
ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

Zeneo



Монтаж

2

Описание на уреда

1. Характеристики

1.1 Електрически бойлер за вертикален монтаж на стена

*Реално време за загряване на водата от 15С до 65С
**Консумация на ел.енергия в kWh за 24ч. за вода 65С (при темп. в помещението 20С)

50 литра

Напрежение (V) 230 V монофаза
(няма наличен комплект)

230 V монофаза
(може да бъде трансформиран
в 400 V-трифазен с комплекта)

Нагревателен елемент Steatite
Мощност (W) 1 200 1 200 1 200 1 800 2 200

Размери
(mm)

Ø 505 510 510 530 530
H 540 700 865 1165 1480
A 368 575 750 1050 1050
B / / / 800 800
C 525 530 530 550 550

Време за затопляне на водата 4h15 5h29 5h20 5h42
Qpr (Консумация)** 0,82 1,08 1,30 1,50 1,79

V40 (Обем топла вода
 при 40С) / 1,83 x 

капацитет
1,87 x 

капацитет
1,96 x 

капацитет
1,91 x

капацитет

Тегло на празен уред (кг) 23 27 30 39 49

Напрежение (V) Ускорена 230 V монофаза
(може да бъде трансформиран в 400 V-трифазен с подходящ комплект)

Нагревателен елемент Steatite
Мощност (W) 1 800 3 000 3 000 3 000 3 000

Размери
(mm)

Ø 505 510 510 530 530
H 540 700 865 1165 1480
A 368 575 750 1050 1050
B / / / 800 800
C 525 530 530 550 550

Време за затопляне на водата* 1h34 2h12 3h10 4h15
Qpr (Консумация)** 0,82 1,08 1,30 1,50 1,79

V40 (Обем топла вода
 при 40С) / 1,83 x

капацитет
1,87 x 

капацитет
1,96 x

капацитет
1,91 x

капацитет
Тегло на празен уред (кг) 23 29 30 39 49

75 литра 100 литра 150 литра 200 литра

50 литра 75 литра 100 литра 150 литра 200 литра

2h23

1h29
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Изход
за топла вода
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Вход
за студена вода
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1.2 Вертикален електрически бойлер за подов монтаж

*Реално време за загряване
 на водата от 15С до 65С

**Консумация
 на ел.енергия в kWh
 за 24ч. за вода 65С
(при темп. в помещението 20С)





Изход
за топла вода

Вход
за студена вода

Напрежение (V) 230 V монофаза (може да бъде трансформиран в 400 V-трифазен
 или 230 V-трифазен с подходящ комплект)

Нагревателен елемент Steatite

Мощност (W) 1 800 2 200 3 000 3 000

Размери
(mm)

Ø 530 530 530 570

H 1 170 1 480 1 800 1 755

A 600 600 600 640

Време за затопляне на водата* 4h35 5h19 5h28 5h58

Qpr (Консумация)** 1,56 1,92 2,15 2,41

V40 (Обем топла вода
при 40С)

1,82 x
капацитет

1,82 x 
капацитет

1,88 x
капацитет

1,86 x
капацитет

Тегло на празен уред (кг) 40 49 63 73

150 литра 200 литра 250 литра 300 литра

Монтаж



      (mm)
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1.3 Хоризонтален електрически бойлер

Напрежение (V) 230 V монофаза
(няма налечен комплект) 

230 V монофаза (може да бъде трансформиран в 400 V
трифазен или 230 V-трифазен с подходящ комплект)

Нагревателен елемент Steatite

Мощност (W) 1 200 1 800 2 200

Размери
Ø 530 530 530

A 840 1 140 1 460

B 500 800 800

Време за затопляне на водата* 5h33 5h06 5h21

1,34 1,75 1,98

1,83 x
капацитет

1,72 x
капацитет

1,7 x
капацитет

32 39 49

Възможности за монтаж:





150 литра100 литра 200 литра

Qpr (Консумация)**

V40 (Обем топла вода
при 40С)

Тегло на празен уред (кг)

*Реално време за загряване
 на водата от 15С до 65С

**Консумация на ел.енергия в kWh
за 24ч. за вода 65С (при темп. в помещението 20С)

Изход
за топла вода

Вход
за студена вода

Монтаж
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2. Аксесоари

Универсална стойка за подов монтаж

• Идеално решение, при липса на устойчива стена
    за монтаж
• По-бърз монтаж
• Лесен достъп до уреда
• Специално място за предпазната група
• Нов, по-стабилен модел
• Оборудвана с предпазни крачета,
    за защита срещу надраскване на пода518 mm

Удължител за 150л и 300л вертикален модел за подов монтаж

• Идеалното решение в случаите,
    когато е необходимо да се осигури свободно място
    под уреда.
• Улеснява свързването на тръбите.

220 mm

Монтаж
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• Идеално решение при ограничени пространства:
    уредът се окачва на планката
• По-бърз монтаж
• Уредът лесно може да бъде монтиран в ъгли 
    или на места, където достъпът е ограничен
• Отговаря на изискванията за товароиздръжливост

Капацитет Брой плаки
от 50 до 100 литра 1

от 150 до 200 литра 2



Кит за 400V за свързване към 3-фазен ток

• За промяна от еднофазен ток 230V на 3-фазен ток 400V.

Диелектрична връзка Ø20/27

Монтажна планка за бърз монтаж на стена

Manuel d’utilisationFR

3. La commande nomade

3.1 Véri�cations préalables

Charge de l’accumulateur

Le chau�e-eau doit être mis sous tension pendant au moins seize heures
en continu pour pouvoir recharger l'accumulateur assurant la transmis-
sion vers la commande nomade. 

Dans le cas d'une double tari�cation (heures creuses / heures pleines),
utiliser le contacteur du chau�e-eau pour le mettre en marche forcée. 

Si l'accumulateur n'est pas su�samment chargé, la communication radio 
peut connaître des coupures

Installation des piles sur la commande nomade

S'assurer que les piles sont bien installées dans la commande nomade.
Voir le paragraphe Mise en place des piles , page 40.

Manuel utilisation FR.book  Page 5  Mercredi, 23. décembre 2009  11:32 11
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Кит за вертикален монтаж от таван

D

440

660

• Идеално решение,
    при липса на устойчива стена за монтаж
• Свободно пространство под бойлера
• Устойчив при свръхнатоварване (+50кг)

Отстояние D = 197 mm минимум за 75л. до 200л.
ОтстояниеD = 225 mm минимум за 50л. 

• По-бърз монтаж

Универсални скоби за вертикален монтаж на стена

• Идеалното решение за употреба
 на съществуващи скоби за монтаж на бойлер,
 без необходимост от пробиване на нови отвори.

Монтаж
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Монтаж

1. Монтаж на бойлера

1.1 Монтаж на вертикален бойлер на стена

Тънки стени (части от гипсокартон):

Масивна, дебела стена (бетон, камък или тухла):

1.2Монтаж на вертикален бойлер на стойка
за подов монтаж (VS)

1.3 Монтаж на хоризонтален бойлер на стена (НМ)

5

Réglage date et heure

Véri�er le réglage du jour et de l'heure en appuyant sur la touche 
Voir le paragraphe Réglage du jour et de l’heure , page 42.

Un mauvais réglage du jour et de l'heure peut engendrer un 
dysfonctionnement du chau�e-eau.

Une fois ces véri�cations réalisées, vous pouvez procéder à la mise en
place de la commande nomade.

Монтаж

• Изберете място за монтаж, защитено от замръзване (мин 4 до 5°С).
• Поставете бойлера възможно най-близо до най-често използвания 
смесител.
• Ако бойлерът се монтира в необитаемо помещение (склад, мазе, гараж), 
тръбите и предпазният клапан трябва да бъдат изолирани.
• Постоянната външна температура около бойлера не трябва да 
надвишава 40°С, затова при необходимост осигурете необходимата 
вентилация.
• Уверете се, че стойката за монтаж на стена е достатъчно здрава, за да 
издържи теглото на бойлера, когато е пълен с вода.
• Оставете 550мм пред всеки от електрическите елементи за периодична 
поддръжка на нагревателния елемент.
• Монтирайте отточна вана под бойлера, в случаите, когато е монтиран на 
окачен таван, в таванско помещение или над жилищни помещения.
  Необходим е извод към отточна тръба.
• Осигурете вентилация в мокри помещения.

Бойлерът е лесно преносим, благодарение на дръжки, разположени в краищата.
Съществуват няколко начина за монтаж, в зависимост от състоянието на 
стените.

Ø10 мм метални планки за носещата конструкция, свързани с профили или 
шини.

Пробийте отвори за болтове Ø10мм. Независимо от вида на стената, 
използвайте шаблона на кашона и проверете размерите, преди да 
започнете да пробивате.
Стени, които не са в състояние да издържат на значително 
натоварване:
Бойлерите за вертикален монтаж могат да бъдат монтирани на стойка, ако 
стената не може да издържи теглото на уреда. При всички случаи, горните 
скоби трябва да бъдат фиксирани. Използвайте стойката, препоръчана от 
производителя.

Бойлерът се поставя на земята и под базата му се фиксират основи.
Не е необходимо захващане за стената.
Възможно е да бъде монтирана повдигаща рамка под бойлера,
за да се осигури място за тръбите (Н:220мм. – допълнителен аксесоар).

Хидравличните връзки и капакът трябва задължително да бъдат във 
вертикално положение и под уреда.
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2. Свързване на водните връзки

2.1 Описание на тръбите

2.2 Свързване на тръбите

0,60 m

0,60 m

0,60 m
Зона

1

Зона
2

Зона
3

1.3 Условия, които трябва да се спазят
при монтаж в баня

Всяка от тръбите е стоманена с Ø20/27 (50л. до 300л.) и резбован край.

Монтаж

Обемните бойлери трябва да бъдат монтирани в Зона 3 и извън 
останалите зони.

Все пак, когато размерите на банята не го позволяват, е възможно 
бойлерът да бъде монтиран:
 В зона 2
 В зона 1- ако бойлерът е хоризонтален и е разположен на 
възможно най-голяма височина в помещението и са изпълнени следните 2 
условия:
 Водните тръби са изработени от проводящ материал.
 Бойлерът е защитен с пресостат за диференциален остатъчен 
ток до макс.30mА

Електрическият бойлер трябва да бъде свързан към централната 
инсталация при спазване на всички стандарти и изисквания на 
действащото законодателство в страната на приложение.

• Входът за студената вода е отбелязан със синя шайба, а изходът за топлата 
вода – с червена.

• Тръбите могат да бъдат свързани с твърди връзки , обикновено медни 
(черната стомана е забранена) или с меки връзки (стандартни меки връзки 
от неръждаема стомана).
• При употреба на медни тръби, те трябва да бъдат свързани към изхода 
за топлата вода посредством изолиращите фитинги от комплекта или чрез 
чугунен преходник, за да се предпази тръбата от корозия (вследствие на 
директен контакт между желязо и мед).
Забранена е употребата на месингови фитинги.
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3. La commande nomade

3.1 Véri�cations préalables

Charge de l’accumulateur

Le chau�e-eau doit être mis sous tension pendant au moins seize heures
en continu pour pouvoir recharger l'accumulateur assurant la transmis-
sion vers la commande nomade. 

Dans le cas d'une double tari�cation (heures creuses / heures pleines),
utiliser le contacteur du chau�e-eau pour le mettre en marche forcée. 

Si l'accumulateur n'est pas su�samment chargé, la communication radio 
peut connaître des coupures

Installation des piles sur la commande nomade

S'assurer que les piles sont bien installées dans la commande nomade.
Voir le paragraphe Mise en place des piles , page 40.

Réglage date et heure

Véri�er le réglage du jour et de l'heure en appuyant sur la touche 
Voir le paragraphe Réglage du jour et de l’heure , page 42.

Un mauvais réglage du jour et de l'heure peut engendrer un 
dysfonctionnement du chau�e-eau.

Une fois ces véri�cations réalisées, vous pouvez procéder à la mise en
place de la commande nomade.
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Монтаж

• Свързващите тръби трябва да са запушени, докато се монтира 
бойлерът (с калчища и т.н.)
• На входа на студената вода на бойлера трябва да бъде монтиран нов 
предпазен клапан (не е включен в комплекта), отговарящ на действащите 
стандарти (в Европа: EN1487), налягане 7 bar (0.7MPa) и размер ¾“ (1“ за 
500л.).
• Свържете предпазния клапан към отточна тръба, защитена от 
замръзване и поставена под наклон, така че да осигурите отвеждането на 
разширената топла вода или при необходимост- източването на бойлера.
• Към предпазния клапан трябва да бъде свързана тръба за източване на 
бойлера. Тя трябва да бъде монтирана под наклон и  защитена от 
замръзване.
• При употреба на тръби от синтетични материали (напр. полипропилен), 
на изхода за топлата вода задължително трябва да бъде монтиран 
термостат. Той трябва да бъде настроен за работа, според съответния 
материал.
• Използваните тръби трябва да издържат на 100°С и 10bar (1 MPa)…

Възвратно-предпазна група 
Спирателен клапан

Редуцир- вентил,
ако P>5 bars (0,5MPa)

на основната захранваща
тръба.



Отточна тръба



Изолиращ фитинг
или чугунен преходник

Изход
за топла вода

Вход
за студена вода

Примерна диаграма за свързване на хоризонтален бойлер

Хидравличните връзки и капакът трябва задължително да бъдат във 
вертикално положение и под уреда.

Възвратно-предпазната група включва:
1 Сферичен кран
1 вентил за ръчно източване
1 възвратен клапан (не позволява водата от бойлера да се излее обратно 
във водоснабдителната система)
1 предпазен клапан 7 bars – 0,7 Mpa
1 inspection plug за възвратния клапан

Налягането във водоснабдителната система обикновено не 
надвишава 5 bars – 0,5MPa.В противен случай, монтирайте 
редуцир вентил на входа на студената вода.

Сифон с фуниен край
и въздушен клапан
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2.3 Съвети и препоръки

3. Електрически връзки



3.1 Препоръки

5

Manuel d’utilisationFR

3. La commande nomade

3.1 Véri�cations préalables

Charge de l’accumulateur

Le chau�e-eau doit être mis sous tension pendant au moins seize heures
en continu pour pouvoir recharger l'accumulateur assurant la transmis-
sion vers la commande nomade. 

Dans le cas d'une double tari�cation (heures creuses / heures pleines),
utiliser le contacteur du chau�e-eau pour le mettre en marche forcée. 

Si l'accumulateur n'est pas su�samment chargé, la communication radio 
peut connaître des coupures

Installation des piles sur la commande nomade

S'assurer que les piles sont bien installées dans la commande nomade.
Voir le paragraphe Mise en place des piles , page 40.

Réglage date et heure

Véri�er le réglage du jour et de l'heure en appuyant sur la touche 
Voir le paragraphe Réglage du jour et de l’heure , page 42.

Un mauvais réglage du jour et de l'heure peut engendrer un 
dysfonctionnement du chau�e-eau.

Une fois ces véri�cations réalisées, vous pouvez procéder à la mise en
place de la commande nomade.

Монтаж

Препоръчваме да монтирате предпазен температурен сензорна на изхода 
на бойлера, за да намалите риска от изгаряния:
В бани и тоалетни, максималната температура на вода е 50°С .
В други помещения, максималната температура на топлата вода е 60°С.
В райони с много твърда вода (Th>20°f), препоръчваме третиране на 
водата.

При използването на омекотител, твърдостта на водата трябва да остане 
>15°f.
Употребата на омекотител не променя гаранцията в случай, че се 

Нашите уреди отговарят на всички действащи стандарти и са напълно 
безопасни. Електрическите връзки трябва да отговарят на всички 
изисквания и действащи стандарти в страната на приложение.

Инсталацията включва:
• По посока на бойлера: Многополюсен прекъсвач с контактни отвори 
поне 3мм.: предпазител, прекъсвач или твърд захранващ кабел с минимум 
3х2.5м2 еднофазни секции (фаза, нула, земя) или 4х2.5мм2 ,3-фазна (3 
фази + земя).
• Проводникът за заземяване е цветен зелен/жълт.

 Електрическата система на бойлера е създадена за работа при 
постоянно захранване (24 часа на ден), 8 часа на по-слабо натоварване 
или 8 часа по-слабо натоварване разделени на два периода. Уверете 
се,че инсталацията отговаря на една от двете схеми на електрическо 
захранване.
Гаранцията отпада, ако времето на захранване с електричество е 
по-малко.

Срежете кабела до подходяща дължина, за да избегнете контакт с 
нагревателния елемент.
Заземяването е от изключително значение за сигурността.

Директното свързване на елементите (без преминаване 
през термостата) е абсолютно забранено. Опасно е, защото 
по този начин температурата на вода не се контролира.
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3.2 Свързване на електрическите връзки

Преди да започнете работа се уверете, че електрическото
захранване е спряно.

VM 50 l VM 75 à 200 l VS

VM 50 l VM 75 à 200 l VS

Монтаж

Налягането във водоснабдителната система обикновено не 
надвишава 5 bars – 0,5MPa.В противен случай, монтирайте 
редуцир вентил на входа на студената вода.

1. Развийте винтчетата и свалете капака, под който се намира 
електрическата диаграма.
2. Електрическият бойлер е произведен за работа с 230V еднофазен ток. 
За 400V 3-фазен ток, подменете оригиналната еднофазна платка с 400V 
3-фазен кит.
Монтажът на кита е описан в настоящата инструкция.
3. Прекарайте кабела през определената за целта скоба.
4. Затегнете скобата.

5. Свържете краищата на кабела към клемата на термостата (не е 
необходимо да сваляте термостата).Развийте винтчетата и свалете 
капака, под който се намира електрическата диаграма.
6. Свържете зеления/жълтия заземителен проводник към отвора на 
клемата отбелязан с☺върху фланеца на бойлера. 

7. Поставете капака обратно, след като се уверите, че електрическите 
връзки са добре затегнати.
8. Затегнете болтовете на капака.
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3.3 Инструкции за монтаж на 3-фазен кит

Откачете конектора към
нагревателния елемент

Разкачете захранващата платка

Откачете и свалете платката на 230V

Свържете платката на 400V

 

Свържете захранващия кабел, като не забравяте да го заземите

Свържете конектора на нагревателния елемент към платката на 400V








Монтаж
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3.4 Настройване на температурата

Проверка на правилното функциониране
на бойлера
1. Пълнене на бойлера с вода




5

Manuel d’utilisationFR

3. La commande nomade

3.1 Véri�cations préalables

Charge de l’accumulateur

Le chau�e-eau doit être mis sous tension pendant au moins seize heures
en continu pour pouvoir recharger l'accumulateur assurant la transmis-
sion vers la commande nomade. 

Dans le cas d'une double tari�cation (heures creuses / heures pleines),
utiliser le contacteur du chau�e-eau pour le mettre en marche forcée. 

Si l'accumulateur n'est pas su�samment chargé, la communication radio 
peut connaître des coupures

Installation des piles sur la commande nomade

S'assurer que les piles sont bien installées dans la commande nomade.
Voir le paragraphe Mise en place des piles , page 40.

Réglage date et heure

Véri�er le réglage du jour et de l'heure en appuyant sur la touche 
Voir le paragraphe Réglage du jour et de l’heure , page 42.

Un mauvais réglage du jour et de l'heure peut engendrer un 
dysfonctionnement du chau�e-eau.

Une fois ces véri�cations réalisées, vous pouvez procéder à la mise en
place de la commande nomade.
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1. Проверка на работата на уреда

Монтаж

Температурата е фабрично настроена на 
максимална стойност. Температурата 
може да бъде намалена с 15°С (1 градус с 
всяка степен  на термостата)

1. Отворете вентила на топлата вода.
2. Отворете вентила на студената вода на предпазната група (уверете се, 
че вентила за източване на бойлера е затворен).
3. В момента, в който водата започне да тече равномерно от кранчето за 
топла вода, го затворете.Бойлерът е пълен.
4. Уверете се, че по тръбните връзки няма течове и проверете 
уплътнението на капака под електрическото табло.При необходимост- 
затегнете.
5. Уверете се, че по тръбните връзки няма течове и проверете 
уплътнението на капака под електрическото табло.При необходимост- 
затегнете.

1. Изключете електрическото захранване.
2. Ако на електрическото табло е монтиран прекъсвач за работа на нощна
тарифа, настройте потенциометъра в позиция постоянно включен (I).
На потенциометъра са отбелязани 3 степени:
 2.1 Off(изключен) или позиция 0
 2.2 Автоматичен или позиция Auto
 2.3 Включване или позиция 1
3. Оранжевият светлинен индикатор се включва.
4. След 15 до 30мин. водата трябва да започне да капе през отточната 
тръба на предпазната група (която трябва д бъде свързана към отточна 
тръба за отпадни води). Това явление е напълно нормално. То се дължи 
на разширяването на водата вследствие на повишаването на 
температурата. Впоследствие, предпазният клапан ще отведе част от 
водата, така че вътрешното налягане във водосъдържателя да не 
надвишава 7bars – 0,7 MPa. Това количество може да достигне 2 до 3% от 
обема на водосъдържателя.
5. Уверете се, че по тръбните връзки няма течове и проверете 
уплътнението на капака под електрическото табло.При необходимост- 
затегнете.

 При първоначален пуск, от нагревателния елемент може да се 
отделят дим и миризма. Това е нормално и ще изчезне след няколко 
минути.

 По време на работа, в зависимост от качеството на водата, бойлерът 
може да издава тих звук подобен на чайник. Този звук е нормален и не 
означава, е има повреда в уреда.
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Препоръки
Препоръки за правилен монтаж и употреба на уреда

1. Рискове от механични повреди

2. Рискове от повреди по електрическата част

3. Рискове от повреди в хидравличните връзки
Налягане

Хидравлични връзки, източване

Монтаж

Пренасяне
Уредът трябва да бъде пренасян и монтиран съобразно размерите и 
теглото му.

Разположение
Уредът трябва да бъде защитен от неблагоприятни метеорологични условия и 
скреж.

Позициониране
Уредът трябва да бъде позициониран според препоръките на производителя.

Електрически връзки
• Свържете електрическите връзки според диаграмите и инструкциите,
предоставени от производителя. Задължително неутрализирайте 
термостата;
директното свързване е строго забранено.
• За да избегнете прегряване на захранващия кабел, използвайте кабел 
от вида и с дебелина, препоръчани в инструкцията за монтаж. 
Задължително спазвайте действащите изисквания в страната на 
приложение.
• Уверете се, че е поставена защита между електрическото захранване и 
уреда.
• Уредът трябва да бъде добре заземен.
• Осигурете достъп до електрическите елементи посредством кабелни 
отвори
с подходящ диаметър.
• Преди да свалите капака се уверете, че електрическото захранване е 
прекъснато.

• Монтажът на предпазната група, включваща поне предпазен вентил, е 
абсолютно задължителен. Тя трябва да бъде монтирана директно на 
входа за студената вода.
• Не блокирай отточния изход на вентила. Свържете отточния отвор към 
извод за отточна вода.
• В случай на прекалено високо налягане, водният поток не трябва да 
бъде забавян. Свържете предпазната група към отточна тръба, монтирана 
под наклон на открито и защитена от замръзване, за да изведете топлата 
вода или да източите бойлера.

Уредът трябва да работи в границите на налягане, за които е 
предназначен.



Монтаж
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3. La commande nomade

3.1 Véri�cations préalables

Charge de l’accumulateur

Le chau�e-eau doit être mis sous tension pendant au moins seize heures
en continu pour pouvoir recharger l'accumulateur assurant la transmis-
sion vers la commande nomade. 

Dans le cas d'une double tari�cation (heures creuses / heures pleines),
utiliser le contacteur du chau�e-eau pour le mettre en marche forcée. 

Si l'accumulateur n'est pas su�samment chargé, la communication radio 
peut connaître des coupures

Installation des piles sur la commande nomade

S'assurer que les piles sont bien installées dans la commande nomade.
Voir le paragraphe Mise en place des piles , page 40.
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• Това означава, че диаметърът на отточната тръба трябва да бъде съобразен с
обема на водния поток.
• Внимавайте да не обърнете местата на връзките за топлата и студената вода.
• Проверете за течове.
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Описание на бойлера

Вграден контролен
светлинен индикатор 

Тръба за топлата вода
от неръждаема стомана

Стоманен корпус

Емайлиран
водосъдържател

Хибриден анод *

* За 50л.: титаниев анод

Керамичен
нагревателен елемент

Дифузер на входа
на студената вода

Поддръжка

• Не блокирай отточния изход на вентила. Свържете отточния отвор към 
извод за отточна вода.
• В случай на прекалено високо налягане, водният поток не трябва да 
бъде забавян. Свържете предпазната група към отточна тръба, монтирана 
под наклон на открито и защитена от замръзване, за да изведете топлата 
вода или да източите бойлера.

Бойлерът, който сте закупили е оборудван със:
• Водосъдържател, покрит с предпазен слой стъклен емайл;
• Лесно сменяем нагревателен елемент Steatite (без нужда от изпразване 
на бойлера);
• Електрически прекъсвач, в случай на прекомерно висока температура;
• Хибриден анод (за 50л.: титаниев анод), който постоянно отдава ниско 
напрежение, което защитава водосъдържателя от корозия.
• Вграден контролен светлинен индикатор, който показва текущото 
работно състояние.
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Поддръжка
1. Препоръки за безопасност

2. Поддръжка на бойлера
Задължително спрете електрическото захранване
преди да свалите капака.
2.1 Поддръжка от потребителя
Предупреждения

Източване

5

Réglage date et heure

Véri�er le réglage du jour et de l'heure en appuyant sur la touche 
Voir le paragraphe Réglage du jour et de l’heure , page 42.

Un mauvais réglage du jour et de l'heure peut engendrer un 
dysfonctionnement du chau�e-eau.

Une fois ces véri�cations réalisées, vous pouvez procéder à la mise en
place de la commande nomade.

Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с 
физически, сетивни или умствени недостатъци, или от хора без опит за 
работа, освен в случаите, когато те са ръководени от някой, който е 
отговорен за тяхната безопасност, или са били предварително 
инструктирани за работа с уреда.

Децата не трябва да бъдат оставяни да си играят с уреда.

Електрическият бойлер се нуждае от малко поддръжка, от страна на 
потребителя:
• Отваряйте клапана на защитната група веднъж месечно, за да 
почистите от натрупвания на котлен камък и да се уверите, че не е 
запушен.
• Периодично проверявайте дали зелената лампа работи. Ако спре или 
мига бързо, свържете се с Вашия инсталатор.
• При поява на грешка, вижте раздел „Проблеми и решения“ от 
настоящата инструкция.
• При поява на проблем и уредът не отоплява или от кранчетата започне 
да излиза пара, изключете електрическото захранване и се свържете с 
Вашия инсталатор.

За да поддържате уреда в добро функционално състояние, е 
задължително 
оборудването да бъде проверявано от професионалист на всеки 2 години.

В райони с много твърда вода (Th>20°f), препоръчваме тя да бъде 
третирана. С употребата на омекотител, твърдостта на водата трябва да 
остане > 15°f. Омекотителят не влияе върху гаранцията, стига да отговаря 
на добрите практики и регулярно да се проверява.

Следвайте следните инструкции, когато искате да източите бойлера 
(необходимо за премахване на котлен камък или когато бойлерът трябва 
да бъде изключен и оставен в помещение, където не е защитен от 
замръзване):
1. Изключете електрическото захранване
2. Затворете входа на студената вода
3. Отворете кранчето за топлата вода или развийте фитинга на изхода на 
топлата вода.
4. Отворете кранчето за източване на предпазния клапан.
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2.2 Описание на компонентите
Електрически бойлер за вертикален монтаж (VM)

Захранващ кабел

Акумулатор

БатерияЕлектронен термостат

Отоплително тяло

Изход за
горещата вода

Капак
Връзка и скоба
за кабела

Нагревателен елемент

Вход за 
студената вода

Електронен
термостат

Захранващ
кабел

Отоплително
тяло

Изход за 
горещата вода 

Капак

Връзка и скоба
за кабела

Вход за
студената вода

Нагревателен елемент

Акумулатор

Батерия

75 до 300 литра:

50 литра:
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Електрически бойлер  (VS) за подов монтаж
и хоризонтален модел (HM)

Adjustment сензор Отоплително тяло Нагревателен елемент

БатерияСкоба за кабела Захранващ кабел Електронен термостат
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Електронен термостат

Електрическо табло Контролен сензор Клема захранване

Винтови клеми
БатерияICA свързванеИндикатор

за грешкаКонтролно табло

ICA лампа
Индик.лампа
отопление
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Заземителен
проводник

Захранващ кабел

Конектор на 
червения кабел

Конектор

Клема на
синия кабел

Захранващ кабел Заземителен проводник

Конектор Конектор на червения кабел

Вертикален модел
за стенен монтаж

Вертикален за подов монтаж/
Хоризонтален за стенен монтаж

2.3 Обслужване от квалифициран техник
Процедурата за почистване на котления камък е следната:
1. Спрете електрическото захранване към уреда.
2. Развийте болтовете и свалете капака.
3.Разкачете захранващия кабел от клемите на термостата, след това 
заземителния проводник, свързан към водосъдържателя.
4. Разкачете връзките на нагревателния елемент на електрическото табло
5. Разкачете червения кабел и развийте болта на клемата на синия кабел.
6. Откачете таблото:
 - Дръпнете го напред (за вертикални модели за монтаж на стена)
 - Откачете го от скобите (за хоризонтални модели или 
вертикални модели за подов монтаж)
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3. Проблеми и решения
3.1 Проблеми и решения за потребители:
светлинен индикатор

Светлинен
индикатор n° 1 Индикация Забележки

Оранжево

Продължително светене (оранжево) Нормална работа:
- Загряване на водата;
- Защита срещу корозия

Уредът работи с нормално 
захранване

Зелено

Продължително светене (зелено) Нормална работа
Нощна тарифа/Продължително
- Наличност на топла вода; 
- Защита срещу корозия

Бавно премигване (зелено) Нормална работа:
- Наличност на топла вода; 
- Защита срещу корозия 

Уредът работи на батерия

Бързо премигване (зелено) Грешка Свържете се с Вашия 
инсталатор или 
сервизна база

Изключено

Светлинният индикатор не свети Грешка Липсва на захранване:
- превключете в режим работа
и/или
- проверете положението на
прекъсвача
- Ако лампата не се включи
се свържете с Вашия
инсталатор или сервизна база

5 s

Значение

Уредът работи с нормално 
захранване

7. Източете водосъдържателя и свалете отоплителната група 
(отоплително тяло и нагревателен елемент).
8. Почистете натрупания котлен камък внимателно. Не драскайте и не 
стържете котления камък насложен по стените, защото това може да 
повреди вътрешния слой на водосъдържателя.
9. Анодът няма нужда от проверка или подмяна.
10. Поставете обратно отоплителната група, като използвате уплътнение 
и затегнете болтовете равномерно и срещуположно.
11. Напълнете бойлера, като оставите кранчето за топлата вода отворено; 
когато от него започне да тече вода, бойлерът е пълен.
12. Проверете уплътнението , след това поставете термостата обратно, 
като следвате гореописаната процедура в обратен ред.
13. Включете захранването към уреда.
14. На следващия ден, проверете дали уплътнението не пропуска и при 
необходимост, затегнете леко болтовете.
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3.2 Проблеми и решения за инсталатори

3.3 Проверка на контролния сензор
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Отношение между съпротивлението на контролния сензор и температурата

Температура (°C)

Можете да тествате контролния сензор с помощта на омметър:
 Между два сини кабела, R< 10ohms
 Между два жълти кабела – използвайте долната диаграма,
 показваща отношението между съпротивление и температура.

Светлинен
индикатор n° 2 

Червено

1 премигване Грешка 1:
Грешка в батерията

Сменете батерията

3 премигвания Грешка 3:
Грешка в контролния сензор

Сменете контролния сензор

6 премигвания Грешка 6 : 
Грешка в системата за защита
срещу корозия 

Сменете отоплителното тяло

7 премигвания Грешка 7: Включване при
празен водосъдържател 

Няма вода във
водосъдържателя –
напълнете водосъдържателя

Водата не е достатъчно
проводима (мека вода)-
Свържете се с Вашия
инсталатор или сервизна база

Грешка 7: Грешка в системата
за защита срещу корозия

Проверете дали всички връзки
са добре свързани;
Ако грешката продължава да
се появява, сменете
отоплителното тяло

3 s

3 s

3 s

3 s

Индикация Значение Забележки
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Гаранция – Гаранционно обслужване

1. Условия на гаранцията

2. Обхват на гаранцията
Гаранцията не обхваща повреди, дължащи се на:

2.1 Необичайни условия на околната среда

Този уред отговаря на изискванията на Директива 
2004/108/ЕЕС за електромагнитната съвместимост и 
2006/95/ЕЕС за съоръжения за ниско напрежение.

Електрическият бойлер трябва да бъде монтиран от квалифициран техник в 
съответствие с професионалните практики, действащите стандарти и 
техническите инструкции. Той трябва да бъде използван по предназначение и 
да бъде редовно поддържан от специалист.

При спазване на тези условия, гаранцията покрива подмяната на части, 
признати за дефектни, а при необходимост – подмяна на целия уред. 
Гаранцията не покрива разходи за труд, транспортни разходи или други видове 
компенсации.

Гаранцията започва да тече от датата на монтаж, доказана чрез фактура за 
монтаж. При липса на документ, гаранцията започва да тече 6 месеца след 
датата на производство, отбелязана върху идентификационния паспорт на 
бойлера.

Гаранцията на гаранционно подменена част или бойлер изтича на датата,
на която би изтекла гаранцията на подменената част или бойлер. Повредата на 
част по никакъв начин не предполага подмяна на целия уред.

Уред, за който се смята, че е предизвикал пожар трябва да 
бъде оставен за експертен оглед. Потърпевшите трябва да се 
свържат със своя застраховател.

Различни повреди, причинени от удари или изпускане при пренасяне на уреда, 
след неговото напускане на фабриката.
Монтаж на уреда на място, където не е защитен от замръзване или лоши 
метеорологични условия (влага или лоша вентилация).
Употребата на вода, отговаряща на критериите за агресивност.
Твърдост на водата <15°f.
Електрическо захранване със значителни токови удари (от системата, 
осветлениет и т.н.); електрическо захранване с минимални или максимални 
токови удари или неосъответстващи честоти.
Повреди, дължащи се на проблеми, които не са били забелязани , поради 
неправилно разположение (труден достъп) и които биха били избегнати, ако 
уредът е бил ремонтиран веднага.
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2.2 Монтаж, който не отговаря на изискванията,
стандартите и добрите практики, включително:

2.3 Неправилна поддръжка

3. Сервизна база
Частите, които могат да бъдат подменени са:
Уплътнение
Електронен термостат
Нагревателен елемент
Кожух за керамичния нагревателен елемент
Предпазен/контролен сензор
Батерия

Използвайте само оригинални резервни части Атлантик.

В случай на повреда се свържете със специалист.

Липса или неправилен монтаж на предпазен клапан, промяна на 
настройките, хидравлична система, директно монтирана на бойлера, която 
възпрепятства правилното функциониране на предпазната група (редуцир 
вентил, спирателен вентил и т.н.)
Липса на куплинги (чугунени, стоманени или изолиращи) на свързващите 
тръби на топлата вода, което може да предизвика корозия.
Неправилни електрически връзки: неправилно заземяване, недостатъчна 
дебелина на кабелите, свързване с гъвкави кабели, неспазване на 
диаграмата, предоставена от производителя.
Неспазване на инструкциите за правилно позициониране на бойлера.
Прекомерна корозия (на кранчетата за студена или топла вода) поради 
лоши връзки (лоша изолация) или директен контакт между желязото и 
медта.
Повреда на предпазния капак на електрическото табло или липса на такъв.
Падане на уреда, поради неправилно разположение на точките за 
захващане.

Прекомерно отлагане на котлен камък по елементите на бойлера.
Липса на поддръжка на системата за защита, водеща до прекалено високо 
налягане.
Промяна в уреда, без одобрението на производителя или при употреба на 
резервни части, неодобрени от производителя.
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4. Препоръки
4.1 Употреба

Предназначение на уреда
Този уред е предназначен единствено за производство на топла вода.

Неправилна употреба
В случай на повреда се свържете със специалист.
Не включвайте уреда, когато е празен.

Изгаряния, бактерии

4.2 Поддръжка

4.3 Промени

4.4 Край на полезния живот на уреда

По хигиенични причини, топлата вода трябва да се съхранява при висока 
температура.
Това може да причини изгаряния.
Вземете необходимите мерки, като употреба на смесител например, за да 
избегнете опасността от изгаряния. Ако бойлерът не е използван дълго 
време, източете целия му обем преди първата употреба.

Периодично проверявайте дали предпазната група работи правилно, както 
препоръчва производителят.
Преди да извършвате каквито и да е дейности по уреда, изключете 
електрическото захранване.

Всякакви промени по уреда са забранени. Части и компоненти могат да 
бъдат подменяни единствено от квалифициран техник и при употреба на 
правилните части.

Преди да демонтирате уреда го изключете и изпразнете. 
Не изгаряйте уреда.Възпламеняването на определени компоненти може 
да причини отделяне на отровни газове.

Не изхвърляйте бойлера заедно с битовите отпадъци, а го предайте на 
предназначените за тази цел места, където да бъде рециклиран.




