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Giriş

Genel bilgiler

Bu kullanım sıcak su deposunu satın aldığınız için teşekkür ederiz.

EKHTS kullanım sıcak su deposu EKHBRD, EKHVMRD, EKHVMYD,
EKHVH ve EKHVX iç ünitelere bağlanabilir. Kullanım sıcak su
deposunun iki ebadı vardır: yaklaşık olarak 200 ve 260 litre. Tüm
modeller iç ünitenin tepesine monte edilebilir. Kullanım sıcak su
deposunun iç ünitenin yanında zemine montajı için özel olarak
ayrılmış EKFMAHTB bağlantı kiti gereklidir.

EKHBRD*AA* iç ünite olması halinde, EKMKHT1 kiti gereklidir.

Bu kılavuzun kapsamı

Bu montaj kılavuzu, kullanım sıcak su deposunun ambalajlarının
açılması, montaj ve bağlantılarının yapılmasına ilişkin prosedürleri
tarif eder.

Model tanımlaması

Aksesuarlar

Kullanım sıcak su deposu ile verilen aksesuarlar

Bkz. şekil 1

İsteğe bağlı ekipmanlar

■ EKFMAHTB

Kullanım sıcak su deposunun iç ünitenin yanında zemin üzerine
montajı için bağlantı kiti.

Daha fazla ayrıntı için kit montaj kılavuzuna bakın.

■ EKMKHT1

EKHTS*AC kullanım sıcak su deposunun bir EKHBRDAA serisi
iç ünitenin tepesine kurulması halinde, ek EKMKHT1 kiti
gereklidir.

Daha fazla ayrıntı için kitin talimat yaprağına bakın.

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Hava su tipi ısı pompa sistemi için
kullanım sıcak su deposu Montaj kılavuzu

MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY
BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.

EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN
BAŞKA ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN
OLABİLİR. SADECE EKİPMANLA KULLANILMAK ÜZERE
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, DAIKIN TARAFINDAN
ÜRETİLEN AKSESUARLARI KULLANIN VE BUNLARIN
MONTAJINI BİR YETKİLİYE YAPTIRIN.

MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN,
DAİMA DAIKIN SATICINIZLA İRTİBAT KURUN.

BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜNİTE YALNIZ BİNA İÇİ
MONTAJ VE 5°C~30°C ARASINDAKİ ORTAM
SICAKLIKLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.

EK HTS 200 AC

Seri

Tip tanımlaması

Sıcak su Deposu Paslanmaz çelik

Avrupa Kiti

1 Isı eşanjör serpantinine ait esnek hortum

2 Sıcak/soğuk su esnek hortumu

3 Kelepçe

4 Montaj deliği komplesi (koruma halkası + kelepçeler + vidalar)

5 Montaj kılavuzu

6 Ambalaj açma talimat yaprağı

7 3 yollu vana grubu (gövde + motor + kelepçeler) + T bağlantı
EKHTS200+260AC
Hava su tipi ısı pompa sistemi için kullanım sıcak su deposu
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Üniteye genel bakış

Ana elemanlar

Emniyet cihazları

■ Termal koruyucu — İç ünitesinde bir termal koruyucu vardır.
Termal koruyucu sıcaklık fazla yükseldiğinde devreye girer.
Koruyucu devreye sokulduğunda iç ünitede üzerine basarak
sıfırlanmalıdır (erişim için iç ünitenin kılavuzunda belirtildiği gibi
dekorasyon panelleri çıkartılmalıdır).

■ Basınç boşaltma valfı — Basınç boşaltma valfı bağlantı yerine
ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun ve maksimum 10 bar
açma basıncına sahip bir basınç boşaltma valfı (sahadan temin
edilir) bağlanmalıdır.

■ Basınç boşaltma aygıtına bir tahliye borusu bağlandığında,
sürekli aşağı yönde olmalı ve dondan korunmuş bir ortama
takılmalıdır. Atmosfere açık olarak bırakılmalıdır.

Görünüm şeması

Görünüm şeması, bkz. şekil 2.

Toplam sistemi (iç ünite ve dış ünite), bir Daikin kullanım
sıcak su deposu ile kombinasyon için tasarlanmıştır. Daikin
iç ünite ile başka bir depo kullanılması halinde, Daikin
sistemin düzgün çalışmasını da güvenilirliğini de garanti
edemez. Bu nedenlerle, böyle durumlarda Daikin sistemin
garantisini veremez.

A Sıcak su çıkış bağlantısı (G 3/4" Dişi)

B T-parçası (sahadan etmin edilir)

C Basınç boşaltma valfı bağlantısı (sahadan etmin edilir)

D Basınç boşaltma valfı (sahadan temin edilir)

E Sirkülasyon bağlantısı (G 1/2" Erkek)

F Termistör soketi

G Ana iç üniteden gelen deponun alt kısmındaki akış giriş bağlantısı 
(çabuk bağlantı elemanı)

H Isı eşanjör serpantini

J Ana iç üniteye giden deponun alt kısmındaki dönüş çıkış 
bağlantısı (çabuk bağlantı elemanı)

K Soğuk su giriş bağlantısı (G 3/4" Dişi)

L Termistör

A

H

K

G

J

F

E

M
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P Su boruları için montaj delikleri

■ Kullanım sıcak su deposu tahliye vanası bağlantıları
başka amaç için kullanılamaz.

■ Bu kullanım sıcak su deposu sadece EKHBRD,
EKHVMR/YD veya EKHVH/X iç ünite ile kullanılabilir.

İç ünitenin dekorasyon panellerini açmadan önce güç
beslemesini kapatın.

1 Sıcak su çıkış bağlantısı (G 3/4" Dişi)

2 Soğuk su giriş bağlantısı (G 3/4" Dişi)

3 Deponun alt kısmındaki sıcak su çıkış bağlantısı (çabuk 
bağlantı elemanı)

4 Deponun alt kısmındaki soğuk su giriş bağlantısı (çabuk 
bağlantı elemanı)

5 Sirkülasyon bağlantısı (G 1/2" Erkek)

6 Ana iç üniteden gelen akış giriş bağlantısı (çabuk bağlantı 
elemanı)

7 Ana iç üniteye giden dönüş çıkış bağlantısı (çabuk bağlantı 
elemanı)

8 3 yollu vana

9 Ana iç üniteden gelen deponun alt kısmındaki akış giriş bağlantısı 
(çabuk bağlantı elemanı)

10 Ana iç üniteye giden deponun alt kısmındaki dönüş çıkış 
bağlantısı (çabuk bağlantı elemanı)

11 Su boruları için montaj delikleri

12 Tesviye ayağı

Kullanım sıcak su deposu modeli H

EKHTS200AC 2010 mm

EKHTS260AC 2285 mm
Montaj kılavuzu

2
EKHTS200+260AC
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EKHTS kullanım sıcak su deposunun 
montajı

İlgili yerel ve ulusal düzenlemeler tarafından gerekli görüldüğünde
sıcak suyun son noktası ile kullanım sıcak su deposundaki
sirkülasyon bağlantısı arasına bir sirkülasyon pompası takın.

Montaj esasları

Kullanım sıcak su deposunu monte ederken aşağıdaki esaslara göre
hareket edin:

■ Montaj yeri dondan korunmuş olmalıdır.

■ Kullanım sıcak su deposunun standart montaj konumu iç
ünitenin tepesindedir.

■ Kullanım sıcak su deposu zemine de monte edilebilir. Bu
durumda, kullanım sıcak su deposunun iç ünitenin yanına
montajı için özel olarak ayrılmış EKFMAHTB bağlantı kiti gerekir
ve ayrı olarak sipariş edilir.

■ Kullanım sıcak su deposunu bakımı kolaylaştıracak şekilde
uygun bir konuma yerleştirin. Bkz. şekil 3 ve iç ünitesinin montaj
kılavuzu.

■ Soğuk su girişi üzerinde basınç boşaltma valfı ile drenaj için bir
bağlantı sağlayın. 

■ Sifonla geri çekilmeyi önlemek için kullanım sıcak su deposunun
soğuk su girişine yerel ve ulusal düzenlemelere uygun bir çek
valf takılması önerilir.

■ Bir kaçak durumunda, suyun montaj mahalli ve çevresinde
herhangi bir zarara yol açmamasına dikkat edin.

■ Soğuk su girişine yerel ve ulusal düzenlemelere göre bir basınç
düşürme valfı takılması önerilir.

■ Soğuk su girişine yerel ve ulusal düzenlemelere göre bir
genleşme kabı takılmalıdır.

Kullanım sıcak su deposunun montajı ve işletmeye 
alınması

Kullanım sıcak su deposunun iç ünitenin tepesine montajı

1 Ambalaj açma talimat yaprağında verilen talimatlara uygun
olarak kullanım sıcak su deposunu ambalajından çıkarın.

2 Tüm kullanım sıcak su deposu aksesuarlarının kapsanıp
kapsanmadığını kontrol edin (bkz. "Aksesuarlar" sayfa 1) .

3 İç ünitenin dekorasyon panellerini ve üst plakasını çıkarın.

Alttaki 2 vidayı sökerek ve panelleri yerinden çözerek ön
dekorasyon panellerini çıkarın.

İç ünitenin üst plakasını kullanım sıcak suyu depo modülü
üzerine takın.

■ Montaj ehliyetli bir teknisyen tarafından yapılacak,
malzemelerin seçimi ve montaj yerel ve ulusal
düzenlemelere uygun olacaktır.

■ Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde
kullanıma yönelik değildir.

■ Kullanım sıcak suyu kalitesi EU direktifi 98/83 EC'ye
uygun olmalıdır.

■ Kullanım sıcak su deposundaki soğuk su bağlantısına
bir drenaj aygıtı takılmalıdır.

■ Güvenlik nedenleriyle su devresine hiçbir tür glikol
eklenmesine izin verilmez.

■ Sudaki durgunluğu önlemek için kullanım sıcak su
deposu saklama kapasitesinin günlük kullanım sıcak
suyu tüketimini karşılaması önemlidir.

Uzun süreli dönemlerde sıcak su tüketiminin olmadığı
hallerde kullanım öncesinde ekipman taze suyla
temizlenmelidir.

Ekipman üzerinde sağlanan dezenfekte etme
fonksiyonu iç ünitenin kullanma kılavuzunda açıkça
belirtilmiştir.

■ Kullanım sıcak su deposu ile sıcak suyun uç noktası
(duş, banyo, ...) arasındaki uzun boru hatlarından
kaçınılması ve kör uçlardan sakınılması önerilir.

■ Montaj yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olmalıdır
ve ilave hijyenik montaj önlemleri gerektirebilir.

■ Yerel ve ulusal düzenlemelere göre termostatik
karıştırma vanalarının takılması gerekli olabilir.

■ Montajdan hemen sonra kullanım sıcak su deposu
temiz su ile yıkanmalıdır. Bu işlem, montajı takip eden
ilk günlerde art arda 5 gün en az günde bir kez
tekrarlanmalıdır.

3

41 2

1 Sirkülasyon bağlantısı

2 Sıcak su bağlantısı

3 Duş

4 Sirkülasyon pompası

Sol veya sağ taraftaki kullanılabilir montaj alanı sınırlı
ise, tüm iç modül montajını en başta dikkatle düşünün.

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x
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4 3 yollu vanayı bağlayın

1 A
Yalnız EKHBRD ve EKHVMR/YD
üniteler için.
3-yollu vanayı takmadan önce iç
ünitenin üstündeki drenaj
plakasının her iki parçasını da
sökün.

B
Yalnız EKHVH/X iç üniteler için.
İç ünite anahtar kutusunu, tespitleri çözerek ve ardından
hiçbir kablo bağlantısını ayırmadan anahtar kutusunu yana
kaydırarak sökün.

2 Montaj konumu.

3 yollu vana iç ünitenin içine takılmalıdır.

3 3 yollu vana gövdesini ve 3 yollu vana motorunu
ambalajından çıkarın.

Motorla birlikte aşağıdaki aksesuarların verildiğini doğrulayın.

4 Bağlantı bileziğini vana üzerine yerleştirin ve bileziğin
aşağıdaki şekle göre konumlanması için vanayı çevirin.

1 Bağlantı bileziği

2 Vana motor kapağı

3 Vida

4 Çevirme düğmesi

4x4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 İç ünitesinden

2 Kullanım sıcak su deposuna

3 Oda ısıtmasına

1 2 3 4

Motoru takmadan önce vana bu konumda
yerleştirilmemişse, vana çalışma sırasında kullanım
suyu ile oda ısıtmasının her ikisine de yol verecektir.

4545°45°

45°

4545°45°
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5 3 yollu vana gövdesini boru sistemine monte edin.

Bağlantıyı yapmadan önce aşağıdaki şekle bakın.

■ Yalnız EKHBRD iç üniteler için.

■ Yalnız EKHVMRD iç üniteler için.

Her zaman sıcak borularla elektrik kabloları
arasında temas olmamasını sağlayın.

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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■ Yalnız EKHVMYD iç üniteler için. ■ Yalnız EKHVH/X iç üniteler için.
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4

A

5

6

1
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B

C

15
16

3

1717
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6 Motoru bağlantı bileziği üzerine itin. 

Adım 4 sırasında ayarlanan vana konumunu korumak için bu
işlem sırasında bileziği döndürmemeye dikkat edin.

7 Çevirme düğmesini aşağıda gösterildiği gibi vana motor
kapağı üzerine yerleştirin.

Çevirme düğmesinin ünite tarafından otomatik olarak
çalıştırılabilmesi için çevirme düğmesinin tam olarak içeri
bastırıldığından emin olun. Eğer çevirme düğmesi hafif kalkık
durursa manuel çalıştırma imkanı vardır.

8 İç ünite anahtar kutusu içindeki kablo bağlantılarını aşağıdaki
şekle göre gerçekleştirin: (güç beslemesinin kapatıldığından
emin olun)

Ünitenin içinde uygun kablo yönlendirmelerine riayet etmeyi
ihmal etmeyin (bu kablo yönlendirmeleri iç ünitenin montaj
kılavuzunda bulunabilir).
Aynı zamanda iç ünite ile verilen kablo bağlantı şemasına
bakın.

5 Depo modülünü iç ünitenin tepesine monte edin.

6 Esnek hortumları şekil 4, şekil 5, şekil 6 ve şekil 7 üzerinde
gösterildiği gibi bağlayın.

■ Her iki taraftaki çabuk bağlantı elemanlı 2 adet esnek hortum
öngörülen serpantin bağlantısına bağlanmalıdır (EKHBRD
üniteler için bkz. şekil 4, EKHVH/X üniteler için bkz. şekil 5,
EKHVMRD üniteler için bkz. şekil 6, EKHVMYD üniteler için
bkz. şekil 7).

■ Bir tarafta çabuk bağlantı elemanına ve diğer tarafta vidalı
bağlantıya sahip 2 adet esnek hortum sıcak su çıkışına ve
soğuk su girişine takılmalıdır (arka plakadan dışarıya
yönlendirilmeleri şekil 4, şekil 5, şekil 6, şekil 7 üzerinde
gösterildiği yapılmalıdır). Montaj konumuna bağlı olarak (sol
ya da sağ taraftan montaj), arka plakadan dışarıya gereken
sağ veya sol montaj deliklerini açın. Esnek hortumları
korumak için açılan montaj deliklerinin kenarlarına koruma
halkası uygulayın.
Sirkülasyon bağlantısı kullanılıyorsa, bu deliğe vidalı
bağlantıya sahip bir boru bağlayın ve bunu da arka plakadaki
bir delikten yönlendirin (EKHBRD üniteler için bkz. şekil 4,
EKHVH/X üniteler için bkz. şekil 5, EKHVMRD üniteler için
bkz. şekil 6, EKHVMYD üniteler için bkz. şekil 7).

7 Kullanım sıcak su deposunun yan alt dekorasyon panellerini iç
üniteye tespit edin.

8 Basınç boşaltma valfını (sahadan temin edilir, açma basıncı
maksimum 10 bar) bağlayın ve tahliye edin.

Oda ısıtma Kullanım sıcak su deposu

EKHBRD / EKHVMR/YD EKHVH/X

X2M X2M

3 4 5 8 9 10

3 yollu vana 3 yollu vana

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

■ Kullanım sıcak su deposunun ağırlığı yüzünden
iki kişi tarafından işlem yapılması ve kaldırılması
önerilir.

■ Depo modülünü monte ederken aşağıdaki şekle
bakın ve kullanım sıcak su depo tabanının dört
köşesindeki konumlama kılavuzlarının hepsinin
de iç ünitenin tepesindeki dört adet konumlama
kılavuzlarını kusursuz olarak karşıladığından
emin olun.

1 Sıcak su çıkış bağlantısı (G 3/4" Dişi)

2 Soğuk su giriş bağlantısı (G 3/4" Dişi)

3 Deponun alt kısmındaki sıcak su çıkış bağlantısı (çabuk 
bağlantı elemanı)

4 Deponun alt kısmındaki soğuk su giriş bağlantısı (çabuk 
bağlantı elemanı)

5 Sirkülasyon bağlantısı (G 1/2" Erkek)

6 Ana iç üniteden gelen akış giriş bağlantısı (çabuk bağlantı 
elemanı)

7 Ana iç üniteye giden dönüş çıkış bağlantısı (çabuk bağlantı 
elemanı)

8 3 yollu vana

9 Ana iç üniteden gelen deponun alt kısmındaki akış giriş 
bağlantısı (çabuk bağlantı elemanı)

10 Ana iç üniteye giden deponun alt kısmındaki dönüş çıkış 
bağlantısı (çabuk bağlantı elemanı)

Soğuk su girişine bir kesme vanasının takılması
önerilir. Su sızıntısı olması halinde etrafa zarar
vermemek için mahalden ayrılma dönemlerinde bu
kesme vanasını kapatın.

1 Dekorasyon paneli

2 Çabuk tespit deliği

3 2 vida ile bağlayın

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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9 Termistör kablosunu iç ünite anahtar kutusuna bağlayın. Güç
beslemesinin kapatıldığından emin olun. İç ünite ile verilen kablo
bağlantı şemasına bakın.

■ Yalnız EKHBRD ve EKHVMR/YD üniteler için

■ Yalnız EKHVH/X üniteler için

Termistör kablosu ile güç besleme kablosu arasındaki mesafe,
termistör kablosu üzerindeki elektromanyetik girişimi önlemek
için her zaman en az 25 mm olmalıdır.

1 Termistör kablo konektörünü PCB üzerindeki X11A
(EKHBRD + EKHVMR/YD (A3P)) veya X9A (EKHVH/X
(A1P)) soketine takın.

2 Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloları kablo bağları
ile kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

3 Kabloları dışarıya yönlendirirken, bunların iç ünite kılıfının
takılmasına mani olmamasına dikkat edin.

Not: yalnız ilgili saha kabloları gösterilmiştir.

■ Yalnız EKHBRD iç üniteler için.

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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■ Yalnız EKHVMR/YD iç üniteler için.

■ Yalnız EKHVH/X iç üniteler için.

10 Yalnız EKHBRD ve EKHVMR/YD üniteler için: drenaj plakasını
iç ünite üzerine tekrar takın.

11 İşletmeye alma

Kullanım sıcak su deposunu doldurmak için sonraki adımları
izleyin:

1 Sistem borularındaki havayı atmak için sırasıyla her bir sıcak
su musluğunu açın.

2 Soğuk su besleme vanasını açın. Kullanım sıcak su deposu
ile iç ünitenin her ikisinin de dekorasyon panellerinin
hizalanmış olduğundan emin olun.

3 Hava tamamıyla atıldıktan sonra su musluklarının hepsini
kapatın.

4 Kaçakları kontrol edin.

5 Boşaltma borusundan suyun rahatça aktığını garantiye
almak için basınç boşaltma valfını manuel olarak çalıştırın
(düğmeyi saat yönünün tersine çevirin). Basınç boşaltma
valfının konumu için bkz. "Ana elemanlar" sayfa 2.

12 Kullanım sıcak su deposunun ön
dekorasyon panelini yerine takın.

13 İç ünitenin ön dekorasyon panelini
yerine takın.

Kullanım sıcak su deposunun iç ünitenin yanına montajı

EKFMAHTB kiti ile birlikte verilen kılavuza bakın.

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

Kullanım sıcak su serpantini iç ünite su girişinden su
ile doldurulmalıdır. Bunun amacı sisteme pislik
girmesini önlemektir.

2x

2x
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Bakım

Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha
kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla bir takım kontrol ve
incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Tarif edilen kontroller ehliyetli bir teknisyen tarafından en az yılda bir
kez gerçekleştirilmelidir.

1 Kullanım sıcak su deposu basınç boşaltma valfı (sahadan temin
edilir)

Kullanım sıcak su deposu üzerindeki basınç boşaltma vanasının
doğru çalıştığını kontrol edin.

2 Su sızıntılarını kontrol etmek için su deposunun alt ön panelini
çıkartın (su deposu ünitenin tepesine monte edilmişse önce iç
ünitenin ön panelini sökün).

Kireç temizliği

Su kalitesine ve sıcaklık ayarına bağlı olarak, kullanım sıcak su
deposu içindeki ısı eşanjörü üzerinde kireç birikebilir ve ısı transferini
kısıtlayabilir. Bu nedenle, belirli aralıklarla ısı eşanjörünün kireç
temizliğinin yapılması gerekli olabilir.

Boşaltma

Kullanım sıcak su deposunu boşaltmak için şu adımları izleyin:

1 Güç beslemesini kapatın.

2 Soğuk su besleme vanasını kapatın.

3 Sıcak su musluklarını açın.

4 Drenaj vanasını açın.

Sorun giderme

Bu bölüm, ünitede meydana gelebilecek belirli sorunların teşhis
edilmesi ve düzeltilmesi ile ilgili faydalı bilgiler verir.

Genel esaslar

Sorun giderme işlem sırasına başlamadan önce, ünitede baştan
sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya
kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna getir-
meden önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden harekete
geçtiğini anlayın. Hiçbir durumda, emniyet cihazları köprülenemez
veya fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirilemez. Sorunun
kaynağı tespit edilemiyorsa, yerel satıcınızı arayın.

Genel belirtiler

Belirti 1: Sıcak musluklardan su akmıyor

Belirti 2: Sıcak su musluklarından akan su soğuk

Belirti 3: Aralıklarla meydana gelen su tahliyesi

Belirti 4: Kirli su ve koku yayan su

■ Muayenelerin her biri kullanıcı tarafından değil
ehliyetli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

■ Herhangi bir bakım veya onarım faaliyetini gerçek-
leştirmeden önce, her zaman besleme panelindeki
devre kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın veya
ünitenin koruma cihazlarını açın.

■ Herhangi bir bakım veya onarım çalışmasına
başlamadan önce, dış ünitenin güç beslemesinin de
kesildiğinden emin olun.

NOT Esnek hortumlar 13 yıllık ömür için tasarlanmıştır. Bu
dönem sonunda bunların değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kireç temizleme araçları kullanılırken su kalitesinin EU
direktifi 98/83/EC ile uyumlu kalması garanti edilmelidir.

Ünitenin besleme panosu veya anahtar kutusunda bir
inceleme yaparken, her zaman ünitenin devre kesicisinin
kapatıldığından emin olun.

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

Sular kesilmiş. Su devresindeki kesme vanalarının 
hepsinin de tamamen açık olduğunu 
kontrol edin.

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

İç ünite içinde yer alan termal kesici 
çalışmış.

• Kontrol edin ve çalışmanın nedenini 
bulun ve ardından butonu sıfırlayın.

• Termistörün termistör soketi içine 
doğru takılıp takılmadığını kontrol 
edin.

Prosedür: ön paneli ve yalıtımı 
çıkarın, sensörü değiştirin veya tamir 
edin.

İç ünite çalışmıyor. İç ünitenin çalışmasını kontrol edin. 
İç ünite ile birlikte verilen kılavuza 
bakın.
Arıza şüphesi varsa, yerel satıcınızla 
irtibat kurun.

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

Sıcaklıkla ilgili kontrol arızası (su 
sıcak olacaktır).

Yerel satıcınıza başvurun.

Genleşme kabı bozulmuştur. Genleşme kabını değiştirin.

Olası nedenler Düzeltme faaliyeti

Kirli su. Çalışmadan durma dönemlerinden 
sonra kullanım sıcak su deposunu 
yıkayın ya da temizleyin. Sudaki 
partiküller depo tabanında tortu 
tabakası oluşturmuş olabilir. Bu tortu 
tabakası yeterince kalınlaşırsa sıcak 
su çıkışına girerek sıcak suyu 
kirletebilir.

Suda çürük yumurta kokusu var. Bu olayın soğuk suda da gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kontrol edin. Eğer 
gerçekleşiyorsa, bu durum kullanım 
sıcak su deposunun kendisiyle ilgili 
değil de su beslemesi veya 
borulardaki suyla ilgili bir sorun 
olduğunu gösterir.
Su tedarikçinizle görüşün.
Problem çözülmezse, kullanım sıcak 
su deposunun sıcaklığını 65°C 
üzerine çıkarın. 
Bu işlem sorunu çözerse, kokunun 
sebebi büyük olasılıkla bakteri 
kirliliğidir. Su tedarikçinizle görüşün.
Sorun çözülmezse, yerel satıcınızla 
irtibat kurun.
Montaj kılavuzu
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Bertaraf gereksinimleri

Ünitenin parçalarına ayrılması ve parçaların işlemi ilgili yerel ve
ulusal mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

Teknik özellikler

Kullanım sıcak su deposu özellikleri

Notlar

EKHTS200AC EKHTS260AC

Depolama kapasitesi (l) 200 260

Dahili ısı eşanjör hacmi (l) 7,5 7,5

Malzeme Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik

Toplam boyutlar 
(Yük. x Uzun. x Der.)

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

Bağlantılar Çabuk bağlantı 
elemanı/G 3/4" F

Çabuk bağlantı 
elemanı/G 3/4" F

Kontrol deliği G1/2" M
Sirkülasyon 
bağlantısı

G1/2" M
Sirkülasyon 
bağlantısı

Ağırlık (boş olarak) 70 78

Montaj İç ünitesin tepesine 
veya zemine monteli

İç ünitesin tepesine 
veya zemine monteli

Maksimum basınç 
kullanım sıcak su 
deposu

(bar) 10 10

Maksimum birincil 
çalışma basıncı (ısıtma 
tarafı)

(bar) 3 3

Maksimum 
sıcaklık 
kullanım 
sıcak suyu

EKHBRD (°C) 75 75

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 60 60

Maksimum 
sıcaklık ısı 
eşanjörü

EKHBRD (°C) 85 85

EKHVMR/YD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 65 65
EKHTS200+260AC
Hava su tipi ısı pompa sistemi için kullanım sıcak su deposu
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