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ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ! 
Дякуємо за Ваш вибір нашої продукції. Прокладення електропроводів, підключення до 

водопостачання та перший запуск до експлуатації має проводитися кваліфікованим спеціалістом з 

належним дотриманням цих інструкцій. Інформація зі встановлення та експлуатації має бути 

детально вивченою, та за всіма питаннями, що виникли, має бути детально переглянутою. Такий хід 

роботи гарантуватиме, що Ваш пристрій надійно працюватиме протягом довгого терміну часу. 
 

1. ЗМІСТ 

Наступні доповнення Ви зможете знайти в упаковці: 

1 інструкція з використання 

1 гарантійний талон 

1 вказівки із сервісного обслуговування 

1 комбінований запобіжний клапан 

Будь ласка, перевірте наступне за отриманням пристрою. 

Загальні інструкції 

1 

Кваліфокаваний спеціаліст має проводити введення до експлуатації та 
перший запуск пристрою з чітким дотриманням чинних положень та 
стандартів щодо введення до експлуатації, а також дотримаючись будь 

–яких критеріїв, встановлених місцевою владою та громадськими 
організаціями з охорони здоров`я.  

2 

Оскільки бак з гарячою водою в експлуатації не тільки замінює 
наявний пристрій, але й є запасною частиною існуючої гідравлічної 
системи або нової гідравлічної системи, товариство, що працює з 
водонагрівачами, яке здійснило пуско-налагоджувальні роботи, має 
надати клієнту висновок про відповідність, в якому перевірено 
дотримання чинних законних стандартів і специфікацій. В обох 

випадках товариство, що виконує пуско-налагоджувальні роботи, має 
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провести повні перевірки з безпеки та функціонування на всій системі.  

3 
Рекомендується профільтровувати пристрій у зв’язку з тим, що він не 
використовується в місцях із температурами замерзання. Така дія має 
виконуватися кваліфікованим спеціалістом.  

4 Проточна гаряча вода вище 50 °C може викликати серйозні опіки.  

5 

Цей пристрій може використовуватися дітьми віком 8 років або старше. 

Пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, 
сенсорними чи розумовими здібностями, або особами, яким не достає 
досвіду та знань, але тільки у випадку, коли вони знаходяться під 

належним наглядом, або вони були проінформовані про безпечний хід 
застосування пристрою, та розуміють факт про небезпечні випадки, що 
можуть виникнути. Діти не повинні гратися з пристроєм.   

6 
Дітям дозволяється чистити зовнішню поверхню пристрою тільки під 

належним наглядом. 

7 

Окремо від інструкцій, наданих у посібнику, будь-які звичайні операції 
з пристроєм, за винятком технічного обслуговування, що можуть 
здійснюватися користувачем, повинні проводитися кваліфікованим 
спеціалістом.  

8 

Тільки кваліфікований спеціаліст може пересувати електронагрівну 

кришку. Недотримання цих інструкцій може призвести до ураження 
електроструменем або іншої небезпечної ситуації.  

9 

Кваліфікований спеціаліст повинен здійснити введення до експлуатації 
та перший запуск пристрою з чітким дотриманням чинних вимог 
національного законодавства про запуск експлуатації, більш того, з 
дотриманням будь-яких критеріїв, встановлених місцевим урядом та 

громадськими організаціями з охорони здоров`я. Бак має 
наповнюватися водою перед увімкненням нагріву.  
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10 

Невідповідне введення до експлуатації може мати наслідки 

пошкоджень, нанесених особам і тваринам, а також це може призвести 
до ушкодження предметів. Виробник не несе відповідальності за будь-
які такі випадки. 
Враховуйте та чітко дотримуйтесь загальних застережень та правил 
техніки безпеки, наданих у вищезазначених пунктах. 

11 

ВСТАНОВЛЕННЯ БАКУ ТА ТЕПЛООБМІННИКА З ТИСКОМ, ЩО Є ВИЩИМ, 

НІЖ ПРИПУСТИМИЙ РОБОЧИЙ ТИСК (0,7 МПа), Є НЕБЕЗПЕЧНИМ І 
ЗАБОРОНЕНИМ. Якщо тиск в мережі перевищує 0,6 МПа, навіть 
періодично, редукційний клапан має бути встановленим перед баком 
гарячої води.  

12 
ЗАБОРОНЕНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ВОДОПОСТАЧАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ МІЖ 
КЛАПАНОМ І ПРИСТРОЄМ.  

13 
БЛОКУВАННЯ ДРЕНАЖНОГО ВУЗЛУ ТА СКРИТОГО ВОДОВІДВОДУ 
ЗАБОРОНЕНО.  

14 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ З ВОДОНАГРІВАЧЕМ БЕЗ ЗАХИСНОГО 

ЗАЗЕМЛЕННЯ. 

15 ПЕРШИЙ ЦИКЛ НАГРІВУ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТОМ. 

16 

Для гарантування безпечного функціонування рекомендується, щоб 
час від часу (приблизно щороку) правильний режим роботи пристрою 

та комбінованого запобіжного клапану перевірявся слюсарем-
водопровідником. Також ми рекомендуємо, щоб кожний місяць/кожні 
два місяця важіль запобіжного клапану було повернено в напрямку 
стрілки для проточки клапану. Роблячи це, клапани можуть очищатися 

від будь-яких можливих відкладень, нальоту (вапно, частинки піску, 
тощо). 
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17 

Забороняється підключати пристрій з використанням шлангу. 
Гальванізовані сталеві труби, пластмасові та мідні трубки можуть 
застосовуватися для постачання як гарячої, так і холодної води. 
Ізолюючі об’єкти мають застосовуватися для підключення мідної 
водопостачальної трубки до мережі. 

18 

Якщо мережу з приєднаними трубками пошкоджено будь-яким чином, 

то для уникнення небезпеки її заміна має здійснюватися тільки 
виробником, техніками сервісного центру або подібними 
кваліфікованими спеціалістами.  

19 

Перед проведенням будь-якого ремонту або технічного обслуговування 

пристрій повинен завжди бути вимкненим, а зовнішній вимикач має 
бути повернутим на «0» (ВИМКНЕНО) позицію. 

20 
Бак може бути підключено тільки до електромережі з нероз’ємним 
з’єднанням. Заборонено використовувати штепсельну вилку. 

21 

Головні електромережі можуть бути підключеними до баку тільки через 
двополюсний вимикач, де дистанція між відкритими з’єднаннями 
складає якнайменш 3 мм – такий відокремлений пристрій має бути 
вбудованим у фіксовану мережу.  

 

2.РОБОТА ПРИСТРОЮ 

Закритий водонагрівач придатний до постачання теплої води до декількох водовипусків у 

домогосподарствах та установах.  

Тепла вода придатна як для прибирання, так і для харчування.  

Вода є придатною для пиття, якщо вона відповідає показникам, визначеним в Постанові Уряду 

201/2001 (Х.25.) Євросоюзу. Температура води в баці може регулюватися за вашими вимогами 

(максимально    75 °C). Коли досягнуто визначеної температури, термостат автоматично вимикає 

нагрівання. Таким чином, гарячу воду можна отримувати з баку протягом довгого часу. 

Поліуретанова ізоляція навколо внутрішнього баку зупиняє швидке охолодження води, таким чином 
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забезпечуючи постачання гарячої води з баку протягом тривалого часу. Бак сконструйовано так, що 

гаряча вода йде та не змішується з холодною. 

Внутрішній бак вироблено з корозійно-стійкої листової сталі. Сталеве покриття захищено від корозії 

спеціальною емаллю та анодом захисту від корозії.  

Емаль також забезпечує тривалий час життя навіть у разі води, що містить корозійні речовини 

(нелужної води).  

Загальні зовнішні габарити пристрою надані в Графіці 1. 
 

 

3. ЗБІРКА/ВСТАНОВЛЕННЯ БАКУ  

Збірка водонагрівача та підключення до мережі води та електропостачання повинні здійснюватися 

спеціалістом відповідно до положень IEC 60364/HD 60364.  

 

Перед збіркою архітектор має оглянути конструкцію зі стінами.  

Ми рекомендуємо наступні рішення в залежності від типу стін: 

- кам'яні, цегляні, бетонні стіни товщиною 100-150 мм: шестигранні болти (M 12, EN ISO 4017), 

шайба для болтів для з'єднання дерев'яних елементів (M 12); укріплення з 50х5 листовою сталлю 

горизонтально вздовж задньої частини стінки; 

- тонкі стіни: шестигранні болти (M 12, EN ISO 4017), шайба для болтів для з'єднання дерев'яних 

елементів (M 12); укріплення за допомогою встановлення двох сталевих профілів 60 x 40 x 3 

вертикально вздовж задньої частини стінки.  
 

 

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Сталеві, пластикові та мідні трубки або гнучкі з’єднання труб, що є придатними для тиску води в 0,6 

МПа, можуть використовуватися для постачання як гарячої, так і холодної води.  

Ізолюючі об’єкти повинні застосовуватися для підключення мідних труб до мережі водопостачання.  
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Один ізолюючий об’єкт повинен бути прямо підключеним до трубки, що йде з баку гарячої води, 

інший – до трубки з холодною водою між вже встановленими пристроями та мідними трубками 

водопостачання. У разі підключень без ізолюючих об’єктів ми не несемо відповідальності за дефекти, 

що виникають через корозію різьбових кінців труб баку, та не несемо відповідальності за 

пошкодження, що виникають з цього. Ізолюючі об’єкти не є включеними до комплекту.  

Бак повинен бути підключеним до мережі водопостачання, як це зображується на Графіку 2. 
 

ВСТАНОВЛЕННЯ БАКУ ТА ТЕПЛООБМІННИКА З ТИСКОМ, ЩО Є ВИЩИМ, НІЖ ПРИПУСТИМИЙ 

РОБОЧИЙ ТИСК, Є НЕБЕЗПЕЧНИМ І ЗАБОРОНЕНИМ. 

4.1 Комбінований запобіжний клапан є допоміжним агрегатом баку. Підключення до водонагрівача та 

мережі водопостачання.  

Клапан має встановлюватися на трубі холодної води ПРЯМО перед баком, враховуючи напрям 

струму, що позначається стрілкою. Перед встановленням клапану трубки з холодною водою мають 

бути ретельно промитими для уникнення пошкоджень, що можуть виникнути через можливу 

засміченість. З’єднання відтіку води має розташовуватися вертикально до низу, та важіль має бути 

доступним. В напрямку струму води є одно-шляховий гідророзподільник, запобіжний клапан та 

зливна трубка, що має залишатися відкитою в напрямі струму повітря.  

4.2. Якщо тиск в мережі перевищує 0,6 МПа навіть з періодичністю, редукційний клапан має бути 

встановлено на водонагрівачі. Такий редукційний клапан клієнт купує та встановлює самостійно.  

 

Редукційний клапан встановлюється перед комбінованим клапаном.  
 

 

4.3. Будь-яка кількість відводів і кранів-змішувачів може підключатися до баку. Зворотній струм 

гарячої води через кран в напрямку водопостачання блокується одно-шляховим гідро 

розподільником (не є частиною водонагрівача). 
 

4.4. Бак можна відключити від мережі водопостачання за допомогою запірного клапану.  
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5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 

5.1. Бак може бути підключено до електромережі тільки з нероз’ємним з’єднанням. Заборонено 

використовувати штепсельну вилку.  

 

5.2. Загальна електромережа має бути підключеною до баку через пристрій відключення всіх полюсів 

з мінімальною роздільною відстанню у 3 мм між відкритими з’єднаннями.  

 

5.3. Необхідний поперечний розріз між з’єднаннями основної мережі: 1,5 мм2 – 2,5 мм2 в залежності 

від активності, що зображено в таблиці даних. 

 

Кабелі, що придатні для підключення до мережі:  

Придатні:  Альтернативні: 

H0 5 VVK (H0 5VVF) 

H0 5 RRK (H0 5RRF) 

H0 5 VVK (H0 5VVH) 

Не підключайте, якщо використовуєте захисний провід.  
 

5.4. З’єднувальний провід має підключатися до точок гвинтового з’єднання термостату/ захисного 

пристрою.  

5.5. З’єднувальний провід має розташовуватися між двома клемами, тоді він фіксується на основі з 

оболонкою з фіксуючими гвинтами.  

5.6. Забороняється працювати з водонагрівачем без захисного заземлення. Захисне заземлення 

повинно відповідати положенням IEC 60364.  
 

6. ВВЕДЕННЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Після встановлення бак можна вводити до експлуатації. Перший цикл нагріву перевіряється 

спеціалістом.  
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6.1. Відкрийте затвірний клапан (Графік 2, об’єкт № 1) та кран з гарячою водою, але тримайте кран з 

холодною водою закритим. Струм води наповнить бак. Для промивання агрегату, залишіть струм 

води протягом декількох хвилин, а далі закрийте воду.  

6.2. Підключіть пристрій до загальної електромережі за допомогою головного вимакача. 

Використовуйте термостат для встановлення бажаної температури. Протягом часу нагрівання горить 

індикатор.   
 

6.3. Протягом нагріву промивна вода може витікати через водовідтік комбінованого 

запобіжного клапану, для чого така трубка має залишатися відкритою в напрямку струму 

повітря.  

 
 

6.4. В кінці нагрівання, коли температура води досягла встановленої величини, термостат 

вимикається автоматично. Після спустошення приблизно 15 % баку термостат автоматично 

вмикається знов. Якщо термостат не вмикає автоматичний нагрів, будь ласка, зателефонуйте до 

ремонтного сервісу. 
 

7. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Якщо встановлено протікання води ззовні баку або автоматично звідки-небудь, негайно відключить 

водонагрівач від мереж водо- та електропостачання за допомогою запірного клапану та головного 

вимикача. 

Протікання крану з гарячою водою може спричинити пошкодження у вигляді перенагріву. 

Відремонтувати кран є доцільним для вас.  
 

7.1. Комбінований запобіжний клапан 

З баком в охолодженому стані кожні два місяці важіль запобіжного клапану має бути повернуто в 

напрямку стрілки для проточки клапану. Роблячи це, можна очистити сідло клапану від будь-яких 

можливих відкладень, нальоту (накип, частинки піску, тощо) та запобігти залипанню. Якщо 
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протікання води не зупиняється післі відключення нагріву, пристрій повинен оглянути спеціаліст; 

рекомендовано перевіряти бак щороку в будь-якому разі.  
 

7.2. Термостат і редукційний пристрій 

Температура води у водонагрівачі регулюється в межах 10 ºC – 75 ºC за допомогою 

багатопозиційного перемикача.  

Повертаючи перемикач за годинниковою стрілкою, термостат встановлюється на нульову позицію. 

Повертаючи перемикач термостату проти годинникової стрілки, необхідну температури можна 

встановити вище зі збільшенням. Графік 4. 

Якщо термостат не працює, захисний пристрій захищає водонагрівач проти пошкоджень у вигляді 

перенагріву, розриваючи електричний ланцюг нагріву перед тим, як вода досягла температури в    

100 ºC. 

Захисний пристрій може бути увімкнено знову лише спеціалістом після усунення причини 

перенагріву.  

 

7.3 Нагрівач 

У разі проблем електронагрівач може бути замінено, після відключення від баку та загальних мереж 

водо- та електропостачання. Далі бак спустошується, знімаються гвинти на поверхні. Ремонт 

здійснюється кваліфікованим спеціалістом.  
 

7.4. Анод захисту від корозії 

Водонагрівач оснащено анодом захисту від корозії для запобігання корозії. Тривалість 

функціонування аноду захисту від корозії залежить від жорсткості води та умов експлуатації. Стан 

аноду має перевірятися під час періодичного тех.обслуговування для видалення накипу, але 

принаймні кожні два роки.  

Дата повторної перевірки визначається техніком з ремонту. Якщо діаметр аноду звужується до 10 мм 

у будь-якій точці, він має бути заміненим.  

Заміна здійснюється тільки в ремонтному цехі за контрактом (див. гарантію).  
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Після заміни аноду його заземлення має бути повернутим до початкового стану. Це є 

надзвичайно важливим для того, щоб забезпечити належний металевий контакт між 

анодом і болтом заземлення.  
 

ЯКЩО ПРОІГНОРУВАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ, НАСЛІДКОМ МОЖЕ СТАТИ ПОШКОДЖЕННЯ 

ЗАХИСНИХ Й ОПЕРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИСТРОЮ, ВИ ВТРАТИТЕ ВАШУ ГАРАНТІЮ ТА 

ГАРАНТІЙНІ ПРАВА.   

 

7.5 Видалення накипу 

Вапняні відкладення накопичуються на нагрівачі та баці в залежності від жорсткості води. Вапняні 

відкладення на нагрівачі збільшують можливість проблем функціонування елементів пристрою, тому 

він має проходити очистку кожні два роки. 

Видалення накипу вважається видом технічного обслуговування, не є частиною робіт за гарантією.  

Якщо така процедура потребує відкриття електричних пристроїв, перевірок на термостаті/захисному 

пристрої, перевірка нагрівача та електричних з’єднаннь здійснюється також в цей ж час.  

ТАКА ПЕРЕВІРКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ В РЕМОНТНОМУ ЦЕХУ.  

Необхідність очистки внутрішнього баку перевіряється тоді, коли знято вмонтоване покриття. Під час 

очистки попіклуйтесь про те, щоб не було пошкоджено захисне покриття. 
 

7.6. Спорожнення 

 

Бак спорожнюється, повернувши важіль комбінованого запобіжного клапану в напрямку, що 

позначає стрілка, через водовипускний патрубок. Перед спорожненням клапан вимикає мережу 

водопостачання, кран з холодною водою має бути закритим, доки кран з гарячою водою залишається 

відкритим протягом спорожнення.  
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7.7 Теплоізоляція 

Теплоізоляція у відношенні до стану, коли пристрій не експлуатується (вимкнуто електроенергію 

протягом зими) може забезпечуватися, якщо бак повністю спорожнено.  

Коли водонагрівач повернуто до функціонування, перед його підключенням до електромережі він має 

бути наповненим водою.  

 

8. УМОВИ ГАРАНТІЇ 

Гарантія на нагрівач води застосовується лише в тому випадку, якщо водонагрівач встановлений та 

використовується відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації, та інструкції 

з експлуатації, якщо гарантійний талон заповнений належним чином, а також дотримуються 

мінімальні розміри пристосування та установки. 

 

Гарантія не діє на наявність дефектів, спричинених: 

- неналежне перевезення. 

- неправильне зберігання. 

- недоречне використання. 

- Підвищена напруга живлення. 

- сторонні речовини в трубопроводі. 

- склад води, що не відповідає національним стандартам питної води. 

- осіли водою або осілими брудом. 

- природні та інші явища або лиха. 

- Не дотримуйтесь інструкцій з установки в цьому посібнику. 

- Не дотримуйтесь інструкцій в інструкції з експлуатації. 

- шляхом втручання в роботу нагрівача несанкціонованою особою. 

 

Ремонт може виконуватися тільки авторизованими сервісними партнерами Q-termo, s.r.o. 
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Якщо відмова нагрівача не підпадає під дію гарантійного ремонту, доступу та достатнього простору, 

необхідного для ремонту обігрівача, або будь-якого несанкціонованого втручання з боку 

несанкціонованого сервіса обігрівача, власник опалювача оплачує витрати на ремонт 

опалювального приладу та проведення авторизованого обслуговування. 

8.1 ГАРАНТІЙНИЙ ЧАС 

Емальовані водонагрівачі гарантовані протягом 24 місяців з дати продажу. Гарантійний термін може 

бути продовжений на 120 місяців, за винятком електричних та механічних компонентів. 

Подовження гарантії залежить від обслуговування до закінчення стандартного 24-місячного 

гарантійного строку. Інспекція служби не є частиною гарантії та всіх витрат, пов'язаних з 

обслуговуванням водонагрівача, Заміна деталей та робота службового працівника оплачується 

власником нагрівача. За умови гарантійної та вільної заміни анодний стрижень не замінюється. 

Сервісний огляд повинен бути виконаний уповноваженим сервісним партнером Q-termo, s.r.o. або 

відремонтованою особою і повинен бути належним чином зареєстрований у гарантійному талоні та 

правильно повідомлений виробнику. Гарантійний термін не розширюється автоматично в разі будь-

якого втручання в службу протягом стандартного гарантійного періоду. 

8.2 ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

1. Водонагрівачі не призначені для промислового використання. 

2. Водонагрівачі можуть бути встановлені та використані тільки в приміщеннях, що відповідають 

мінімальним вимогам до протипожежного захисту. 

3. Обережно! Діти не повинні вводити в експлуатацію водонагрівач! 

4. Підключити обігрівач до системи водопостачання та електричної мережі можуть лише 

кваліфіковані особи. Особа, яка виконає установку, повинна ввести назву компанії, яку він 

представляє, дату, своє ім'я та підпис у відповідній частині гарантійного талона. 

5. При підключенні приладу до електромережі слід дотримуватися обережності, щоб забезпечити 

належне підключення нейтрального та заземлювального ланцюга до електричного кола. 

6. Водонагрівач, підключений і закріплений на стіні, може бути введений в експлуатацію тільки 

після випробування. Особа, яка виконає установку, повинна ввести назву компанії, яку він 
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представляє, дату, своє ім'я та підпис у відповідній частині гарантійного талона. Функціональне 

випробування за гарантією виробника не поширюється. 

7. Увага! Якщо можливо, що температура в приміщенні опуститься нижче 0 ° C, злийте всю воду. 

8. Обережно! Завдяки безпечній роботі водонагрівачів під тиском, необхідно очистити їх запобіжний 

клапан - необхідно підняти фіксуючий важіль (або відкрутити кришку в залежності від модифікації 

клапана), поки не почне текти сильний потік води. Це важливо, коли водяний обігрівач вмикається 

коли головне водопостачання переривається. Якщо при наповненні резервуара вода не зливається, 

запобіжний клапан може бути пошкоджений, а використання водонагрівача суворо заборонено. 

9. Запобіжний клапан також служить для зливу води з нагрівача при ремонті та очищенні.  

Остерігайтеся! При вивантаженні води з резервуара необхідно вжити всіх заходів, щоб запобігти 

пошкодженню проточною водою. 

10. Необхідно дотримуватися всіх принципів заміни анодів та очищення природного каменю. 

Виробник рекомендує профілактичний огляд анодного стрижня після прибл. два роки роботи 

нагрівача. Інспекція нагрівача та можлива заміна анодного стрижня не підлягає гарантійному 

покриттю і покривається власником нагрівача. 

11. Для забезпечення надійного функціонування нагрівача в районах з дуже важкою водою і високим 

рівнем мінералів ми рекомендуємо щорічно очищати нагрівачі і видаляти камінь. Емалеву глазур 

можна витирати тільки сухою тканиною без використання будь-яких твердих предметів. Такий тип 

послуг не підлягає гарантіям і може виконуватись тільки кваліфікованою особою. 

12. Виробник рекомендує встановити невеликий розширювальний резервуар на кожний водонагрівач 

потужністю 50 - 200 л.  

13. Встановіть нагрівач у вільний від морозу приміщення. Температура не повинна опускатися нижче 

+ 2 ° С. Якщо нагрівач встановлений в зоні з підвищеною вологістю, або з постійною температурою 

вище 35 ° C, забезпечте належну вентиляцію цього приміщення. 

14. Якщо нагрівач встановлений таким чином, що вода, що витікає з нагрівача, може призвести до 

пошкодження, помістіть контейнер для збору зі зливом у каналізацію під ним. 

16. Увага! Виробник / дистриб'ютор не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені 

витіканням води з нагрівача! 
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9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
СЕРТИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ 
 
Відповідно до Указу BkM-IpM A2 / 

1984 (III.10.), Ми заявляємо, що 
прилад відповідає таким 

технічним характеристикам: 
 

Застосовується захист від 
електричного удару: клас захисту 

від електричного струму I. Може 
підключатися до мережі 

електропостачання з захисним 
заземленням, як визначено в IEC 

60364. Основні правила, що 
стосуються виробу: EN 60335-1, 

EN 60335-2-21 

 
Критерії зберігання та 

транспортування: EN 60721-3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Тип TREND 
TREND 

30 N 

TREND 

50 N 

TREND 

80 N 

TREND 

100 N 

TREND 

120 N 

TREND 

150 N 

TREND 

200 N 

Опис Водонагрівач 

Напрямок 
розміщення 

Настінний 

Об'єм  (l) 30 50 80 100 120 150 200 

Напруга  (V) 230~ 

Потужність нагріву 
(W) 

1600 1600 2000 2000 2400 2400 2400 

Струм (A) 7 7 8,7 8,7 8,7 10,5 10,5 

Час нагрівання від 
15 ºC до 65 ºC (h) 

1,16 2 2,5 3,1 3,1 3,9 5,1 

Енергія в режимі 
очікування 65ºC 
(Wh/24h) 

0,77 0,89 1 1,3 1,5 1,7 2,53 

З'єднання труб G1/2 

Маса нетто (kg) 16,2 19,7 27,4 29,4 32,4 38,5 52 

Номінальний 
робочий тиск (MPa) 

0,6 

Тиск запобіжного 
клапана (MPa) 

0,7 

Вбудовані елементи 
безпеки : 

Комбінований термостат /  захисний термостат 

Інші елементи 
безпеки : 

Активний анодний захист від корозії 



 

9. КОЛЕКЦІЯ МАЛЮНКІВ 
 

  TREND 30 N              TREND 50-200 N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE a m ØD h C e 

TREND50N 340 480 

515 

527 

527 100 

TREND80N 500 650 697 

TREND100N 570 800 847 

TREND120N 750 930 977 

TREND150N 950 1125 1172 

TREND200N 1230 1400 544 1447 556 115 

 
1. 
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Закриваючи
й клапан 

Підключен
ня 
манометра 

Редукційний клапан  
Комбінований 
запобіжний 
клапан 

Трубопровід 
(у 
каналізацію) 

Клапан 
односторонній 

Змішувач (з 
душем) 

Кран 

 
 
 
 
 
 

2. 



 
 
 

TRENDxxxN 

 

3. 

 
 

4. 

нульове положення 

  захист від замерзання 

 
 

UA  Ми повідомляємо Вам, що продукт, який Ви придбали після його життєвого циклу, може спричинити пошкодження навколишнього 

середовища, головним чином ґрунтової води, завдяки особливостям розкладання, оскільки він містить частини (тобто дроти), які потрапляють до 
категорії небезпечних відходів, тому Використовуваний продукт також вважається небезпечними відходами. Тому ми просимо Вас не 
розміщувати використаний продукт серед несортированних комунальних відходів, а доставити його компанії, що спеціалізується на збиранні 
відходів електричних пристроїв або виробничій компанії, з метою сприяння захисту навколишнього середовища шляхом професійного управління 
та утилізації. використовуваного продукту. 



 
 


