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 :לקוח יקר

אנו מקווים כי הוא יעמוד . באמצעות משאבת חוםאנו מבקשים להודות לך על רכישת מחמם המים 

 . בציפיותיך ויספק שירות אופטימלי יחד עם חסכון מרבי באנרגיה במשך שנים רבות

אנרגיה ומשאבים כלכליים רבים ביצירת פתרונות חדשניים במטרה , הקבוצה שלנו משקיעה זמן

 .להפחית את צריכת האנרגיה של מוצריה

נושא הקשור ישירות להגנה על , בחירתך מראה על רגישות ומודעות להפחתה בצריכת האנרגיה

המחויבות הבלתי פוסקת שלנו ליצירת מוצרים חדשניים ויעילים והשימוש האחראי . איכות הסביבה

 .ות הסביבה ומשאבי הטבעוההגיוני שלך באנרגיה תורמים יחד באופן פעיל לשמירה על איכ

אזהרות והצעות לגבי שימוש ותחזוקה , הוא נועד לספק מידע; יש לאחסן בבטחה מדריך זה
מרכז התמיכה הטכנית שלנו הסמוך אליך . על מנת שתהנה מכלל מעלותיו, נאותים של המכשיר

 .עומד לרשותך בכל שאלה
 

 

 הקדמה

ולשרברבים האחראים להתקנתו  שאבת חוםבאמצעות ממדריך זה מיועד למשתמשים במחמם המים 

 .יבואן/ות שבמדריך זה יגרום לביטול האחריות של היצרןהנחיאי מילוי אחר ה. הסופית

על המשתמש לאחסנו בבטחה ויש להעבירו יחד עם . מדריך זה הנו חלק חיוני ואינטגרלי מן המכשיר

 .במבנה אחרר מותקן או כאשר המכשי/ו, המכשיר כאשר הוא מועבר למשתמש או בעלים חדש

אחת /כל אחד, חלה חובה הן על המשתמש והן על המתקין, כדי להבטיח שימוש נכון ובטוח במכשיר

, לקרוא בעיון את ההוראות ואמצעי הזהירות המפורטים במדריך, מהם בשל הדרישות המתאימות לו

 .ל המכשירשימוש ותחזוקה ש, ות בטיחות חשובות הנוגעות להתקנההנחיכיוון שהן מספקות 

 :מדריך זה מחולק לארבעה חלקים נפרדים

 אזהרות בטיחות  -

 .שיש להקפיד עליהםבחלק זה מופיעים אמצעי הזהירות  

 מידע כללי  -

יחד עם מידע , בחלק זה מופיע מידע כללי שימושי הנוגע לתיאור המכשיר ותכונותיו הטכניות 

חלק זה כולל את הנתונים . מוש במדריךיחידות המידה והמונחים הטכניים שבשי, הנוגע לסמלים

 .באמצעות משאבת חוםהטכניים והממדים של מחמם המים 

 מידע טכני לשימוש המתקינים  -

ות וההוראות עליהן מתקין מוסמך מקצועית צריך הנחימופיעות בו כלל ה. חלק זה מיועד למתקינים 

 . להקפיד כדי להבטיח התקנה אופטימלית של המכשיר

 פעלה ותחזוקה למשתמשהוראות ה  -

חלק זה מיועד למשתמש ומופיע בו כל המידע הנחוץ להפעלה נכונה של המכשיר ולסיוע  

 .למשתמש בביצוע בדיקות ופעולות תחזוקה סדירות של המכשיר

את הזכות לשנות את הנתונים והתכנים המופיעים במדריך זה ללא  םלעצמ היצרן והיבואן שומרים

 .שהמדריך מתייחס אליהםפר את איכות המוצרים במטרה לש, הודעה מוקדמת

ובהינתן כי המדריך מפורסם במספר שפות ותקף לשימוש במספר , בכדי לסייע בהבנת התכנים
 .כלל האיורים קובצו בדפים האחרונים והנם משותפים לשפות השונות, מדינות
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 אזהרות בטיחות
 זהירות

עם  יש לשומרו בבטחה יחד. המוצרממדריך זה הנו חלק אינטגרלי  .1
 .בעלים הבא במקרה של שינוי בעלות/ולהעבירו למשתמש, המכשיר

הן מכילות מידע , קרא בתשומת לב את ההנחיות והאזהרות שבמדריך .2
 .שימוש ותחזוקה בטוחים, חשוב בנוגע להתקנה

התקנה והכנה להפעלה של המכשיר חייבות להתבצע על ידי טכנאי  .3
יש . ות והבריאותמוסמך ובהתאם לחקיקה המקומית ולתקנות הבטיח

 .לכבות את כלל המעגלים החשמליים טרם פתיחת גוש נקודות החיבור
היצרן והיבואן . במכשיר לכל שימוש שאיננו שימושו המיועד להשתמשאין  .4

מתאים או -נכון או לא-באחריות לנזק הנגרם משימוש לא אינם נושאים
 .מאי מילוי ההוראות המופיעות במדריך זה

לה לגרום נזק לרכוש ופציעה גופנית לאנשים נכונה עלו-התקנה לא .5
 .להשלכות אלו אחריותב היצרן והיבואן אינם נושאים; חיים-בעליול

חלקי , שקיות פלסטיק, סיכות שדכן)אין להשאיר את חומרי האריזה  .6
 .הם מהווים סכנת פציעה חמורה -בהישג ידם של ילדים '( וכו, קלקר

, לבעלי יכולת שכלית, 8השימוש במכשיר אסור לילדים מתחת לגיל  .7
או לחסרי ניסיון והיכרות עם המכשיר , גופנית או תחושתית מופחתת

אלא אם הם תחת פיקוח או עוקבים אחר הוראות הנוגעות , הדרושים לכך
אין לאפשר לילדים . לשימוש בטוח במכשיר והסיכונים הנלווים לשימוש

ן ותחזוקה של אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיו. לשחק עם המכשיר
 .המכשיר ללא פיקוח

 .במכשיר ברגליים יחפות או אם חלק כלשהו בגופך רטוב לגעתאין  .8
חיבורי צנרת או חשמל כלשהם יעשו על ידי , עבודות תחזוקה, תיקונים .9

אי עמידה . טכנאים מוסמכים תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד
ת את אחריות בהוראות לעיל עלולה לפגוע בבטיחות המכשיר ומבטל

 .היצרן והיבואן לתוצאותיה
טמפרטורת המים החמים מווסתת באמצעות תרמוסטט המשמש גם  .10

 .יתר מסוכנת-זרם המונע התחממות-כמכשיר בטיחות נגד עומס
 .יש לבצע את החיבור לחשמל כפי שמותווה במדריך זה .11
רק על ( הצורך תבמיד)החלפתו תתבצע , המכשיר מצויד בכבל חשמלאם  .12

 .ז שירות מורשה או טכנאי מקצועיידי מרכ
-חובה להבריג אל צינור כניסת המים של המכשיר מתקן נגד לחץ חלה .13

דא כי הוא פועל לעתים קרובות ואין להתעסק עם מתקן זה ויש לו; יתר
במדינות .  כדי לבדוק שהצינור אינו חסום ולהסיר אבנית שהצטברה בו

יסת המים של המכשיר יש לצייד את צינור כנ, 1487 78המכירות בתקן 
יש לכייל אותו ללחץ מרבי של ; במתקן בטיחות התואם את התקן האמור
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0.7 MPa ,שסתום בטיחות , שסתום בדיקה, ולכלול לכל הפחות ברז
 .אוטומטי לעומס הידראולי-ומפסק

ייווצר טפטוף מים ממתקן הבטיחות נגד יתכן שכאשר המכשיר מתחמם  .14
מסיבה זאת יש . 1487 78ן יתר או ממתקן הבטיחות של תק-לחץ

באזור , עם צינור משופע כלפי מטה, הפתוח לאוויר, להתקין פתח ניקוז
יש לחבר באמצעות חיבור . לאפס-שאינו חשוף לטמפרטורות שמתחת

 .מיוחד אל אותו צינור פתח ניקוז ללחות שנוצרה בעקבות עיבוי
שוף שח חדרב פעיל-אם הוא נותר במצב לאיש לנקז את המכשיר במידה  .15

פעיל -לאפס וכן בכל מקרה שהמכשיר לא-לכפור וטמפרטורות מתחת
 .מתואר בפרק המתאיםבצע את הניקוז כיש ל למשך זמן רב ארוך.

ומוזרמים ישירות לברזים עלולים לגרום  50°C-מים המחוממים מעל ל .16
נכים ומבוגרים נמצאים בעיקר בסיכון , ילדים. לכוויות חמורות באופן מיידי

ליצים להתקין שסתום ערבוב תרמוסטטי בצינור אספקת אנו ממ. לכך
 .המים

 .אין להשאיר חומרים דליקים בקרבת או במגע עם המכשיר .17
מומלץ  ,. במקרה שנדרשות סוללותהמכשיר אינו מסופק עם סוללות .18

הקפד מאד על הקוטביות  להשתמש בערכת הסוללות של יצרן המכשיר.
להקפיד על יש  ,תרוקנולאחר שהסוללות יהנכונה בהכנסת הסוללות. 

יש לנתק את המכשיר סילוקן במיכלים מתאימים, בהתאם לחוק המקומי. 
 .הסרת הסוללות לפני הכנסת אומאספקת החשמל 
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 מידע כללי

 תיאור הסמלים שבשימוש 1.1

הסמלים המתוארים בטבלה שלהלן משמשים להדגשת חשיבות , במונחי בטיחות התקנה והפעלה
 :ן נוגעים הסמליםאזהרות הסכנה אליה

 תיאור סמל

 
 .למוות, במקרים מסוימים, אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה גופנית לאנשים או

 
 .חיים-בעליאי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לנזק לרכוש או לצמחיה או פציעה גופנית ל

 
 .יחודיים למכשיריחובה להקפיד על אמצעי הבטיחות הכלליים ואלו ה

 

 תחום היישום 1.2

. בטמפרטורות מתחת לנקודת הרתיחה, לשימוש ביתי או שימוש דומה חימום מיםמכשיר זה מיועד ל
ניתן להשתמש בצנרת . המכשיר חייב להיות מחובר לקו ביתי לאספקת מים ורשת אספקת חשמל

 .פליטה לכניסה ויציאה של אוויר מעובד

-כל שימוש אחר במכשיר גורר שימוש לא. וינוחל איסור לעשות שימוש במכשיר מלבד השימושים שצ
או /אין לעשות שימוש במכשיר במחזורי פעולה תעשייתיים ו, במיוחד; מתאים ועל כן הוא אסור

באחריות לכל נזק  ישאויהיצרן והיבואן לא . להתקינו בסביבה החשופה לחומרים מאכלים או נפיצים
ויישום חסר או , נובע מהתנהגות לא הגיוניתמתאים או כזה ה-שימוש לא, הנגרם עקב התקנה לקויה

 . רשלני של ההוראות שבמדריך זה

 

או (, כולל ילדים)חל איסור על שימוש במכשיר לבעלי יכולת פיזית או תחושתית ירודה 
אלא אם הם מפוקחים באופן הולם ומודרכים בנוגע , לחסרי ניסיון או מיומנות בשימוש בו

על  אנשים .  מסוגלים להיות אחראים לביטחונם האישילשימוש במכשיר על ידי אנשים ה
המסוגלים לדאוג לביטחונם האישי לפקח על ילדים גם כדי להבטיח כי לא ישתמשו 

 .במכשיר כצעצוע

 

 הוראות ותקנות טכניות 1.3

חייבת להתבצע על ידי מתקין מוסמך  . ההתקנהעבור התקנת המכשירלמתקין בנפרד הרוכש משלם 
חוקים הלאומיים שבתוקף ותיקונים לחוק שהוחלו על ידי הרשויות המקומיות או גופים בהתאם ל, בלבד

 .ות הספציפיות של היצרן הנמצאות במדריך זההנחיובהתאם ל, האחראיים לבריאות הציבור
החוקים והתקנות שבתוקף בעת , צווי הבינוי הרלוונטייםלבאחריות להתאמה של המוצר  אהיצרן נוש

, כל אחד בתחומו, תהמתקין והמשתמש נושאים באחריות בלעדי, המעצב. ניתהשקת המוצר הראשו
 הפעלה ותחזוקה של המכשיר, התקנה, דרישות החוק והתקנות הטכניות הנוגעות לעיצוב עם ותכרילה

תקנות או מפרטים טכניים במדריך זה הנם , אזכורים כלשהם לחוקים. ולעמידה בדרישות אלה
חדשים או שינויים בחוקים קיימים כלשהם אינם מחייבים בכל צורה חוקים ; למטרות הסברה בלבד

כי רשת אספקת החשמל אליה המוצר מחובר  לוודאיש . כלפי צד שלישי היצרן והיבואןאת שהיא 
 ומתאימה לתקנים הישראלים התקפים.תואמת 

 .את תוקף כתב האחריות אליו תבטלאו האביזרים הנלווים /התעסקות בחלקי המוצר ו
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 אישורי מוצר 1.4

שהמכשירים עומדים , הבאים E7שעל המכשירים מאשר את תאימות לתקני  E7-סימון ה
 :בדרישותיהם המחייבות

- 2006/95/7E  בנוגע לבטיחות חשמל(78/07E 60335-1 ;78/07E 60335-2-21 ;78/07E 60335-2-40;) 

- 2004/108/7E (61000-3-3 78; 61000-3-2 78 ;55014-2 78; 55014-1 78) בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית; 
- UE/52 2011/65/7R  בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני

(78 50581.) 
 - C 207/03/2014' תקנה מס)בנוגע לתכנון ידידותי לסביבה  814/2013' מס( 7R)תקנת הנציבות  -

 (שיטות למעבר בין יחידות מידה וחישוב

 :ועים מתנהל על פי התקנות הטכניות הבאותאימות הביצ
- EN 16147; 
- CAHIER DE CHARGE_103-15/B_2011 Chauffe-eau Thermodynamiques pour la 

marque NF élettricitè performance; 
- 2014/C 207/03 - שיטות למעבר בין יחידות מידה וחישוב 

 :מוצר זה עומד בדרישות
 ;1907/2006/7E' מס /U7AEתקנת  -
 (תיוג) 812/2013' מס( 7R)נה מטעם הנציבות תק -

 
 אריזה ואביזרים נלווים  1.5

כל  חיצוני. קרטוןוציפוי  עץמגני קצוות מכיסוי קלקר עליון, המכשיר מעוגן למשטח עץ ומוגן באמצעות 
 .החומרים ניתנים למחזור וידידותיים לסביבה

 :האביזרים הבאים כלולים
 (.יש להסירה לאחר שהמוצר הותקן) חגורה המשמשת לטיפול במחמם המים -
 .צינור לחיבור עבור מים שהתעבו -
 .מפרקעם ” 3/4 בקוטר מוליך-אחד לא חיבור -
 .מסמכים הכוללים ספר הדרכה וכתב אחריות -
 .תווית אנרגיה וכרטיס מוצר -
 .0160-ו 0150מתאמים לצינורות  בקוטר  2 -

 
 הובלה וטיפול 1.6

 שלבמקרה . ק בזמן ההובלה וכי אין סימנים לנזק על האריזהבדוק כי הוא לא ניזו, עם אספקת המוצר
 .הודע על כך מיד לשולח, נזק

ניתן לטפל במוצר במצב אופקי לפרקי זמן . יש לטפל ולאחסן את המכשיר במצב אנכי! אזהרה
 3יש להמתין לפחות , במקרה זה; כאשר הוא הושען על חלקו האחורי כפי שמסומן, קצרים בלבד

זאת כדי להבטיח כי שמן ; או התקנתו/ת המכשיר לאחר החזרתו למצב אופקי ושעות טרם הפעל
 .הסיכה שבמעגל הקירור מפוזר באופן מתאים וכדי למנוע נזקים למדחס

מומלץ . ות שלעילהנחיתוך הקפדה על ה, ניתן לטפל במכשיר הארוז הן באופן ידני והן בעזרת מלגזה
במיוחד כאשר מתבצעות , ו במיקום שנבחר עבורולשמור את המכשיר באריזה המקורית עד התקנת

 .עבודות בינוי במיקום המדובר
במקרה שחלקים . ודא כי המכשיר לא ניזוק וכי לא חסרים חלקים כלשהם, לאחר שתסיר את האריזה

 .יידע את המוכר תוך פרק הזמן הנדרש על פי חוק, חסרים או שניזוקו
 .עלולים להוות סכנה . החלקיםג ידם של ילדיםיש לשמור את חלקי האריזה מחוץ להיש! אזהרה

ה שלעיל הנוגעת הנחייש להקפיד על ה, בעת הובלה או טיפול של מכשיר לאחר ההפעלה הראשונית
יש לספק , האריזה המקורית חסרהאם . שכל המים נוקזו מהמיכל לוודאלזווית ההטיה האפשרית ו

 .לגביהם באחריות והיבואן לא יישאוהיצרן ש, הגנה הולמת למכשיר כדי למנוע נזקים כלשהם
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 אסורות הצבות מותרות הצבות

 

 

 

 זיהוי המכשיר 1.7

 .המידע העיקרי לזיהוי המכשיר נמצא על גבי לוחית הנתונים הדבוק על מארז מחמם המים

 

 

A  דגם 

B קיבולת מיכל 

C סידורי' מס 

D תדירות. מתח אספקת החשמל .
 עוצמת מתח נספג מרבית

E במעגל הקירור' מינ'/ץ מרבלח 

F הגנה על המיכל 

G  מצב גוף החימום –מתח נספג 

H סימנים וסמלים 

I במצב משאבת ' מינ'/קסמתח מ
 החום

L סוג ומטען חשמלי של נוזל הקירור 

M לחץ מיכל מרבי 

N  פוטנציאל התחממות גלובלית
(GWP / ) כמות גזי החממה

  המופלרים
 

 תכונות טכניות. 2

 עקרון הפעלה 2.1

כלומר היחס שבין האנרגיה (, EOC)יעילות מחזור משאבת החום נמדד באמצעות מקדם הביצוע 
והאנרגיה החשמלית הנדרשת ( החום המועבר כדי לחמם את המים, במקרה זה)המסופקת למכשיר 

משתנה בהתאם לסוג משאבת ( EOC)מקדם הביצוע (.  עבור המדחס והתקני העזר של המכשיר)
 .ולתנאי ההפעלה הנוגעים אליוהחום 

משאבת , ש של אנרגיה חשמלית"קוט 1מראה כי לכל  3ברמה ( EOC)ערך מקדם ביצוע , לדוגמה
 .ש נשאבים מהמקור החופשי"קוט 2מתוכם , ש של חום עבור החימום במכשיר"קוט 3החום מספקת 
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 (14איור עיין ב) תכונות מבנה 2.2

 

 (2איור עיין ב) ממדים כלליים 2.3

 
 (3איור עיין ב) חיבורי חשמל 2.4

 

 

 אמצעי NTCחיישן טמפרטורה  11 מאוורר 1

 עליון )מים חמים( NTCחיישן טמפרטורה  12 שסתום גזים חמים 2

 מדחס סיבובי אטום 13 מתג בטיחות ללחץ 3

 חיבורים רוחביים 14 אלקטרוני שסתום התפשטות 4

 מתמר לחץ 15 לכניסת המאייד NTCחיישן טמפרטורה  5

 יציאת לחץ נמוך 16 לוח בקרה אלקטרוני 6

7 
 תחתון  NTCחיישן טמפרטורה 

 לטמפרטורת אוויר  NTCחיישן  17 אזור גוף החימום()

 ליניקת המדחס NTCחיישן טמפרטורה  18 גוף חימום חשמלי 8

 מסנן המאייד 19 מאולץאנודת זרם  9

 מאייד 20 עיבוימלחות שנוצרה ניקוז לצינור  10

A  צינור כניסת מים קרים בקוטר”¾ G 
¾” בקוטר  העזרצינור כניסה של מעגל 

 (בלבד TWIN SYSגרסת ב)

B  צינור יציאת מים חמים בקוטר”¾ H 
¾” בקוטר  העזרשל מעגל  יציאהצינור 

 (בלבד TWIN SYSגרסת ב)

C  עיבוימלחות שנוצרה חיבור לניקוז I 
 TWIN SYSגרסת ( )S4)עליון חיישן כיסוי 
 (בלבד

D 
¾” בקוטר  העזרצינור כניסה של מעגל 

 L (בלבד TWIN SYS-ו 5Y5גרסת ב)
¾” מחדש בקוטר -הזרמה מחזוריתצינור 

 (בלבד TWIN SYS-ו 5Y5גרסת ב)

E 
¾” בקוטר  העזרשל מעגל  יציאהצינור 

 M (בלבד TWIN SYS-ו 5Y5גרסת ב)
-ו 5Y5גרסת ב( )S2)ון תחתחיישן כיסוי 

TWIN SYS בלבד) 

F  עליון חיישן כיסוי(5גרסת ( )53Y5 בלבד)  
 

 מאולץ זרם אנודת 13 הרץ( 50וולט  220-230)אספקת חשמל  1

 14 אם-לוח 2
  תחתון NTCחיישן טמפרטורה 

 אזור גוף החימום()

 אמצעי NTCחיישן טמפרטורה  15 (HMI)צג או  לוח ממשק 3

 (עליון )מים חמים NTCחיישן טמפרטורה  16 לוח חיבורים 4

 ללחץ בטיחות מתג 17 מדחס סיבובי אטום 5

 (נטענות AA וולט x 1.2 4) סוללות 18 וולט( 15Fµ 450) הפעלהמעבה ה 6

   אלקטרוני שסתום התפשטות 19 שסתום גזים חמים 7

 מסנן 20 מאוורר 8

 21 קוטב הארקה 9
 יחד סופק לא הכבל - E-/C (7EF)/ אות
 המוצר עם

 22 מתמר לחץ 10
 עם יחד סופק לא הכבל - PV/SG אות

 המוצר

 המוצר עם יחד סופק לא הכבל - AUX אות 23 אוויר/מאייד/יניקה NTCחיישני טמפרטורה  11

  וואט( 1,000+  1,500)גוף חימום חשמלי  12
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 טבלת נתונים טכניים 2.5

 SYS 250 250 200 יחידת מידה תיאור
250 TWIN 

SYS 

 240 245 250 200 ליטר קיבולת מיכל מדודה

 50≈  מ"מ עובי בידוד

 ציפוי אמאיל  סוג הגנה פנימית של המיכל

  קורוזיהסוג הגנה מ
אנודת + מטיטניום  מאולץאנודת זרם 

 פעמית-מגנזיום חד

 aCM 0.6 לחץ פעולה מרבי

 קוטר חיבורים הידראוליים
00

 G 3/4 M 

 14 מ"מ קוטר החיבור לניקוז ללחות שנוצרה בעקבות עיבוי

 150-160-200 מ"מ פליטת אוויר/קוטר צינורות כניסת

 F 12° מים מינימלי קשיותשיעור 

 150 לס"מ μS שיעור מוליכות מים מינימלי

 130 115 95 92 ג"ק משקל כאשר ריק

 0.65 0.65 - - מ"ר התחתון משטח דיפוזיה של מעגל החום

 0.65 - - - מ"ר העליון משטח דיפוזיה של מעגל החום

 C - - 75 75° טורת מים מרבית עם אינטגרציה חיצוניתטמפר

 משאבת חום

 700 וואט צריכת מתח חשמלי ממוצעת

 900 וואט 'צריכת מתח חשמלי מרב

 1.3 ג"ק U134aכמות נוזל קירור 

 כמות גזי חממה מועשרים בפלואור
 שווה ערך 

 טונות 
1,859 

 GPC 1,430 פוטנציאל תוספת להתחממות גלובלית

 aCM 1 (הנמוך-צד הלחץ)לחץ מרבי של מעגל הקירור 

 aCM 2.7 (הגבוה-צד הלחץ)לחץ מרבי של מעגל הקירור 

 C 62° בשימוש עם משאבת החום' טמפרטורת מים מרב

78 16147 (
A
) 

COP (
A
)  3.05 3.35 3.14 3.21 

)משך זמן חימום 
A
 05:43 05:29 05:23 04:30 'דק':ש (

)יה לחימום צריכת אנרג
A
 3,795 3,718 3,552 2,934 קוט"ש (

) Vmaxבשאיבה בודדת ' כמות מים חמים מרב
A

 )
 55°C-המסופקים ב

 345 345 346 273 ליטר

CeP (
A
 26 24 22 23 וואט (

)הזרמת מים 
A
)  L LL LL LL 

812/2013 – 814/2013 (
B
) 

Qeeee (
B
 5,944 6,066 5,690 3,825 קוט"ש (

Ƞhw
 
(

B
) % 126.1 137.0 128.5 131.5 

) וולט 40°C - 40-מים מעורבבים ב
B
 345 345 346 273 ליטר (

)כיוון הטמפרטורה 
B
) °C 55 55 55 55 

( )תנאי אקלים ממוצעים)צריכת חשמל שנתית 
B
 1,274 1,303 1,223 812 בשנהש "קוט (

)פרופיל שימוש 
B
)  L LL LL LL 
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 SYS 250 250 200 יחידת מידה תיאור
250 TWIN 

SYS 

)צליל בתוך המבנה  עוצמת
C
 55 55 55 55 (Aדציבל) (

  גוף חימום

 1,000+  1,500 וואט עוצמת גוף החימום

  CE 75 בשימוש עם גוף החימום' טמפרטורת מים מרב

 11.36 אמפר 'צריכת זרם מרב

 אספקת חשמל

 2,500/ פאזי -חד 220-240 וולט / וואט  'צריכת חשמל מרב/ מתח 

 50 הרץ  תדירות

 IPX4  דירוג הגנה

 צד זרימת האוויר

 650 לשעהמ"ק  ('בקרת וויסות אוטו)קצב זרימת אוויר סטנדרטי 

 CM 110 לחץ סטטי אפשרי 

) נפח חדר מינימלי בו תתבצע התקנה
D
 30 מ"ק (

) גובה תקרה מינימלי בחדר בו תתבצע התקנה
D
 2.20 2.20 2.20 1.94 מ' (

 CE 1 טמפרטורה מינימלית בחדר בו תתבצע התקנה

 CE 42 בו תתבצע התקנה טמפרטורה מרבית בחדר

 90%-ב)מדחום רטוב טמפרטורת אוויר מינימלית 
לחות( )

E
) 

CE -7 

 90%-ב)מדחום רטוב טמפרטורת אוויר מרבית 
לחות( )

E
) 

CE 42 

 

(A) 7°-למבנה של כ-הערכים נמדדו עם טמפרטורת אוויר מחוץC טמפרטורת , 87%-ושיעור לחות של כ
(. 16147 78-בהתאם לתנאים שנקבעו ב) 55°C-ל כוטמפרטורת יעד ש 10°C-כניסת מים של כ

 .4, כמתואר באיור 0200מוצר בעל צנרת להרחקת גז קשיחה בקוטר 
(B) 7°-למבנה של כ-הערכים נמדדו עם טמפרטורת אוויר מחוץC טמפרטורת  ,87%-ושיעור לחות של כ

 C/2014-בהתאם לתנאים שנקבעו ב) C° 55-וטמפרטורת יעד של כ C° 10-כניסת מים של כ
 .4, כמתואר באיור 0200מוצר בעל צנרת להרחקת גז קשיחה בקוטר . (207/03

(C) למבנה -הערכים נדגמו מתוך ממוצע תוצאות של שלוש בדיקות בתנאים של טמפרטורת אוויר מחוץ
וטמפרטורת יעד בהתאם  10°C-טמפרטורת כניסת מים של כ, 87%-ושיעור לחות של כ 7°C-של כ

מוצר . (12102 78-שיטות למעבר בין יחידות מידה וחישוב וב - C 207/03/2014-לתנאים שנקבעו ב
 .4, כמתואר באיור 0200בעל צנרת להרחקת גז קשיחה בקוטר 

(D)  עם זאת, פעולה  .אוורורהמוצר אינו מחובר לצנרת אם ערך המבטיח הפעלה נכונה ותחזוקה קלה
 שה שימוש ברשתות העזר.מ', כל עוד נע 2,090תקינה של המוצר עדיין מובטחת עד לרום של 

(E) חימום המים מובטח באמצעות האינטגרציה, מחוץ לטווח הטמפרטורות בו משאבת החום יכולה לפעול. 
 

 .של מוצרים מובהקהנתונים נאספו ממספר 
 .המהווה חלק אינטגרלי ממדריך זה( Aנספח )נתוני אנרגיה נוספים מופיעים בגיליון המוצר 

ת וגיליון הנתונים הדרושים עבור תצורות הנחיתקנות כלשהן במוצרים ללא לא ניתן לעשות שימוש במסגרת ה
 . 812/2013מתח סולרי בהתאם לתקנה /דוודים
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 מידע טכני לשימוש המתקינים
 אזהרות. 3

 הסמכת מתקין 3.1

, ידי מתקין מוסמך בלבד-ההתקנה וההפעלה הראשונית של המכשיר חייבות להתבצע על! אזהרה
כל התקנות הלאומיות התקפות בנוגע להתקנה ותוך לו ם התקפיםישראלינים הבהתאם לתק

  .עמידה בכל התקנות שנקבעו על ידי הרשויות וגופי בריאות הציבור

נוזל הקירור . להפעלתו של הדוד  U134Mמחמם המים מסופק ללקוח עם כמות מתאימה של נוזל קירור 
עם זאת כל פעילות תחזוקה ; ו יכול לגרום לפיצוץאינו דליק ואינ, לא פוגע בשכבת האוזון שבאטמוספרה

 .שהיא או עבודה על מעגל הקירור חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בעל ציוד מתאים בלבד
 

 יישום ההוראות 3.2

היצרן והיבואן לא ; התקנה לא נאותה עלולה לגרום לפגיעה באדם או בחי ולנזק לרכוש! אזהרה
 .כתוצאה מהתקנה כזו יישאו בכל אחריות לנזק שנגרם

 . על המתקין להקפיד על מילוי ההוראות המתוארות במדריך זה
חובה על המתקין ליידע והדריך את המשתמש כיצד להפעיל את מחמם המים , לאחר סיום ההתקנה

 .ולבצע את הפעולות העיקריות כראוי
 

 תקנות בטיחות 3.3

 .להלןשבשימוש בטבלה יאור הסמלים ל" מידע כללי"תחת החלק  1.1 סעיףעיין ב

 סמל סוג הסיכון אזהרה מס

1 
יש להגן על צנרת וכבלי החיבור כדי 

 .שלא ייגרם להם נזק
 

סכנת התחשמלות כתוצאה מחשיפה 
  . לכבלים שחשמל זורם בהם

סכנת הצפה הנגרמת עקב דליפת מים 
  .מצינורות שניזוקו

2 
ודא כי אתר ההתקנה וכל מערכת שיש 

המכשיר תואמים לחבר אליה את 
 .באופן מלא לתקנות שבתוקף

סכנת התחשמלות כתוצאה ממגע עם 
  .חוטים שלא הותקנו באופן נכון

נזק למכשיר בגלל תנאי פעולה שאינם 
  .נאותים

3 

יש להשתמש בכלי עבודה וציוד 
, בייחוד)המתאימים לשימוש המיועד 

שהכלי אינו שחוק ושהידית  לוודאיש 
השתמש (; אוימקובעת למקומה כר

יש . בהם כהלכה ודאג שלא יפלו מגובה
להחזירם למקומם בזהירות לאחר 

 .השימוש

סכנת פציעה כתוצאה משבבים או שברים 
, שאיפת אבק, המתעופפים לכל עבר

 .דקירות ושפשופים, חתכים , מכות
 

נזק למכשיר או לעצמים בסביבתו כתוצאה 
  .חבטות וחתכים, מנפילת שבבים

4 

שתמש בציוד חשמלי המתאים יש לה
יש להשתמש בו ; לשימוש המיועד

לשמור על מעברים פנויים , כראוי
למנוע , מנוכחות כבל אספת החשמל

ולנתק ולהחזיר , נפילת הציוד מגובה
 .את הציוד למקומו לאחר השימוש

סכנת פציעה כתוצאה משבבים או שברים 
, שאיפת אבק, המתעופפים לכל עבר

 .ת ושפשופיםדקירו, חתכים, מכות
 

נזק למכשיר או לעצמים בסביבתו כתוצאה 
  .חבטות וחתכים, מנפילת שבבים

5 

הסר אבנית מהרכיבים בהתאם 
להוראות שבגיליון נתוני הבטיחות של 

תוך אוורור החדר , המוצר שבשימוש
הימנע מערבוב ; ולבישת ביגוד מגן

מוצרים שונים יחד והגנה על המכשיר 
 .וועל עצמים בסביבת

סכנת פציעה עקב מגע עור או עיניים עם 
שאיפת חומרים כימיים ; חומרים חומצתיים

 .מסוכנים או בליעתם
 

נזק למכשיר או לעצמים בסביבתו כתוצאה 
  .על ידי מחומרים חומציים קורוזיהמ
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 סמל סוג הסיכון אזהרה מס

6 

כי סולמות ניידים שבשימוש  לוודאיש 
הם מסוגלים , ממוקמים באופן בטוח

ים אינם שבורים השלב, לעמוד בעומס
הם אינם זזים כאשר , או חלקים

מטפסים עליהם וכי אדם נוסף מפקח 
 .בכל זמן

סכנת פציעה עקב נפילה מגובה או 
  (.שלבי הסולם התקפלו לפתע)חתכים 

7 
ודא כי באזור העבודה שוררים תנאי 
, ניקיון וגיהות הולמים מבחינת תאורה

 .אוורור ויציבות המבנים הרלוונטיים

מעידות , פציעה כתוצאה מחבטותסכנת 
  '.וכו

8 
יש ללבוש ולהשתמש בביגוד וציוד מגן 

 . אישי בכל שלבי העבודה

נפילת , סכנת פציעה מהתחשמלות
, מכות, שאיפת אבק, שבבים או שברים

 .רעש ורעד, שפשופים, דקירות, חתכים
 

9 
יש לבצע את כל הפעולות בתוך 
המכשיר בזהירות המתחייבת כדי 

 .מגע פתאומי בחלקים חדים למנוע

דקירות , סכנת פציעה מחתכים
  .ושפשופים

10 
יש לרוקן את כל הרכיבים , לפני טיפול

ולבצע , מים חמים שעלולים להכיל
 .הקזת נוזלים היכן שיש צורך

 .סכנת פציעה כתוצאה מכוויות
 

11 
יש לבצע את כל החיבורים החשמליים 

 .באמצעות מוליכים בגודל המתאים
נת דליקה כתוצאה מהתלהטות בגלל סכ

  .זרימת חשמל בכבלים דקים מדי

12 
הגן על המכשיר ועל כל האזורים 
בקרבת אזור העבודה בחומרים 

 .מתאימים

נזק למכשיר או לעצמים בסביבתו 
  .חבטות וחתכים, כתוצאה מנפילת שבבים

13 
באמצעות , יש לטפל במכשיר בזהירות

בחגורה יש להשתמש . ציוד מגן מתאים
 .המיועדת לטיפול

נזק למכשיר או לעצמים בסביבתו הנגרם 
חיתוכים או , נפילות, כתוצאה מחבלות

 .מעיכה
 

14 

יש לסדר פריטי פסולת וציוד באופן 
, שיאפשר טיפול בקלות ובבטיחות

ולהימנע מלערום ערימות העלולות 
 .להתפרק או להתמוטט

נזק למכשיר או לעצמים בסביבתו הנגרם 
חיתוכים או , נפילות, מחבלות כתוצאה
 .מעיכה

 

15 

השב על כנה כל פונקציה של בטיחות 
ובקרה ששונתה או הושפעה מהעבודה 
על המכשיר והקפד לבדוק כי היא 
פועלת כראוי לפני שתפעיל את המכשיר 

 .מחדש

נזק או השבתה של המכשיר כתוצאה 
  .מבוקרת-מהפעלה בלתי
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 התקנה. 4

 

לאזהרות הכלליות והוראות הבטיחות שבפסקאות הקודמות  יש להישמע! אזהרה
 .ות המופיעות בהןהנחיעל ה ולהקפיד בחומרה

 

 מיקום המכשיר 4.1

כי המיקום בו יותקן מחמם המים עומד  לוודאיש , טרם התחלת פעילות התקנה כלשהי !אזהרה
  :בדרישות הבאות

a) מ"ק 30בנפח של להיות להתקנה חייב החדר המיועד , למחמם המים אין פתח פליטת אווירבמקרה ש 

אין . יש להימנע מהתקנת המכשיר בחדרים בהם נוטה להצטבר כפור. כראוי מאווררלהיות ולפחות 
דוד חימום מים בגז בעל תא  כגון) םלתואוויר לפע הצורכים ובו מכשיריםלהתקין את המכשיר בחדר 

לא ניתן  .אם כן החוק החל מחייב אחרת אלא '(וכו מחמם מים בגז בעל תא בעירה פתוח, בעירה פתוח
 .להבטיח את רמות הביצוע והבטיחות של המכשיר במקרה של התקנה מחוץ למבנה

b)  אל מחוץ למבנה ( קייםאם )יש להבטיח גישה לפתח פליטת האוויר של המכשיר או צינור ההוצאה
ר ממוקמים על חלקו החיבורים לפתחי פליטת האוויר וצנרת שאיבת האווי. מהרגע שבו הותקן המכשיר

 .העליון של המכשיר
c)  שיש לחבר אליה את המכשיר תואמים באופן  צנרת מיםודא כי אתר ההתקנה וכל מערכת חשמלית או

 .מלא לתקנות שבתוקף
d) או שהאתר הרץ 50~  וולט 220-240פאזי -שקע אספקת חשמל חד באתר הנבחר חייב להימצא ,

 שקע כזה. מתאים להתקנה של
e)  להיות מתאים עבור פתח יציאה לניקוז לחות שנוצרה כתוצאה מעיבוי המחובר אל על האתר הנבחר

 .חלקו האחורי של המכשיר באמצעות סיפון מתאים
f)  איור כי האתר הנבחר מאפשר להקפיד על מרחקי הבטיחות  לוודאיש( 5מהתקרה.aו ) איור מהקירות(

5.b\5.c).  5, עיין באיור חזוקהלות תוולאפשר פעשל מכשיר תקינה  פעולהכדי להבטיח.c המראה כיצד ,
כדי לעשות זאת עליך להזיז את  .ניתן להחליף את החלקים העיקריים, אך לא ניתן להגיע אל המאוורר

 המוצר ממקומו.
g) (.6פעולות תחזוקה למסנן של המאייד )עיין באיור  התקנת צנרת האוורור צריכה לאפשר 
h)  (.2איור עיין ב)לוטין לח אנכיתלספק תנוחת הפעלה צריך משטח התמיכה 
i)  0על האתר שנבחר להתאים לדירוג ההגנהC  כפי שמפורט ( הגנה כנגד חדירת נוזלים)של המכשיר

 .בתקנות שבתוקף
j) דרך חלונות בחדרגם , אין לחשוף את המכשיר ישירות לשמש. 
k) או סביבה מלאה בגז, אבק, אין לחשוף את המכשיר לחומרים אגרסיביים במיוחד כמו אדי חומצה. 
l) יתר-אין להתקין את המכשיר ישירות על חוטי טלפוניה שאין מוגנים כנגד מתח. 

m)  חום לאורך הצנרת אובדןיש להתקין את המכשיר קרוב ככל הניתן לנקודות השימוש כדי למנוע. 
n) אדים חומצתיים וחומרים ממסים, על האוויר הנשאב על ידי המוצר להיות נקי מאבק. 

 .7איור תמונה ספציפית בקפיד על המרחק מהקירות כפי שמצוין ביש לה, אין פתחי פליטהבמקרה ש
 

 הצבה על הקרקע 4.2

 :8עיין באיור 
מבסיס המכשיר ולשחרר את המוצר יש להסיר את האריזה , לאחר שאותרה עמדת ההתקנה המתאימה (1

 ממשטח ההובלה.
 .הסר את המוצר ממשטח העץ, באמצעות החגורה המתאימה (2
; באמצעות ברגים ודיבלים מתאימים( דרך החורים המיועדים לכך)קרקע יש לקבע את הרגליים אל ה (3

 .הסר את חגורת הבד באמצעות שחרור הבריחים הרלוונטיים, לאחר מיקום המכשיר
 

 חיבורי אספקת האוויר 4.3

 .יש לשים לב כי שימוש באוויר מסביבה מחוממת עלול להקשות על הביצועיים התרמיים של המבנה
את שתי  לא להסירשחשוב . של המכשיר עליוןלכניסת האוויר ואחד נוסף לפליטת האוויר בצידו ה חיבור יחיד קיים

 .בהןלהתעסק  ( ולא7)פרט למקרה של התקנה עם תעלות אוויר, ראה איור  הרשתות
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ההתקנה היא ללא צנרת ואם , מזאת של האוויר הנכנס 5-10°C-טמפרטורת האוויר היוצא יכולה להיות נמוכה ב
מחמם המים מיועד לפעול כאשר אם . בו הותקן המכשיר תרד בצורה מורגשתשטמפרטורת החדר יתכן ש, פליטה

 אך ורק בצנרת ייעודיתלהשתמש יש , באמצעות משאבת החום( או מחדר אחר)כניסת ויציאת האוויר יעשו מבחוץ 
התנתקות של כדי למנוע וח אל המכשיר כי הצינורות מחוברים ומקובעים באופן בט לוודאיש . אווירהלמעבר 

 .4אנו ממליצים להתקין את המוצר עם צנרת הפליטה כמתואר באיור  .נעימים-הצנרת בטעות ורעשים לא
 .a.5איור הגובה המינימלי להתקנה עם צנרת פליטה מוצג ב

במקרה של התקנת מוצר עם צנרת פליטה, הקפד לאפשר מרחק מינימלי בין המוצר לבין הצינורות, כדי לאפשר 
 (.6הסרה של מסנן המאייד )עיין באיור 

מומלץ  ,יוצאהנכנס והאוויר זרימה וערבוב בין פתחי ה ועלמנ, על מנת במקרה של התקנת מוצר ללא צנרת פליטה
, אם אינם מסופקים(, או להשאיר את 3078095את הרשתות של המוצר באביזרי רשת ייעודיים )קוד  החליףל

 (.7איור ) היציאהבקו  ויתזוהתקין הרשתות על גבי המוצר ול
יש . חרקים-נגד ותרשתכמו , רב אנרגיה ובדןלא מולשימוש חיצוני שיגר רשתותב אין להשתמש: אזהרה

  .מ"ס 50-את האוויר לא יהיה פחות מציהמרחק בין כניסת וי .אפשרו זרימת אוויר טובהשילהשתמש ברשתות 
ויש צורך  אוויר מספקתהם זרימת ארק  מותרהארובה סילוק האוויר דרך . יש להגן על הצינורות מרוח מבחוץ

 .האביזריםשל הארובה ו קנהבתחזוקה תקופתית של 
 יםחלקאחד מהכל  שנגרם על ידיבדן והא סיכוםההתקנה מחושב על ידי מ שנגרםהלחץ הסטטי הכולל  ובדןא

 .(2.5)סעיף  להיות נמוך מהלחץ הסטטי של המאווררצריך סכום זה ; נושהותק

 
 !החימום משךאת  תמתאים משפיע על ביצועי המוצר ומגביר משמעותי לאסוג תעלות ! אזהרה

 םייחיבורים הידראול 4.4

 .מזהמים אפשרייםאנו ממליצים למלא את המיכל ולנקזו לגמרי כדי להסיר , טרם השימוש במוצר
 של ובטמפרטורה פעילותה בלחץ לעמוד שיכולים מתאימים צינור או לצינורות המים ויציאת כניסת את לחבר יש

. אלו בטמפרטורות לעמוד יכולים שאינם בחומרים להשתמש מומלץ לא. 75°C-ל להגיע העשויה, החמים המים
 המים יציאת צינור אל( המכשיר עם קמסופ) החיבור קמפר עם מוליך-הלא המאגד הצינור את חברל יש

 .החיבור ביצוע טרם, החמים
חובה להבריג על צידו של הצינור .  כחול אל צינור כניסת המים של המכשירהמסומן בצווארון " T"הברג צינור 

  .יתר על צידו השני-ומתקן מתאים נגד לחץ, המדובר ברז לניקוז המוצר באמצעות כלי
 

 

שסתום בטיחות על צינור כניסת  רכיבחובה לה EN 1487 תקןבמדינות המכירות ב
ולאפשר לחץ  EN 1487:2002תקן לעל המתקן להתאים .  המים של המכשיר

: עליו לכלול לפחות אחד מהרכיבים הבאים, יתרה מכך. (בר 7) Mpa 0.7מרבי של 
שסתום , חזור-מנגנון שליטה לשסתום האל, חזור-שסתום אל, שסתום ניתוק

  .עצמי עקב לחץ המים-בטיחות למתקן כיבוי

 .13ראה איור 
 :האביזרים הם הקודים של

 ;877084קוד  "( 1/2מוצרים עם צינור כניסה בקוטר ל" )1/2 התקן בטיחות הידראולי -
 ;877085 קוד "( 3/4מוצרים עם צינור כניסה בקוטר ל" )3/4 התקן בטיחות הידראולי -
 .877086 קוד ” 1סיפון  -

על המתקין לבדוק ; כפי שנדרש בחוק המקומי, יידרש שימוש בהתקן בטיחות חלופי מסוימות מדינותבשיתכן 
בין '( וכו, ברז, שסתום)עצמי -אין להתקין התקן כיבוי. קן הבטיחות בו הוא עתיד להשתמשאת התאמת הת

 .התקן הבטיחות והמחמם עצמו

חובה לחבר את פתח השחרור של ההתקן אל צינור שחרור בעל קוטר שאינו קטן מזה של חיבור המכשיר 
זאת כדי למנוע ; אפשר בדיקה ויזואליתמ כדי ל"מ 20כך שבעזרת סיפון יצור מרווח אוויר של לפחות ”(, 3/4)

 היצרן והיבואן לא יישאואו נזק לעצמים במקרה של הפעלת המכשיר עבורם  חיים-בעליפגיעה באנשים ו
, יש לחבר את כניסת התקן בטיחות הלחץ אל צינור מערכת המים הקרים באמצעות צינור גמיש. באחריות

לה חובה לחבר צינור יציאת מים אל פתח היציאה ח, בנוסף.  ולהשתמש בשסתום ניתוק במידת הצורך
 . במקרה בו ברז הניקוז פתוח

בזמן שלב החימום מים יטפטפו יתכן ש. וביש להימנע מהידוק יתר של התקן בטיחות הלחץ ואין להתעסק 
יש לחבר את פתח היציאה אל צינור ניקוז המוטה מטה לכיוון  משום כך, זהו מצב תקין. ;מהתקן בטיחות הלחץ

מומלץ לחבר גם את פתח . לשמור את פתח היציאה חשוף תמיד לסביבה החיצונית, אזור שאינו חשוף לכפור
 .מחמם המים לדרך החיבור הממוקם בחלקו האחורי ש, יציאת הלחות שנוצרה עקב עיבוי אל אותו צינור
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ש במרכך מים מומלץ להשתמ, מצד שני; 12°F-של המים מתחת ל קשיותאין להפעיל את המכשיר עם רמות 
להישאר המשקעים  קשיותעל , במקרה זה; (25°F<) מפוקח שכויל כראוי במקרה של מים קשים  במיוחד

 .15°F-מ ברמה שלא תפחת

 (.קיימתאם ) של המערכת ההידראולית מחדש-הזרמהל  G”¾ חיבורת בומצויד TWIN SYS-ו 5Y5ת אוגרס
 ניסה( ותחתון )יציאה(, לחיבור מקור העזר., עליון )כ G”¾ שני חיבורימצויד ב 5Y5 הסליל בגרסת

 (.15בשני סלילים לחיבור שני מחוללי עזר שונים )איור מצוידת  TWIN SYSגרסת 

כלשהי תחובר לסליל התחתון ומחולל החום השני  אנו ממליצים שמערכת חימום סולארית TWIN SYSגרסת ב
 יחובר לסליל העליון.

, רות המערכת כדי להסיר משקעים כלשהם של סיבי הברגהמומלץ לשטוף בזהירות את צינו! אזהרה
 .שאריות ריתוך או לכלוך העשויים להקשות על הפעלתו הנכונה של המכשיר

 
 חיבורי חשמל 4.5

 קס'זרם מ כבל 

 אמפר 16 ממ"ר 3G  1.5 (הכבל מסופק עם המכשיר)אספקת חשמל קבועה 

 אמפר 2 ממ"ר 0.75לפחות  H05V2V2-F 2G (הכבל אינו מסופק עם המכשיר) 7Eµ אות

 אמפר 2 ממ"ר 0.75לפחות  H05V2V2-F 2G (הכבל אינו מסופק עם המכשיר) PV/SG אות

 אמפר 2 ממ"ר 0.75לפחות  H05V2V2-F 2G (הכבל אינו מסופק עם המכשיר) AUX אות
 

 : אזהרה

 ת החשמלאספקיש לנתק את כל מעגלי , למגעיםגישה  לפני
 

 :אזהרה

   או חיבורים חשמליים/ים לא מורשים להסיר כיסויים כלשהם ולבצע עבודת תחזוקה וחל איסור על טכנא

 
יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים של , יש צורך להחליפואם )המכשיר מסופק עם כבל אספקת חשמל 

 (.היצרן בלבד
לית שהמערכת החשמ לוודאיש . התאמה לתקנות שבתוקף לוודאמומלץ לבדוק את המערכת החשמלית כדי 

(, לוח הנתוניםעיין ב)יים של מחמם המים רבמסוגלת להתמודד באופן הולם עם ערכי צריכת החשמל המ
כבלים , חל איסור להשתמש במספר שקעי יציאה. במונחי עובי הכבלים והתאמתם לתקנות שבתוקף

 .ההסקה או הגז כחיבור הארקה למכשיר, אסור להשתמש בצנרת מערכות המים. מאריכים או מתאמים
כי המתח של רשת החשמל מתאים לערך המצוין בלוח הנתונים של  לוודאיש , טרם הפעלת המכונה

באחריות לכל נזק הנגרם עקב חוסר בהארקה של המערכת או עקב  היצרן והיבואן לא יישאו. המכשיר
קוטבי התואם -יש להשתמש במתג דו, כדי לנתק את המכשיר מרשת החשמל. חריגות באספקת החשמל

עדיף להשתמש , מ"מ 3מרחק מינימלי בין נקודות המגע הוא )הישימות שבתוקף  CEI-ENל תקנות את כ
 (.במתג המצויד בנתיכים

( UEE)מוגן באמצעות התקן שרידי זרם ו, תקנות הלאומיות והאירופאיותל חייב להיות תואםהמכשיר 
 . מיליאמפר 30בעצמה של 

 סיבות תפעוליות בלבד ולא לצורכי בטיחות.לוח החשמל הראשי במכשיר מצויד במגע הארקה מ



 מידע טכני למתקינים - אבת חוםמחמם מים באמצעות מש

17 

 

 חיבור קבוע לחשמל 

 9איור 

 .רמות-להשתמש בתצורה זאת כאשר למשתמשים אין מתח חשמלי בשתי יש
 '.ש 24מחמם המים יהיה מחובר תמיד לרשת אספקת החשמל כדי להבטיח פעילות במשך 

ביום עם האות -השעה-לפי רמות-אינך מעוניין בתעריף בשתיאם  NI-MH 3-הסר את סוללות ה

HC/HP ( 14ראה איור.) 

 רמות-חיבור לחשמל באמצעות מתח חשמלי בשתי

 10איור 
ניתן להפעיל את המוצר רק כאשר , רמות ומד מתאים-אם למשתמשים יש מתח חשמלי בשתי

 .הרמה הנמוכה בתוקף
 .מאולץודת הזרם הדרך אנ קורוזיההסוללות הנטענות מבטיחות הגנה מ, בזמן שהמכשיר אינו פועל

 E-/C/ אותו מתח רמות חיבור לחשמל עם שתי

 11איור 

מאפשר , בנוסף, רמות אך-מציע את אותם יתרונות מבחינת עלות של תצורת המתח בשתי
 .C/-המפעיל את החימום אפילו עם רמת ה BOO5T-חימום מהיר הודות למצב ה

 .ל המדקוטבי אל אותות המגעים המתאים שע-חבר את הכבל הדו( 1

 דבצ " שבתיבת החשמלSIG1"המיוחד  7Eµאל חיבור ( B)קוטבי -חבר את כבל האותות הדו( 2
  (.מתאים בטבעות הגומי למעבר של הכבל-הכן חור בגודל) הימני של המוצר

 וולט. 230הוא בעוצמת מתח של  EDF-אות ה: אזהרה

 (.7.7 עיףסראה )תפריט ההתקנה ב P7עם הפרמטר   HC-HPהפונקציההפעל את ( 3

 חיבור עזר

 12איור 

  אם ברשותך מערכתFV  לחיבור, או אותSG ממהפך הזרם או  קוטבי-זמין, ניתן לחבר כבל דו

)אחד מהשניים בלבד( אל תיבת החשמל בצד הימני של המוצר )יש  SG-מהכבל של אות ה
( אל מחבר Cמוליך הכבלים המיועד לכך(. חבר את הכבל האמור )לחזק את הכבל אל 

"SIG2 והפוך את הפונקציה "PV (P9 או את הפונקציה )SG (P18 לזמינה בתפריט )

  וולט. 230זהירות: אות בעוצמה של (. 7.7ההתקנה )עיין באיור 
 דגמי רק לSYS או TWIN SYS אם ברשותך מחולל עזר לחימום )דוד( וברצונך להחליף את ,

( ממחולל Dקוטבי )-בר את הכבל הדוהאינטגרציה שמבצע גוף החימום במחולל עזר זה, ניתן לח

אל תיבת החשמל בצד הימני של המוצר )יש לחזק את הכבל אל מוליך החום )אם הוא מופעל( 
 P8 רמטרפב 3ערך את ה גדר" והAUXחבר את הכבל אל מחבר " הכבלים המיועד לכך(.

 (.7.7בתפריט ההתקנה )עיין באיור 

 15איור 

 .53העליון  חריץ החיישןמומלץ להשתמש ב מחמם/דודל הא 5Y5בגרסת מכשיר במקרה של חיבור 

 S4 חריץ החיישןמומלץ להשתמש ב מחמם/דודאל ה TWIN SYSבגרסת מכשיר במקרה של חיבור 
 .( למחליף החום העליוןS3)-למחליף החום התחתון וב

אל יחידת בקרה סולארית )מחליף החום  TWIN SYS או SYS בגרסתמכשיר במקרה של חיבור 

 (S3/S4)-( וS2או בחריצי החיישנים )( S2ן(, ניתן להשתמש בחריץ החיישן התחתון לבדו )התחתו
 ביחד.

 

 הפעלה ראשונית. 5

יש למלא את מחמם המים במים מרשת , אולית והחשמליתידרלאחר שהמכשיר חובר אל המערכות הה
שת האספקה יש לפתוח את הברז המרכזי של ר, כדי למלא את מחמם המים. אספקת המים הביתית

 .כי האוויר שבמיכל יוצא ממנו בהדרגה לוודאו, הביתית ואת ברז המים החמים הסמוך

 המוצר לא מסופק עם סוללות.

 NiMh, AA, 1.2V, 2100 mAh סוללות נטענות מסוג 3-ללות, השתמש בבמקרה של התקנה עם סו
)מומלץ  65°C שלמחזורי טעינה וטמפרטורת הפעלה מינימלית  1,000, עם מינימום של לפחות

. יש להכניס בזהירות את הקוטביות הנכונה, במושב (היצרןקטלוג להשתמש בסוללות המסופקות מ
ד בתוך המעטפת הקדמית, הנגישה על ידי הסרת המסגרת החיצונית בלבד. אלה יבטיחו עהמיו

החשמל. המכשיר יטעין אותם  הפסקותגם במהלך של הזרם המאולץ פעולה נכונה של האנודה 
 .וטומטיתא
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 הוראות הפעלה ותחזוקה למשתמש 
 אזהרות. 6

 הפעלה ראשונית 6.1

 

ידי מתקין מוסמך -ההתקנה וההפעלה הראשונית של המכשיר חייבות להתבצע על! אזהרה

וכל התקנות הלאומיות התקפות בנוגע להתקנה ותוך  םישראליה ניםבהתאם לתקו, בלבד
 .עמידה בכל התקנות שנקבעו על ידי הרשויות וגופי בריאות הציבור

בטיחות האת  לוודאהחברה המבצעת את העבודות מחויבת לערוך בדיקות כדי , המקר בכל
  .בכללותה המערכת של נההפעולה התקיו

ודא כי אתה . השלים את כל פעולות ההתקנה הרלוונטיות כי המתקין לוודאיש , טרם הפעלת מחמם המים
 . ות של המתקין בנוגע לדרך ההפעלה של מחמם המים וביצוע הפעולות המרכזיות במכשירהנחימבין את ה

 המלצות 6.2

אלא צור קשר , כבה את המכשיר ואל תנסה לבצע תיקונים כלשהם, או פעילות לקויה/במקרה של תקלה ו
ל תיקונים שהם חייבים להתבצע על ידי טכנאי מורשה בלבד תוך שימוש בחלקי חילוף כ. עם טכנאי מורשה

 לעיל עלול לסכן את בטיחות המכשיר ולשלול את אחריות היצרן-אי ציות להמלצות המצוינות. מקוריים
 : מומלץ לבצע את הפעולות הבאות, מחמם המים לא פעל במשך זמן רבבמקרה ש. והיבואן

סובב את המתג עצמו , אם מותקן במעגל מתג לפני המכשיר, פקת החשמל אונתק את המכשיר מאס -
 ".Oµµ"למצב 

 .סגור את כל ברזי מערכת אספקת המים הביתית -
 .8.1רוקן את המכשיר כפי שמצוין בפסקה  -

. הזורמים החוצה מברזים עלולים לגרום מיד לכוויות קשות 50°Cמים חמים בטמפרטורה מעל ! אזהרה
מומלץ להשתמש בשסתום ערבוב , לכן. וגרים נמצאים בסיכון גבוה יותר מבחינה זאתנכים ומב, ילדים

 .תרמוסטטי המחובר לצינור יציאת המים של המכשיר

שמשמאל, פירוש הדבר הוא שטמפרטורת המים זהירות: אם התצוגה מראה את הסמל 
 מהטמפרטורה שהוגדרה. 6°C-לרמה שגבוהה ביותר מ הגיעה

 

 
 

  .TWIN SYS-ו SYSא חובה בדגמי שסתום הערבוב הו
של  יחידת הבקרהבהטמפרטורה המאותרת על ידי חיישני ש ודא – (בלבד TWIN SYSת גרס! )זהירות

 (15איור ) 75°Cאינה עולה על  מקור העזר, בתוך מחמם המים
 

 תקנות בטיחות 6.3

 .לתיאור הסמלים שבשימוש בטבלה שבהמשך 1.1 סעיףעיין ב

 סמל סוג הסיכון אזהרה מס

1 
אין לבצע פעולות הכרוכות בהסרת 

 .המכשיר ממיקומו

סכנת התחשמלות כתוצאה מחשיפה לרכיבים 
  . שחשמל זורם בהם

 .הצפה כתוצאה מדליפת מים מצנרת מנותקת
 

 .אין להשאיר עצמים על גבי המכשיר 2

סכנת פציעה בעקבות נפילת עצמים מעל 
  .המכשיר כתוצאה מרעידות

יר או לעצמים שתחתיו כתוצאה נזק למכש
  .מנפילת עצמים בעקבות רעידות

 .אין לטפס על המכשיר 3
 . סכנת פציעה בעקבות נפילה של המכשיר

 
נזק למכשיר או לעצמים שתחתיו כתוצאה 

  .מהתנתקות המכשיר מקיבועיו ונפילתו

4 
בפתיחת  ותהכרוכ פעולותאין לבצע 

 .המכשיר

לרכיבים שחשמל  התחשמלות כתוצאה מחשיפה
 . זורם בהם

או פציעות משוליים , כוויות מרכיבים לוהטים
 .חדים או בליטות
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 סמל סוג הסיכון אזהרה מס

5 
אין לחבל או לפגוע בכבל המתח 

 .החשמלי
התחשמלות מחוטי חשמל ללא בידוד שחשמל 

  .זורם בהם

6 
, שרפרפים, אין לטפס על כיסאות

, או משטחים בלתי יציבים, סולמות
 .לשם ניקוי המכשיר

סולם )עה עקב נפילה מגובה או חתכים פצי
  (.שנסגר בטעות

7 
אין לנסות לנקות את המכשיר מבלי 

ולהעביר את  לכבות אותו תחילה
 ".FFF"המתג החיצוני למצב 

התחשמלות כתוצאה מחשיפה לרכיבים שחשמל 
  .זורם בהם

8 
אין להשתמש במכשיר לכל תכלית 

 .אחרת מפעילות ביתית רגילה
 . קבות עומס יתר בהפעלהנזק למכשיר בע

  .סכנה לנזק לעצמים כתוצאה משימוש לא הולם

9 
אין לאפשר לילדים או למי שאיננו 

 .מנוסה להפעיל את המכשיר
  .נזק למכשיר כתוצאה משימוש לא הולם

10 
חומרים , אין להשתמש בקוטלי חרקים

ממסים או דטרגנטים חריפים לניקוי 
 .המכשיר

  .לחלקים צבועים נזק לחלקים פלסטיים או

11 
יש להימנע מלהניח עצמים כלשהם 

 או את המכשיר מתחת למחמם המים /ו
 .נזק עקב דליפת מים אפשרית

 

12 
אין לשתות מים שנצברו כתוצאה 

 מעיבוי
 הרעלהסכנת פציעה עקב 

 
 

 (CEN/TR 16355 אימבוסס על תקן אירופ)מניעת התפתחות חיידקי ליגיונלה להמלצות  6.4

 ע לרקעמיד

 . ליגיונלה הנם בקטריות דמויות מקל הנמצאות באופן טבעי בגופי מים מתוקים
מחלת הליגיונרים היא זיהום חמור הגורם לדלקת ריאות הנגרים משאיפת בקטריות הליגיונלה 

של מלונות או , הבקטריות נמצאות לרוב במערכות מים ביתיות. פנאומופילה או זני ליגיונלה אחרים
זה ות העיקרית נגד מצב רבמכאן שההתע. ם המשמשים מערכות מיזוג אוויר או קירור אוויראחרות ובמי
 . בקרה של האורגניזם במערכות מים באמצעות, היא מניעה

מספק המלצות עבור טיפול טוב הנוגע למניעת התפתחות חיידקי  CEN/TR 16355התקן האירופי 
 .בתוקףגם הן רות ותניימות הקאך התקנות הלאומיות ליגיונלה במתקן מי שתייה 

 

 המלצות כלליות
 :התנאים הבאים מעודדים התפתחות חיידקי ליגיונלה ."ליגיונלה קתנאים להתפתחות חייד"

  25°טמפרטורת מים ביןC 50°-וC . טמפרטורת המים , הליגיונלה חיידקיכדי להגביל את התפתחות
יש , אחרת. היכן שאפשר, נימליתמי םאו שהתפתחות החיידקים אינם מתפתחיםבו שתהיה בטווח 

 ;צורך לחטא את מתקן מי השתייה באמצעים של טיפול תרמי

 במים במתקני שתייה, או יש להשתמש , כדי למנוע פרקי זמן ארוכים של חוסר תזוזה. מים עומדים
 ;לפחות פעם בשבוע לרוקן אותם,

 לולה לעודד התפתחות ע היווצרות משקע. נים ודודי מיםבמתק ומשקעיםביופילם , הזנה חומרי
 (.פעם בשנה) קיבול וכו'כלי , מחממי מים, אחסון מיכלימ באופן שוטףליגיונלה ויש להסירה  חיידקי

 ליגיונלה הם:חיידקי מצבים שבהם עלולים להתפתח  – מחמם מים זהבהאחסון  מיכלל באשר
  [חודשים] רב המוצר כבוי למשך זמןאם  (1
 , 50°C-ו 25°Cבין בטווח ש ן קבועבאופת שמרטמפרטורת המים נאם  (2

 ".מחזור חיטוי תרמי" הליך שמכונהיש לבצע , כדי להגביל את התפתחות הליגיונלה, האלכבמקרים 
ות התפתח להגבלת "מחזור חיטוי תרמי"אם היא מופעלת,  ,מבצעתשמחמם מים זה נמכר עם תוכנה 

 . ליגיונלה בתוך המיכלחיידקי 
מפורט בטבלה כ ,מתקני מים חמיםברלוונטיות למניעת חיידקי ליגיונלה מחזור זה תואם את ההמלצות ה

 .CEN/TR 16355מתקן שלהלן, המהווה חלק  2
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 סוגי מתקני מים חמים - 2טבלה 

 ערבוב בין מים חמים לקרים הפרדה בין מים חמים לקרים 
ללא אחסון לאחר  עם אחסון ללא אחסון

 שסתומי הערבוב
עם אחסון לאחר 

 הערבובשסתומי 
ללא אחסון לאחר 
 שסתומי הערבוב

ללא 
הזרמה 
 מחזורית
של מים 

 חמים

עם 
הזרמה 
 מחזורית
של מים 

 חמים

ללא 
הזרמה 
 מחזורית
של מים 

 חמים

עם 
הזרמה 
 מחזורית
של מים 

 חמים

ללא 
הזרמה 
 מחזורית
של מים 

 חמים

הזרמה עם 
 מחזורית
של מים 

 חמים

ללא 
הזרמה 
 מחזורית
של מים 
 מעורבים

 הזרמהעם 
של  מחזורית
מים 

 מעורבים

הזרמה ללא 
של  מחזורית
מים 

 מעורבים

הזרמה עם 
 מחזורית
של מים 
 מעורבים

 E E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10סעיף בנספח 

50°C≤  - 'טמפ 
e 

 במיכל

האחסון 

מחמם ב

מיםה
M 

 ≥50°C
e

 
חיטוי 

תרמי
d

 

חיטוי 

תרמי
d

 

 במיכל

האחסון 

מחמם ב

מיםה
M 

 ≥50°C
e

 

תרמיי טוחי
d חיטוי תרמי

d
 

חיטוי 

תרמי
d

 

 ל' 3≥  - קיפאון 
b 

 ל' 3≥  -
b

 ל' 3≥  - 
b

 ל' 3≥  - 
b

 ל' 3≥  - 
b

 

הסרה - - משקעים 
E 

הסרה
E

הסרה - - 
E

הסרה 
E

 - - 

a.  55°≤ טמפרטורהC 60° ≤ טמפרטורהמשך כל היום או לC  כל יוםללפחות למשך שעה אחת. 

b.  והברז במרחק הגדול ביותר מהמערכת ההזרמה המחזוריתנפח המים שבצנרת שבין מערכת. 

c. הסר את הסחופת מכלי האחסון של מחמם המים בהתאם לתנאים המקומיים אך לפחות פעם בשנה. 

d.  60°בטמפרטורה של ' דק 20חיטוי תרמי במשךC , 65°-ב' דק 10למשךC  70°-ב' דק 5או במשךC  בכל נקודת

 .סילוק לפחות פעם בשבוע

e.  50°-יהיו בלא פחות מ ההזרמה המחזוריתהמים בלולאתC. 

 .לא נדרש -

; מחדל-מחמם המים בעל אחסון אלקטרוני נמכר עם פונקציית מחזור חיטוי תרמי מושבתת כברירת
 התרחש,ל עלול" תנאים להתפתחות חיידק ליגיונלה"מאותם אחד , מכל סיבה, אם, כתוצאה מכך

 [.7.8 סעיףה רא]בחוברת זאת ש על פי ההנחיותמומלץ בחום להפעיל פונקציה זאת 
פונקציה האם ; ליגיונלה במיכל האחסוןאת כל חיידקי ה יכול לחסלמחזור חיטוי תרמי זה אינו , עם זאת

 . ליגיונלה עלולה להתרחש שוב חיידקיהתפתחות , לאחר מכן מושבתת
צריכת האנרגיה של מחמם המים בעל גוף , כאשר התוכנה מבצעת את טיפול החיטוי התרמי :שים לב

 .צפויה לעלותהאחסון 
מיידית ה לגרום לולטמפרטורת המים ע, לאחר שתוכנה זו ביצעה  את טיפול החיטוי התרמי :אזהרה

מים ב לגעתיש . נמצאים בסיכון הגבוה ביותר להיכוות קשישיםנכים ו, ילדים. לכוויות  חמורות
 .רחצההטרם ולחוש אותם 

 

 הוראות שימוש. 7

 תיאור לוח הבקרה 7.1

 1איור עיין ב

 ידית/לחצן מוגדר 4 תמיכת סוללות 1
 L7E 5 תצוגה 2

3 O8/Oµµ 6 מצב 

 .מורכב משני לחצנים וידית מרכזית, הבנוי בצורה פשוטה והגיונית, לוח הבקרה
 מראה את הטמפרטורה שנקבעה או את הטמפרטורה שזוהתה( E05CLAY)התצוגה , בחלק העליון

הגדרות ומידע , קודי תקלה, כמו אות מצב ההפעלה םיאחר יםספציפי ובחלק התחתון מוצגים חיוויים
 .על מצב המוצר
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 כיבוי של מחמם המים /הפעלה 7.2

 . כדי להפעיל את מחמם המים O8/Oµµלחצן הפשוט לחץ על  :הפעלת המכשיר

, ואת מצב ההפעלה" שנקבעה"מראה את הטמפרטורה ( E05CLAY)התצוגה 
או גוף /את פעילות משאבת החום ו או סמל גוף החימום מציין/ו C/-כאשר סמל ה

 .החימום בהתאמה
 

. יופיע על התצוגה" OFF"רק , כדי לכבות את מחמם המים O8/Oµµלחצן הפשוט לחץ על  :כיבוי המכשיר
וסעיף  1מופעל, הכנס סוללות נטענות. ראה איור  HC-HP-)במקרה ש עדיין מובטחת קורוזיהההגנה כנגד 

 .5°C-וטומטי כי טמפרטורת המים במיכל לא תרד מתחת להמוצר יבטיח באופן א שכן, (5
 

 כיוון הטמפרטורה 7.3

ערך )טמפרטורת המים החמים הרצויה ניתנת לכיוון באמצעות סיבוב הידית עם ונגד כיוון השעון 
 (.הטמפרטורה יהבהב באופן זמני

רלוונטי יופיע למשך הערך ה; לחץ ושחרר את הידית, טמפרטורה הנוכחית של המים במיכלאת ה ראותכדי ל
 .שניות ואז הטמפרטורה שנקבעה תופיע שוב 8

-ו, מחדל-תרלפי הגדרות ברי 55°C-ו 50°Cנעות בין  הטמפרטורות שניתן להשיג במצב משאבת החום
40°C - 55°C ,באמצעות שינוי ההגדרות בתפריט ההתקנה. 

-ו, מחדל-תרהגדרות ברילפי , 65°Cהיא  הטמפרטורה המרבית שניתן להשיג באמצעות גוף החימום
75°C ,באמצעות שינוי ההגדרות בתפריט ההתקנה. 

 

 מצב פעולה 7.4

כדי לשנות את מצב  "מצב"-ניתן להשתמש בלחצן ה, תנאי הפעלה רגיליםב
ר בחהמצב שנ. ההפעלה דרכו מחמם המים מגיע אל הטמפרטורה שנקבעה

 .יופיע על הקו שמתחת לטמפרטורה

  :הסמל הבאיע יופ, אם משאבת החום הופעלה
, ( פעיליםP8=3או האינטגרציה )אם גוף החימום 

 :הסמל הבאיופיע 
 

 

 

 

 מצב GEEEG :פונקציה  .בטיח חסכון מרבי באנרגיהכדי לה, מחמם המים ישתמש במשאבת החום 
הטמפרטורה בעת חימום ולהפעלה רגילה.  0°Cמומלצת לסביבה עם טמפרטורת אוויר מעל  וז

ם לתנאי. 7.7עיין בסעיף  –P13 (51°C-62°C )תלויה בערכו של הפרמטר שיג המרבית שניתן לה

(. P8=2סביבתיים שמחוץ לטווח הפעולה של המשאבה, מופעלת האינטגרציה )מלבד כאשר 
 .ומניעת קפיאה נגד מחלת הליגיונרים-טיפולשל האינטגרציה מופעלת תמיד במקרה 

  מצבATUF: הפעלה, הגדר . לפונקציית ברירת מחדל זו מושבתתP8=1  אוP8=3  ובחר באפשרות

"Auto .מוגבל טמפרטורה הרצויה תוך מספר שעותלכיצד להגיע  לומדמחמם המים " בלחצן המצב ,
מספר השעות המרבי הדרוש לכך . אינטגרציהב  - ורק אם יש צורך, י במשאבת החוםרציונל בשימוש

האינטגרציה . שעות 8-מחדל ל-ירתנקבע כברש(, 7.7 סעיףראה ) P14 – TIME_W תלוי בפרמטר

 .ומניעת קפיאה נגד מחלת הליגיונרים-טיפולשל מופעלת תמיד במקרה 

 מצב BFFSU: כדי  ובאינטגרציהזמנית במשאבת החום -מחמם המים משתמש בו, מצב זההפעלת ב
המכשיר חוזר למצב , ברגע שהושגה טמפרטורה זו. טמפרטורה הרצויה בזמן הקצר ביותרלהגיע ל

 .2מוגדר הערך  P8ם. לא ניתן לבחור במצב זה אם בפרמטר הקוד

 מצב BOOST2 ניתן להפע(בתפריט המתקין לה P5): כדי  .פונקציית ברירת מחדל זו מושבתת
מחמם המים משתמש , . בהפעלת מצב זה3או  1את הערך  P8לאפשר בחירה בו, הגדר בפרמטר 

בניגוד . טורה הרצויה בזמן הקצר ביותרכדי להגיע לטמפר ובאינטגרציהזמנית במשאבת החום -בו
שהוגדרה. טמפרטורה השהושגה  תמיד זמין, גם לאחר BOOST2, מצב BOOSTלמצב 

 .ומניעת קפיאה נגד מחלת הליגיונרים-טיפולשל האינטגרציה מופעלת תמיד במקרה 

 מצב VOYAGE יופעל דרך תפריט המתקין( P3) : מצב שמיועד למצבים שבהם המשתמשים
אתר ההפעלה של המכשיר. מצב זה מאפשר לתכנת את מספר ימי ההיעדרות, שבמהלכם מנעדרים 

מחמם המים יישאר כבוי. המכשיר ייכנס מחדש לפעולה רק במועד הנדרש לאספקת מים חמים עם 

שובם של המשתמשים. מובטח המשך הגנה כנגד קורוזיה, כאשר המכשיר ישמור אוטומטית 



 למשתמשים ותחזוקה הפעלה הוראות - חום משאבת באמצעות מים מחמם
 

22 

, VOYAGEמצב  עד שתגיע לבחירת "mode"לחצן הלחץ על  .5°C-שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל
ואז לחץ עליה כדי לאשר. התצוגה תראה רק  ("days"סובב את הידית כדי לקבוע את מספר הימים )

את מספר הימים שנותרו עד להפעלה מחדש של המוצר. לאחר שמשך הזמן שהוגדר חלף במלואו, 

. במקרה של חיבור חשמל עם לוח חיבורים היחידה תיכנס לפעולה מחדש במצב הקודם שהוגדר
יש לציין את מספר הלילות של ההיעדרות ולקחת בחשבון שהמכשיר , HC-HPיום/לילה או עם אות 

פועל רק בשעות הלילה. אם למשל אתה עוזב את הבית בשישי בבוקר ומתכנן לחזור במוצאי שבת 

ימים היעדרות, כדי שבחזרתך  8-עליך לתכנת את המכשיר בשישי בבוקר ל –בשבוע שלאחר מכן 
 במוצאי שבת יחכו לך מים חמים.

 מצב MEFGEAM ניתן להפע(בתפריט המתקין לה P4): זמינות, שתי תכניות מאפשר C1 ו-C2 ,

יוכל להפעיל את שלב החימום  מכשירה(. C1 + C2)יכולות לפעול בנפרד או בשילוב במשך היום ש
תוך מתן עדיפות לחימום באמצעות , גדרה מראשבשעה שהוכדי להשיג את הטמפרטורה שנבחרה 

 :האינטגרציה, על פי השילובים הבאיםבאמצעות , אם יש צורךרק ו, משאבת החום

 משאבת החום. האינטגרציה מופעלת רק כאשר התנאים הם מחוץ לטווח הפעולה של P8=0-ל
 זמנית עם משאבת החום על פי דרישה.-בוהאינטגרציה מופעלת  P8=3-ו P8=1-ל
 אינה מופעלת.האינטגרציה  P8=2-ל

 .ומניעת קפיאה נגד מחלת הליגיונרים-טיפולשל האינטגרציה מופעלת תמיד במקרה 
סובב את הידית (, P1+P2או  P1 ,P2)הרצוי  CoEgoMPכדי לבחור את מצב  "mode"לחצן הלחץ על 

ע את השעה הרצויה סובב את הידית כדי לקבו, כדי לאשר הידית לחץ על, לכיוון הטמפרטורה הרצויה

 . את המידע עבור שתי התכניות הגדירניתן ל C1+C2במצב ; ולחץ שוב כדי לאשר
 שעההמים בכל  חימוםניתן לתכנת את , HC/HPרמות -בשתיאספקת מתח חיבור לחשמל עם אות ל

 . יוםמשעות ה

 .הבא סעיףנא עיין ב, השעה הנוכחיתפונקציה זאת יש לכוון את לשימוש ב
יתכן , הגדרות זמנים סמוכות מאד, במקרה של P1+P2 במצב הפעלהב להבטיח נוחותכדי  :אזהרה

 .שנקבעה והה מזבוטמפרטורת המים תהיה גש

 הגדרות המפעל 

 °P1 55Eהגדרת טמפרטורה בתכנית 

 P1 06:00הגדרת שעה בתכנית 

 °P2 55Eהגדרת טמפרטורה בתכנית 

 P2 18:00הגדרת שעה בתכנית 

 
 שעהכיוון ה 7.5

. לאחר שהמצב הופעל, סובב את הידית לשעה הנוכחית PROGRAMאם מופעל המצב  השעה נדרשכיוון 
, על ידי בחירה בפרמטר וכיוון הטמפרטורה L0ולחץ עליה לאישור. ניתן גם להגדיר אותה עם הפרמטר 

 חייבת להיות פעילה(. P4בעזרת הידית )הפונקציה 

 
 

 תפריט המידע 7.6

 .לחזות בנתונים עבור מעקב אחר המוצר תפריט המידע מאפשר
 .מתאימהשניות את הידית ה 5יש ללחוץ ולהחזיק במשך , לתפריט לכניסה

 

 L0, L2, L3 … L27  סובב את הידית כדי לבחור את הפרמטרים

 

לחץ על . יש ללחוץ על הידית כדי לחזות בערכו, עם ההגעה לפרמטר הרצוי
 .ור אל אזור בחירת הפרמטרכדי לחז "מצב"-הלחצן על הידית או 
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  "mode"לחצן הלחץ על , כדי לצאת מתפריט המידע

 (.דקות בהן לא נעשה בלחצנים ובידית שימוש 10יצא אוטומטית מהתפריט לאחר המכשיר )

 תיאור פרמטר שם פרמטר

L0 T0a7  מוצגת רק אם( שעהP4 )מופעל 

L1 5P aB אם-גרסת תכנת לוח. 

L2 5P /a0 התצוגהנת גרסת תכ. 

L3 787UGY )**()*( צריכת האנרגיה בקוט"ש 

L4 A8T0NB מופעלת (הליגיונרים-מציג אם הפונקציה כנגד חיידקי ליגיונלה )מחלת 

L5 /E-/C  מציג אם הפונקציהHC-HP מופעלת 

L6 /7N57T  מציג את הסטטוס שלHE_SET 

L7 50L78T  מופעלתהשקטה מציג אם הפונקציה 

L8 CD aOE7 יג איזו פונקציית מצPV מופעלת 

L9 5G aOE7  מציג אם הפונקציהSG מופעלת 

L10 T P CD  שאליה יש להגיע באמצעות הפונקציה הטמפרטורה מציג אתPV 

L11 TNAN/C ת האוויר המינימלית שמתחתיה משאבת החום לא תפעלטמפרטור 

L12 T P /C  שאליה יש להגיע באמצעות משאבת החום בלבדהטמפרטורה 

L13 T P 1  1הטמפרטורה שנקלטה באמצעות חיישן יחידת גוף החימום 

L14 T P 2  2הטמפרטורה שנקלטה באמצעות חיישן יחידת גוף החימום 

L15 T P 3 הבינייםטמפרטורה שנקלטה באמצעות חיישן ה 

L16 T P 4 הכיפהטמפרטורה שנקלטה באמצעות חיישן ה 

L17 T A0U הסביבתי חיישן האוויר טמפרטורה שנקלטה באמצעותה 

L18 T 7DAC מאיידטמפרטורה שנקלטה באמצעות חיישן הה 

L19 T A5C ה הכניסהטמפרטורמציג את ה 

L20 C A5C מציג את הלחץ בכניסה 

L21 T 5/ יתר-ת התחממותטמפרטור 

L22 /C /Y5T ת היסטרזיס )חשל( של המדחסטמפרטור 

L23 /C w )**( שעות ההפעלה של משאבת החום 

L24 /7 w )**( שעות ההפעלה של גוף החימום 

L25 /C O8 מחדש של המדחס )**(-מספר מחזורי ההפעלה 

L26 T0a7NP מספר הפעמים שאושרו לאספקת מתח מוזל 

L27 T AB חיידקי ליגיונלההטמפרטורה המוגדרת לטיפול נגד  תמציג א 

 ם למתח ולתדירות של רשת החשמל המקומית.* הערכים שמוצגים עשויים להיות שונים מהערכים בפועל בהתא

 שעות או כאשר עוברים להפעלה על סוללות, או כאשר מתרחשת תקלה. 24** הערכים מתעדכנים מדי 

 תפריט התקנה 7.7

 
 .להיעשות על ידי טכנאי מורשה כיוון הפרמטרים הבאים חייב: זהירות

סמל מופיע . נהחלק ניכר מהגדרות המכשיר ניתנות לשינוי דרך תפריט ההתק
 .המפתח

שניות ואז גלול בין הפרמטרים  5לחץ על הידית במשך , לתפריטכדי להיכנס 

 ".P0 CODE"עד שתגיע אל  "L – INFO"שבתפריט 

סובב את הידית כדי לבחור את (, מאויר בטבלה שבהמשך)לאחר הקלדת הקוד 
  .C0 , C2 , C3 ...C20הפרמטרים 

ל הידית כדי לחזות בערכו ואז סובב את לחץ ע, עם ההגעה לפרמטר הרצוי
לחץ על , כדי לחזור לאזור בחירת הפרמטרים. הידית כדי לכוון את הערך הרצוי

או חכה ( )PEde" )מצב"הידית כדי לשמור את השינוי בפרמטרים או לחץ על 

 .כדי לצאת מבלי לאחסן את הערך החדש( שניות 10-כ
המכשיר ייצא אוטומטית " )צבמ"לחץ על לחצן , כדי לצאת מתפריט ההתקנה

  (.בלחצנים ובידית שימוש דקות בהן לא נעשה 10מהתפריט לאחר 
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 תיאור פרמטר שם פרמטר
הגדרות  טווח

 מקס מינ המפעל

M0 EOE7 

 222קוד להזנה כדי להיכנס לתפריט המתקין. המספר 
 234מופיע בתצוגה: סובב את הידית עד שתגיע למספר 

 עת תתאפשר לך גישה לתפריט המתקין.ואז לחץ עליה. כ
0 299 222 

M1 U757T  1 0 הפרמטרים של הגדרות המפעלאתחול Oµµ 

M2 A8T0NB הגנה נגד מחלת הליגיונרים Oµµ O8 Oµµ 

M3 DOYAG7  7.4ראה סעיף Oµµ O8 OFF 

P4 PROG  7.4ראה סעיף Oµµ O8 OFF 

P5 BOOST2  7.4ראה סעיף Oµµ O8 OFF 

P6 SILENT ר מצב שקטהגד Oµµ O8 OFF 

P7 HC-HP רמות-הפעלה עם מתח בשתי Oµµ O8 Oµµ 

M8 /7N57T 0 3 0 ניהול מצבי ההפעלה 

M9 CD aOE7  שינוי מצבי ההפעלה בהתאם להימצאות אותPV 0 3 0 

M10 T P CD כאשר  הטמפרטורה הרצויהPV 62 75 55 נמצא בשימוש 

M11 T aAL 

 להשיג כיוון הטמפרטורה המרבית שניתן 
ערך טמפרטורה גבוה מאפשר שימוש בכמות גדולה יותר 

 .של מים חמים
65 75 65 

M12 T a08 

 .הטמפרטורה המינימלית שניתן להשיגכיוון 
הגדרת טמפרטורה נמוכה מאפשרת הפעלה חסכונית 

 .יותר באנרגיה במקרה של צריכת מים חמים מוגבלת
40 50 50 

M13 T P /C 55 62 51 עם משאבת החום בלבד הטמפרטורה שניתן להשיג 

M14 T0a7NP 8 24 5 מוזל. אספקת מתחל שאושרוים פעממספר ה 

M15 /C /Y5T 8 15 4 .ת היסטרזיס )חשל( של המדחסטמפרטור 

M16 TNAN/C 7- 20 7- ת האוויר המינימלית שמתחתיה המדחס לא פועלטמפרטור 

M17 TA8KNLT  לא לשנות(קיבולת המוצר( - - - 

M18 5G aOE7  הפעלה עם אותSG 0 1 0 

M19 7UUOU5 )היסטוריית תקלות )ערך לקריאה בלבד - - - 

M20 T AB 60 75 60 הליגיונרים-הטמפרטורה המוגדרת לטיפול נגד מחלת 

 
 הגנה כנגד מחלת הליגיונרים – P2פרמטר 

באופן אוטומטי את הפונקציה  בצעמחמם המים מ, מופעלתהיא כאשר 
 55°Cחייבים להישאר בטמפרטורה של המים . נריםנגד מחלת הליגיו

למשך שעה אחת  ומעלה 60°Cבטמפרטורה של ומעלה כל היום, או 
מומלץ  ולכן טמפרטורות אלו עלולות לגרום לכוויות( לפחות. 1)

הפונקציה נגד חיידקי הליגיונלה  .להשתמש במערבל תרמוסטטי
ש להגיע מופעלת באמצעות פרמטר זה; את הטמפרטורה שאליה נדר

ואת ההיסטרזיס )חשל( באמצעות  P20ניתן להגדיר באמצעות פרמטר 
ואת  60°Cעל  P20. מומלץ לקבוע את הפרמטר P15הפרמטר 
חיידקי ליגיונלה יופיעו בזמן המחזור נגד . 4°Cעל  – P15הפרמטר 

"ANTI_B "לאחר גמר המחזור הטמפרטורה , ומצב ההפעלה לחלופין
 .חוזרת לזאת שנקבעה

 

כדי להפסיק . הפונקציה תפעל בזמן של התעריף המוזל, HC-HPרמות -מקרה שהופעל אות המתח בשתיב
 ".on/off"לחץ על 

 

 הפעלה שקטה - P6פרמטר 

. פרמטר זה מפחית את רמת הרעש )הביצועים בפועל עלולים להיות שונים מאלה שהוצהרו(
ין. כאשר הפונקציה מתפריט המתק P6ניתן להפעיל את הפונקציה באמצעות הפרמטר 

   שמשמאל.מופעלת, יופיע בתצוגה הסמל 
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 רמות-הפעלה באמצעות מתח חשמלי בשתי - P7פרמטר 
הגיון הבקרה מחשב את מספר השעות הממוצע , רמות-כדי לפעול גם במכשירים בעלי מערכת מתח בשתי

 .P7הפעל את פרמטר כדי להפעיל את הפונקציה, (. E/)אספקת החשמל במצב המוזל זמינה בהן שביום 
מראש במסגרת הזמן בו חל התעריף -עצמי מבטיחה כי המכשיר יגיע לטמפרטורה שנקבעה-ת לימודיפונקצי
או )לאחר ההפעלה הראשונית ;  C4 T0a7NPהגבול המרבי של השעות נקבע באמצעות הפרמטר ; המוזל

העצמי מומלץ -ונקצית הלימודכדי לייעל את פ. שעות 8המחדל היא -הגדרת ברירת(, לאחר כיבוי החומרה
 .ARTOלהשתמש במצב 

 

 (7.4 ראה סעיף –)לפרטים  P8 פרמטר
 .3או  2, 1, 0מאפשר לך לנהל את מצבי הפעולה השונים של המכשיר. הוא יכול לקבל את הערך  P8הפרמטר 

STANDARD  רק המצבים ברירת מחדל( - 0)הערך :GREEN ,BOOST ,VOYAGE  אם הופעל בפרמטר(
P3) ו- PROGRAM אם הופעל בפרמטר(P4)  ניתנים לבחירה בלחצן"mode" האינטגרציה מתבצעת על .

 ידי גוף החימום החשמלי, שפועל על פי המצב שנבחר.

HE_ON  כל המצבים הזמינים, כלומר המצבים (1)הערך :GREEN ,AUTO ,BOOST ,BOOST2 ,
VOYAGE אם הופעל ב(-P3) ו- PROGRAMאם הופעל ב(-P4) ם לבחירה בלחצן ניתני"mode" .

 האינטגרציה מתבצעת על ידי גוף החימום החשמלי, שפועל על פי המצב שנבחר.

COMBI  רק המצבים (2)הערך :GREEN ,VOYAGE אם הופעל ב(-P3) ו-PROGRAM אם הופעל ב(-P4) 
ועל פ. אינטגרציה למשאבת החום אינה מתאפשרת. גוף החימום החשמלי "mode"ניתנים לבחירה בלחצן 

מקדים של כניסת המים -מומלץ לבצע חימום ומניעת קפיאה נגד מחלת הליגיונרים-טיפולשל תמיד במקרה 

 (.16(, בעזרת משאבת החום )ראה איור combiאל תוך הדוד המשולב )
SYSTEM  כל המצבים הזמינים, כלומר : (3)הערךGREEN ,AUTO ,BOOST ,BOOST2 ,VOYAGE 

 אינטגרציהה ."mode"ניתנים לבחירה בלחצן  (P4-)אם הופעל בPROGRAM -ו (P3-)אם הופעל ב

, חלק 15מתבצעת על ידי מחמם העזר החיצוני, כאשר הוא מחובר כהלכה למוצר, הן הידראולית )ראה איור 
B  אוC)  (. מצב זה מומלץ כאשר זמין מחולל חום חיצוני כזה, 12ואיור  4.5והן חשמלית )ראה סעיף

 (. TWIN SYS-ו SYSתנגדות החשמלית בביצוע פונקציית האינטגרציה )רק בדגמי שמסוגל להחליף את הה
 

 (לחשמלאנרגיה סולארית הפיכת וולטאית )-פונקציה פוטו - P9 פרמטר
וולטאית, תוכל להגדיר את המוצר כדי שיבצע אופטימיזציה של -אם ברשותך מערכת פוטו

ותגדיר  12ואיור  4.5בסעיף  החשמל שנוצר. לאחר שתשלים את חיבורי החשמל כמתואר
, מצב הפעולה הנוכחי יוחלף SIG2-האות יזוהה , ברגע ש0לערך שאיננו  P9את הפרמטר 

 אוטומטית כמתואר להלן:
STANDARD  מצב הפעולה בתכניות שתוארו לעיל לא משתנה.ברירת מחדל( - 0)הערך : 

PV GREEN  מוצג הסמל (1)הערך :PV  האות ממהפך הזרם נקלט, מופיעים )ראה איור בצד שמאל(. כאשר
 T SET. המוצר יגיע לטמפרטורה שהוגדרה )הערך PV GREENלסירוגין שם המצב שנבחר והטקסט 

POINT או הערך  T W PV -  ,)מקס.הגבוה מבין השניים( 62°בעזרת משאבת החום בלבדC.) 

PV HE  מוצג הסמל (2)הערך :PV זרם נקלט, מופיעים )ראה איור בצד שמאל(. כאשר האות ממהפך ה
או  T SET POINT. המוצר יגיע לטמפרטורה שהוגדרה )הערך PV HEלסירוגין שם המצב שנבחר והטקסט 

ואז בעזרת גוף  62°Cהגבוה מבין השניים(, בפעולה באמצעות משאבת החום בלבד עד  - T W PVהערך  

 וואט(. 1,500החימום )
BOOSTPV   מוצג הסמל (3)הערך :PV  בצד שמאל(. כאשר האות ממהפך הזרם נקלט, מופיעים )ראה איור

 T SET POINT. המוצר יגיע לטמפרטורה שהוגדרה )הערך PV BOOSTלסירוגין שם המצב שנבחר והטקסט 

עד  וואט( 1,000)וגוף החימום משאבת החום משולבת של הגבוה מבין השניים(, בפעולה  - T W PVאו הערך  
 וואט(. 1,500) בלבד וף החימוםואז בעזרת ג 62°Cלטמפרטורה של 

( תהפוך PVוולטאית )-מנת שהפונקציה הפוטודקות לפחות על  5חייב להיות נוכח למשך  SIG2האות 

 דקות לפחות(. 30)ברגע שהמוצר מפעיל מחזור חימום, הפונקציה תפעל למשך  לזמינה
 וולטאית תופעל.-קציה הפוטותפסיק את פעולתה אוטומטית ברגע שהפונ P18פעיל, הפונקציה  P18אם פרמטר 

 

 SGפונקציית  - P18פרמטר 
וכאשר  12ואיור  4.5, אתה יכול לחבר את כבל האות כמתואר בסעיף SGאם ברשותך אות 

התקבל במשך  SIG2שבצד שמאל. לאחר שאות  SGמופעלת, יוצג הסמל  P18הפונקציה 

 דקות 30על למשך )ברגע שהמוצר מפעיל מחזור חימום, הפונקציה תפדקות לפחות,  5
ומצב ההפעלה הנוכחי ישתנה  SG ONלסירוגין שם המצב שנבחר והטקסט  יופיעו לפחות(

הגבוה בין השניים(,  - T W PVאו  T SET POINTשהוגדרה ) לוויסות תרמוסטטי של הטמפרטורה אוטומטית

 (.62°Cבעזרת משאבת החום בלבד )מקס.
 תופעל. SGעולתה אוטומטית ברגע שהפונקציה תפסיק את פ P9הפונקציה פעיל,  P9אם פרמטר 
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 תקלות - P19פרמטר 
התקלות האחרונות. הוא נגיש אך ורק לטכנאים.  10זהו פרמטר לקריאה בלבד שמציג את ההיסטוריה של 

, ספרות( מציין את קוד השגיאה שהתרחשה ומספרה הסידורי של התקלה מופיע בשורה השנייה 3המספר )
 מציין את התקלה האחרונה ביותר שהתרחשה(. 10המספר  –תקלות  10קס. לפי סדר כרונולוגי )מ

 

 קיפאון -פונקציה נגד 7.8

אם טמפרטורת המים במיכל יורדת מתחת כאשר המוצר מחובר למקור מתח אך אין צריכה של מים חמים, 
שר מוגדר כא .16°C-יופעל באופן אוטומטי כדי לחמם את המים עד ל( וואט 1,000)גוף החימום , 5°C-ל

P8=3.)הפונקציה מופעלת על ידי המעגל המשולב )אינטגרציה , 
 

  הפשרה 7.9
דקות לפחות,  20פונקציית ההפשרה מופעלת כאשר משאבת החום הייתה בפעולה במשך 

רטורת המאייד יורדת במהירות. כאשר פוטמ 15°C-מתחת לטמפרטורת האוויר שזוהתה היא 
  .שמאלמחזור ההפשרה פועל, מוצג הסמל שמ

 

  מספר המקלחות שנותרו 7.10
 הסמל שמשמאל מראה את אומדן מספר המקלחות שנותרו, על פי זמינות המים החמים. 

  .. לחץ על הידית כדי לראות את הערך40°Cליטר בחום של  40מקלחת אחת מחושבת לפי 
 

 תקלותאבחון  7.11
מחמם . את קוד השגיאה ת ומציגהבהתצוגה מהבהכשהמכשיר נכנס למצב תקלה , תקלה מתרחשתברגע ש

באמצעות , המים ימשיך לספק מים חמים בתנאי שהתקלה משפיעה רק על אחד משתי יחידות החימום
 .הפעלת משאבת החימום או גוף החימום

כאשר סמל גוף החימום יהבהב אם , יהבהב על המסך" C/"הסמל , אם התקלה כוללת את משאבת החום
 .שני הסמלים יהבהבו, ני הרכיבים הושפעואם ש. התקלה כוללת רכיב זה

 ON/OFFתקלה, כבה את המכשיר ואז הפעל אותו מחדש באמצעות הלחצן  איתותאם המכשיר מציג 
 )ללא סוללות(. אם איתות התקלה נמשך, צור קשר עם התמיכה הטכנית.

חשמל של רשימת החיוויים שלמטה, ודא שחיבורי העל פי במכשיר  התערבותלפני ביצוע  זהירות:
 במנח הנכון.מוצבים בתושבת שלהם  NTCהרכיבים אל לוח האם תקינים ושחיישני 

 המוסברים במדריך הטכני : קרא בעיון את נוהלי הבדיקהשהיא לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה
 

קוד 
 שגיאה

 סיבה
פעולת 

גוף 
 החימום

פעולת 
משאבת 

 החום
 מה לעשות

 קידוד הקודים של מעגל משאבת החום

110 
תקלת חיישני טמפרטורת 
 – כניסת אוויר/מאייד/מדחס

 קצר או נתק

מופעל 
(O8) 

מופסק 
(Oµµ) 

את החיבורים של  –ובמידת הצורך תקן  –בדוק 
החיישנים אל לוח האם. בדוק תקינות החיישנים 

 והחלף אותם לפי הצורך.

111 
 תקלת חיישני אוויר/מאייד:

 יציאה מכיול
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 
את תקינות חיישני האוויר והמאייד והחלף אותם  בדוק

 לפי הצורך.

  תקלת גז 121
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 

בדוק תקינות החיישן של טמפרטורת כניסת המדחס 
 והחלף אותו לפי הצורך. 

ותקן רוקן את שאריות הגז, מצא אם התקלה נמשכת, 
. רוקן את מעגל את מקור הדליפה במעגל הקירור

 גר' נוזל קירור. 1,300-ן אותו מחדש בהקירור והטע

131 
 ה שלהתנעהל ּב  בקתקלה 

 המדחס
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 

וח בין ל את החיווט: –ובמידת הצורך תקן  –בדוק 
בין קבל ההתנעה לבין  ,ההתנעהקבל האם לבין 

 המדחס, בין לוח האם לבין המדחס.
בדוק את המתח המגיע אל קבל ההתנעה ואל חיבור 

 של המדחס בלוח האם.המתח 

 תקלת מאוורר 141
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 
 את בדוק. מאווררחיבור ההמתח המגיע ל תבדוק א

 .תקינות החיישן של טמפרטורת כניסת המדחס

142 
  :מאיידהמסנן 

 ימהחס
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 

 את בדוקנקה את מסנן המאייד ואת תעלות האוורור. 
. אם טורת כניסת המדחסתקינות החיישן של טמפר

הבעיה נמשכת, בדוק את תאימות תעלות האוורור 
 לפי המפרט.
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קוד 
 שגיאה

 סיבה
פעולת 

גוף 
 החימום

פעולת 
משאבת 

 החום
 מה לעשות

143 
הגבוה לחץ ב פילה חדהנ

 בתעלות האוורור
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 

 בדוקבדוק את תאימות תעלות האוורור לפי המפרט. 
. תקינות החיישן של טמפרטורת כניסת המדחס את

ייד ואת אם הבעיה נמשכת, נקה את מסנן המא
  תעלות האוורור.

 תקלת לחץ גבוה 151
מופסק 

(Oµµ) 
מופסק 

(Oµµ) 

, הפעל את הוואקום וטען את הקירור נוזלרוקן את 
אם הבעיה . R134aגר' של  1,300-מעגל הקירור ב

 נמשכת, החלף את מתח הלחץ.

171 
נתק או קצר  מתמר לחץ:

 במעגל.
 

מופעל 
(O8) 

מופסק 
(Oµµ) 

ההרכבה של מחבר את   -תקן  ובמידת הצורך -בדוק 
  .לוח האם מתמר הלחץ אל

 מתמר הלחץתקינות  את בדוק

181 
)שסתום  EEV-תקלה ב

 ההתפשטות האלקטרוני(
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 

ההרכבה של מחבר את   -ובמידת הצורך תקן  -בדוק 
ובמידת הצורך  -בדוק אל לוח האם.  EEV-סליל ה

 .EEV-על גבי ה EEV-סליל המיקומו של את   -תקן 

 המים החמים הביתיקידוד הקודים של מעגל 

210 
 עליון )מים חמים(: NTCחיישן 

 קצר או נתק במעגל
מופעל 

(O8) 
מופסק 

(Oµµ) 
וההרכבה של החיווט, הן  את תקינות המיקוםודא 

 בצד של מחבר החיישן והן בצד של לוח האם.
 בדוק את תקינות פעולתו של החיישן.

220 
 :אמצעי NTCחיישן 

 קצר או נתק במעגל
מופעל 

(O8) 
מופעל 

(O8) 

230 
 אזור גוף) תחתון NTCחיישן 

 קצר או נתק במעגל (:החימום
מופסק 

(Oµµ) 
מופסק 

(Oµµ) 

231 
 אזור גוף) תחתון NTCחיישן 

התערבות מטעמי  (:החימום
 (1בטיחות )רמה 

מופסק 
(Oµµ) 

מופסק 
(Oµµ) 

 .בדוק את תקינות פעולתו של החיישן

232 
 אזור גוף) תחתון NTCחיישן 

התערבות מטעמי  (:החימום
 (2בטיחות )רמה 

מופסק 
(Oµµ) 

מופסק 
(Oµµ) 

240 
 :המאולץ הזרם אנודת

 קצר חשמלי
מופסק 

(Oµµ) 
מופסק 

(Oµµ) 
בדוק את תקינות פעולתו של הרכיב. אם התקלה 

 נמשכת, החלף את לוח האם.

241 
 :המאולץ הזרם אנודת

 נתק חשמלי
סק מופ

(Oµµ) 
מופסק 

(Oµµ) 
אם התקלה נמשכת, . המוצר יש מים במיכל בדוק אם

 החלף את לוח האם.

 יםהמעגלים האלקטרוניקידוד הקודים של 

310 
 הפעלה מחדש חוזרת ונשנית

O8/Oµµ 
מופסק 

(Oµµ) 
מופסק 

(Oµµ) 
דקות לפני שחרור נעילת המוצר בעזרת  15המתן 

 On/Offהלחצן 

 לוח אם 321
מופסק 

(Oµµ) 
מופסק 

(Oµµ) 
 פעמיים. On/Offאתחל את המוצר בלחיצה על הלחצן 

 אם התקלה נמשכת, החלף את הרכיב.

331 
 חיווט בין לוח האם לתצוגה:

 חוסר תקשורת
מופסק 

(Oµµ) 
מופסק 

(Oµµ) 

 פעמיים. On/Offאתחל את המוצר בלחיצה על הלחצן 
אם התקלה נמשכת, החלף את חיבורי התקשורת בין 

 ן התצוגה.לוח האם לבי
 

 (טכנאים מורשיםל)תחזוקה . 8

 
יש להישמע לאזהרות הכלליות והוראות הבטיחות שבפסקאות הקודמות ולהקפיד ! אזהרה

 .ות המופיעות בהןהנחיבחומרה על ה

כלומר עונה על הדרישות )כלל פעולות התחזוקה והתערבויות חייבות להתבצע על ידי טכנאי מורשה 
 (.שבתוקף התקנות והחוקים, הישימות של כל התקנים

לאחר תחזוקה שוטפת או מיוחדת, אנו ממליצים למלא את מיכל המכשיר במים ולנקז אותו לחלוטין כדי 
 .ושיירי לכלוךמשקעים להרחיק כל 

 

 ניקוז המכשיר 8.1
 .יש לנקז את המכשיר אם הושאר כבוי בחדר החשוף לכפור

 :רוקן את המכשיר בדרך הבאה, כאשר יש צורך
 .באופן קבוע את המכשיר מרשת החשמלנתק  -
 .או את הברז המרכזי של מערכת אספקת המים הביתית, הותקןאם , סגור את שסתום הכיבוי -
 (.כיור או אמבטיה)פתח את ברז המים החמים  -
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או את הברז המיוחד ( EN 1487תקן במדינות המכירות ב)את הברז שעל מתקן הבטיחות  פתח -
 .4.4 סעיףשמתואר בכפי ", T"-המותקן על צינור ה

 

 שוטפתתחזוקה  פעולות 8.2

לפחות  מסנןמומלץ לנקות את החסימה חלקית של מסנן המאייד גורמת לירידה בביצועי המוצר. לפיכך, 
ניתן להוציא את המסנן בעזרת התפס המתאים בחלק . כדי להסיר אבק או חסימות כלשהן פעם בשנה

 במים ובסבון עדין.(. נקה את המסנן 17העליון של המארז )איור 
 .שהזרימה חופשית וללא הפרעותכתוצאה מעיבוי זורמת החוצה דרך ניקוז מתאים ו המצטברתהלחות שודא 

 .ותרשתבדוק ונקה את התעלות וה
 

 איתור תקלות  8.3

 מה לעשות סיבה אפשרית תקלה

המים יוצאים 
קרים או לא 

חמים במידה 
 מספקת

 .הטמפרטורה שנקבעה עבור יציאת המיםיש להעלות את  כיוון טמפרטורה נמוכה

 שגיאות תפקוד התקן
התצוגה מראה שגיאות ופעל בהתאם לדרך  בדוק אם

 ". תקלות"המפורטת בטבלה 

חיווט מנותק או , אין חיבור לחשמל
 תקול

ודא את שלמות , בדוק את המתח בנקודות חיבור הספקה
 .ואופן החיבור של הכבלים

צר מותקן אם המו) HC/HPחוסר באות 
 (HC/HPעם כבל האות 

אם הוא פועל ", BEEPB"נסה להפעיל את המוצר במצב 
בדוק את שלמות כבל , בדוק את החיבור של המד, כראוי

 .HC/HP-ה

-הזמן עבור המתח בשתי-כשל של קוצב
 (אם המוצר הותקן בתצורה זאת)רמות 

לילה וכי הזמן שנקבע / בדוק את פעילות מתג המגעון יום 
 .כדי לחמם מיםמספיק 

 .ות והצינורות בקביעותרשתיש לנקות את ה .מאיידזרימת אוויר חלשה אל ה

 .הפעל את המוצר, בדוק את זמינות החשמל המוצר כבוי

 .ימוםחשימוש בכמות גדולה של מים חמים כאשר המוצר נמצא בשלב ה

 .E5אפילו אם היא ארעית , שלוט על הופעתה שגיאת חיישן

ים המים רותח
עם נוכחות )

אפשרית של 
קיטור 
 (מהברזים

הצטברות כמות גדולה של אבנית בדוד 
 ורכיביו

הסר את הכיסוי , נקז את היחידה, כבה את המכשיר
היזהר שלא , המבודד והסר את האבנית שבתוך הדוד

ארוז . להסב נזק לציפוי האמאיל של הדוד ולכיסוי המבודד
מומלץ , יתמחדש את המוצר כפי שהיה בתצורתו המקור

 .אוגן )פלאנג'(להחליף את אטם ה

 .E5אפילו אם היא ארעית , שלוט על הופעתה שגיאת חיישן

תפקוד מופחת 
של משאבת 

הפעלה , החום
זמן של -למשך

ההתנגדות 
 חשמלית

 בהסתמך על תנאי האקלים החיצוניים לטווח ץטמפרטורת אוויר מחו

 נמוך מדי” T0a7NP“ערך 
ה נמוכה יותר או יחידת ארוכה יותר כוון פרמטר לטמפרטור

 ".T0a7NP"של 

התקנה בוצעה לא בהתאם למתח 
 (נמוך מדי)החשמלי 

 .יש לספק מתח חשמלי ראוי

 .מאיידבדוק את ניקיון ה סתום או קפוא מאיידה

 .ודא כי אין שגיאות המופיעות על התצוגה בעיות במעגל משאבת החום

 :ימים מאז 8לא עברו 
 .ראשונהההתקנה ה -
 .Time-Wשינוי הפרמטר  -

 .אין מתח מרשת החשמל בהיעדר סוללות או שהסוללות ריקות

זרימה לא 
מספיקה של 

 מים חמים
 דליפות או חסימות במעגל המים

 בדוק, ודא כי אין דליפות לאורך המעגל
את שלמות צינור כניסת המים , את שלמות צינור ההסטה

 . הקרים ואת צינור כניסת המים החמים

זרימת יתר של 
מים בגלל 

ום תשס
 הבטיחות

הוא טפטוף מים מההתקן בזמן החימום 
 נורמלי ותקין

התקן כלי התפשטות על , אם ברצונך להימנע מהטפטוף
 .ציוד האספקה

בדוק , הדליפה נמשכת גם בזמן שהחימום אינו פועלאם 
: זהירות. את הכיול של ההתקן ואת הלחץ של רשת המים

 !ר ההתרוקנות של ההתקןאין לחסום את חו
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 מה לעשות סיבה אפשרית תקלה

 עלייה ברעש

ים בתוך מנוכחות של עצמים חוס
 המכשיר

נקה את המאוורר , בדוק את הרכיבים שנמצאים בתנועה
ואת החלקים האחרים אשר יכולים לגרום לרעש או 

 .לרעידות

 רעידות רכיבים
ודא כי , יבים המקובעים בעזרת ברגיםרכבדוק את ה

 .הברגים מחוזקים

ת בעיות בהצג
נתונים או 

 תצוגה כבויה

נזק או ניתוק של החיווט המחבר את 
 המעגלים המודפסים ואת לוח הממשק

בדוק את פעילות המעגלים , בדוק את שלמות החיבור
 .המודפסים

אין מתח מרשת החשמל בהיעדר 
 .סוללות או שהסוללות ריקות

קיימת אספקת חשמל ובודק את מצבן של  בדוק אם
 .הסוללות

ולה ריח רע ע
 מהמכשיר

 .עם כמות מתאימה של מים, סיפון תקיןיש לה חוסר בסיפון או סיפון ריק

צריכה בלתי 
רגילה או 

 חורגת מהצפוי

איבוד אנרגיה או חסימות חלקיות של 
 מעגל הקירור

השתמש במאתר , הפעל את המוצר במצב משאבת חום
 .שאין דליפות לוודאכדי  R134aדליפות עבור 

נחותים או התקנה תנאים סביבתיים 
 שלא כראוי

 

 .מאיידבדוק את ניקיון הרשת והצינורות של ה סתום חלקית מאייד

  התקנה שלא כראוי

 .צור קשר עם התמיכה הטכנית  אחר

 
 ת על ידי המשתמשיםוהמבוצע שוטפתתחזוקה  פעולות 8.4

 .מומלץ לשטוף את המכשיר לאחר כל התערבות שגרתית או מיוחדת למטרת תחזוקה
 .משקעי אבניתכל שהוא אינו סתום וכדי להסיר  לוודאהתקן הבטיחות בלחץ חייב לפעול בקביעות כדי 
 .בדוק כי ניקוז הלחות שנוצרה עקב עיבוי אינו חסום

 .בדוק כי הרשתות וצינורות האוורור נקיים בצורה מושלמת
את דא וויש ל. התרוקנות, יש להחליף את הסוללות מדי שנה או במקרה של בסוללות במקרה של שימוש

 1,000 ומינימום  mAh 2,100ם מינימועם , NiMh, AA סוללות נטענות 4-ב ןלהחליפסילוקן כהלכה ו

מומלץ להשתמש בסוללות מעלות צלזיוס ) 65טמפרטורת עבודה מינימלית של במחזורי טעינה, 
 . (1ראה איור ) הסוללהבית על שאיור ה לפיקוטביות ה הקפד על .(קטלוג היצרןהמסופקות מ

 הסרת הסוללות.עת ב מהחשמל יש לנתק את המכשיר
 

 סילוק מחמם המים כאשפה 8.5

במקרה של השבתת מחמם המים . שאין לשחררו לאטמוספירה R134a-המכשיר מכיל גז קירור מסוג
 .כי הליכי סילוקו כאשפה מבוצעים על ידי טכנאי מורשה בלבד לוודאיש , מפעילות לצמיתות

 
 .WEEE 2012/19/EU צולתואם זה מוצר 

סמל המחזור שעל המכשיר ואריזתו מציינים כי יש לגרוס את המוצר בנפרד מפסולת אחרת בתום 
טכני -לכן על המשתמש למסור את הציוד למתקן למיון וסילוק ציוד אלקטרוני ואלקטרו. חיי המוצר

עת רכישת מוצר מקביל ניתן להחזיר את הציוד אל המוכר ב, לחלופין. כאשפה בסוף חיי המוצר
מ לכל מוכר ציוד אלקטרוניקה שאזור המכירות "ס 25-ניתן למסור ציוד אלקטרוני הקטן מ. לסוג מכשיר זה

 .לסילוק כאשפה ללא תשלום וללא מחויבות לרכישת מוצר חדש מ"ר 400-שלו גדול מ
 יםלסביבה ומעודד למניעת נזק מיםלסביבה תור יםטיפול וגריטה מותאמ, איסוף אשפה ממוינת למחזור

צור קשר עם שירות איסוף האשפה , למידע מפורט אודות מערכות איסוף אפשריות. מחזור/חוזר-שימוש
 .המקומי או עם החנות בה נרכש המוצר

ולהשליכן למיכל יש להסירן  , אך אם אתה משתמש בסוללות כאלה,סוללות נטענות אינו מסופק עםהמכשיר 
 .מאחורי המסגרת הקדמיתבתי הסוללה ממוקמים  .יר כאשפהטרם סילוק המכשסילוק ספציפי 
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