode. 

3 Odprite pipe za vročo vodo. 

4 Odprite izpustni ventil.

Odpravljanje težav

To poglavje daje koristne informacije za diagnozo in odpravo
določenih težav, do katerih lahko pride v enoti.

Splošni napotki

Pred pričetkom postopka odpravljanja težav, enoto skrbno vizualno
preverite glede očitnih napak, kot so slabi priključki in napačno
ožičenje.

Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite
zakaj se je aktivirala varnostna naprava prej, preden je bila
resetirana. V nobenih okoliščinah ne smete premostiti ali spremeniti
tovarniško nastavljenih vrednosti. Če ne morete najti vzroka za
težavo, pokličite lokalnega zastopnika.

Splošni simptomi

Simptom 1: Ni pretoka vode na pipe za vročo vodo

Simptom 2: Voda na pipah za vročo vodo je mrzla

Simptom 3: Vmesni izpust vode

Simptom 4: Umazana voda in voda z neprijetnim vonjem 

■ Vsak pregled mora izvesti licenciran tehnik, ne
uporabnik. 

■ Preden pričnete z izvajanjem vzdrževanja ali
popravila, vedno izklopite odklopnik na napajalni
plošči, odstranite varovalke oz. odprite zaščitne
naprave enote.

■ Preden začnete vzdrževanje ali popravila, se
prepričajte, da je izklopljeno tudi napajanje zunanje
enote.

OPOMBA Gibke cevi imajo življenjsko dobo 13 let. Priporočamo
vam, da jih po tem obdobju zamenjate. 

Ko uporabljate sredstva za odstranjevanje vodnega
kamna, morate zagotoviti, da kakovost vode ostane
usklajena z zahtevami direktive EU 98/83/ES.

Ko preverjate stikalno omarico enote ali ploščo za
dovajanje, vedno preverite, ali je glavno stikalo enote
izklopljeno.

Možni vzroki Rešitev

Glavna oskrba z vodo je izklopljena. Preverite, ali so vsi zaporni ventili na 
tokokrogu vode popolnoma odprti.

Možni vzroki Rešitev

Sprožil se je termični odklop 
v notranji enoti 

• Preverite in poiščite razlog za 
proženje in nato gumb ponastavite.

• Preverite, ali je termistor pravilno 
nameščen v vtičnici za termistor.

Postopek: odstranite sprednjo 
ploščo in izolacijo, zamenjajte ali 
pritrdite senzor.

Notranja enota ne deluje. Preverite delovanje notranje enote. 
Glejte priročnik, dobavljen z notranjo 
enoto.
Če sumite okvaro, stopite v stik 
z vašim lokalnim prodajalcem.

Možni vzroki Rešitev

Odpoved termičnega nadzora 
(voda bo vroča).

Stopite v stik z vašim lokalnim 
prodajalcem.

Ekspanzijska posoda je počena. Zamenjajte ekspanzijsko posodo.

Možni vzroki Rešitev

Umazana voda. Če sistem dlje časa ni v uporabi, 
splaknite ali očistite rezervoar za 
vročo vodo za domačo rabo. Lahko 
se zgodi, da se na dno rezevoarja 
usedejo trdni delci iz vode. Če je ta 
plast že debela, lahko vstopi v izhod 
za vročo vodo in vročo vodo 
onesnaži. 

Voda smrdi po gnilih jajcih. Preverite, ali pride do tega pojava, 
tudi če je voda hladna. Če je tako, 
to pomeni, da prihaja do težav pri 
oskrbi z vodo ali pri vodi iz vodo-
vodne napeljave, ne v samem 
rezervoarju za vročo vodo za 
domačo rabo.
Obrnite se na dobavitelja vode.
Če težave ni mogoče rešiti, dvignite 
temperaturo rezervoarja za vročo 
vodo za domačo rabo nad 65°C. 
Če ta ukrep odpravi težavo, 
to pomeni, da je za neprijeten 
vonj najverjetneje kriva okužba 
z bakterijo. Obrnite se na dobavitelja 
vode.
Če težave s tem ne odpravite, 
stopite v stik z vašim lokalnim 
prodajalcem.
Priročnik za montažo
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Odstranitev enote

Razstavljanje enote in razgrajevanje delov mora biti izvedeno
v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Tehnične specifikacije

Specifikacije rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo

Opombe

EKHTS200AC EKHTS260AC

Zmogljivost 
skladiščnega prostora 

(l) 200 260

Prostornina notranjega 
izmenjevalnika toplote

(l) 7,5 7,5

Material Nerjavno jeklo Nerjavno jeklo
Skupne mere (V x D x Š) (mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695
Priključki Hitra spojka/G 3/4" F Hitra spojka/G 3/4" F
Odprtina za pregledovanje G1/2" M

Priključek za 
recirkulacijo

G1/2" M
Priključek za 
recirkulacijo

Teža (prazno) 70 78
Nameščanje Na vrhu notranje 

enote ali nameščena 
na tla 

Na vrhu notranje 
enote ali nameščena 

na tla
Maksimalni tlak 
rezervoarja za vročo 
vodo za domačo rabo

(barov) 10 10

Masimalni primarni 
delovni tlak (na strani 
ogrevanja) 

(barov) 3 3

Maskimalna 
temperatura 
vroče vode za 
domačo rabo

EKHBRD (°C) 75 75

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 60 60

Maksimalna 
temperatura 
izmenje-
valnika 
toplote

EKHBRD (°C) 85 85

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 65 65
EKHTS200+260AC
Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo za sistem s toplotno 
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