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   הוראות בטיחות.  2

 

 פעלה הראשונית והתחזוקה של מתקן זה צריכים להתבצע ע"י איש ההתקנה, הה
אשר יהיה אחראי לביצועם בהתאם לתקנים ישימים וכללי התקנה. לא   מקצוע מורשה

 וקונסיסטנטינישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו מאי ציות להוראות אלה. 

 שלם.זה אלא אם כן הותקן כראוי והוא במצב פעולה מו מתקןאין להשתמש ב 

  המתקן מתאים לשימוש ביתי ושימושים דומים בחדרים סגורים שאין בהם כפור בלבד, ויש
להשתמש בו אך ורק לחימום מים מצנרת המים המרכזית. אסור להשתמש במתקן עם מים 

 שחוממו קודם לכן.

 .אין לחשוף את המתקן לכפור 

 תיול.אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיול המקובע בהתאם לכללי ה 

 התקנת הזינה תבוצע אך ורק באמצעות כבל קשיח. 

 .המתקן צריך להיות מחובר להארקה בכל עת 

  .התנגדות המים המינימלית אינה יכולה להיות נמוכה מהערך המופיע על התווית  

 הערך המופיע על התווית.גבוה מיכול להיות  ואינ המקסימלי המים  לחץ 

 פעם שהמתקן מרוקן (למשל בעת עבודה על מערכת  לפני הכשרת המתקן בפעם הראשונה ובכל
האינסטלציה, כאשר יש חשש לקפיאה או בעת תחזוקה) , יש לנקז את האוויר מהמתקן באופן 

  נכון בהתאם להוראות במדריך זה.

 .בשום מצב אין להסיר את המכסה הקדמי לפני ניתוק אספקת החשמל ליחידה  

 מתקן עצמו או לכבלי החשמל וצינורות המים.לעולם אין לבצע שינויים טכניים, בין אם ל  

  יש לשים לב לעובדה שטמפרטורות מים שמעלC ° 43  נחשבות לחמות, במיוחד לילדים, ועלולות
לגרום לתחושת כוויה. אנא שימו לב שהצנרת והברזים עלולים להיות מאוד חמים כאשר המתקן 

  בשימוש במשך זמן מה.

  נמוכה מעל טמפרטורת הכניסה של המים להיות - C ° 70 . 

  .במקרה של תקלה יש לנתק מיד את הנתיכים. במקרה של נזילות, סגור מיד את אספקת המים
  יש לבצע תיקונים אך ורק באמצעות מחלקת שירות לקוחות או איש מקצוע  מורשה.

  אנשים (כולל ילדים) עם נכויות או מגבלות גופניות או מנטליות אינם יכולים להשתמש במתקן
פיקוח של אדם האחראי לבטחונם או לאחר שקיבלו הוראות כיצד להשתמש במתקן. יש אלא ב

   לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המתקן.
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  .  תיאור המתקן3

   

- מיקרובאמצעות הוא מחמם מים עמיד ללחץ המבוקר  DEFXמחמם המים המיידי 
  מקומית של מים לברז אחד או יותר.  מעבד, לאספקה

 של היציאה לטמפרטורתבקרה האלקטרונית מווסתת את צריכת החשמל בהתאם ה
וקצב הזרימה, וכך מגיעה לטמפרטורת המים  כניסהב הרהטמפרטו, שנקבעה המים

  המדויקת שנקבעה ושומרת עליה במקרה של תנודות בלחץ המים.

 C° 60- ו C° 20- את טמפרטורת היציאה ניתן לכוון בעזרת מקשים בטווח שבין כ
  היא מוצגת על הצג הדיגיטאלי. ו

, דבר המאפשר C° 70יכולה להגיע עד  המים שלהמקסימלית  הכניסה טמפרטורת
  הפעלה בשילוב עם מערכת חימום סולרית.

ניתן להשתמש במחמם המים המיידי בשילוב עם ממסר השלת עומס עבור מחממי 
עיל את המתקן , כדי להפעומס השלת קופסת אומים מיידיים עם בקרה אלקטרונית, 

  מכני (ראה הוראות התקנה).- ביחד עם מחמם מים אלקטרו

  

  

  

  .  נקיון ותחזוקה4

  

  משטחי פלסטיק וחיבורים יש לנגב במטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי או ממיסים
 הגורמים לשחיקה או שריטות.

 קות אותם באופן לאספקת מים טובה יש להסיר את חיבורי היציאה (ראשי מקלחת ומתזים) ולנ
קבוע. אחת לשלוש שנים יש לבדוק חלקי אינסטלציה וחשמל  ע"י איש מקצוע מוסמך כדי לוודא 

 תפקוד תקין ובטיחות בהפעלה בכל עת.
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  .  אופן השימוש5

 

חמם המים המיידי נדלק באופן אוטומטי מיד עם פתיחת ברז המים החמים. מ
  כאשר הברז נסגר המתקן כבה אוטומטית. 

  

  יוון הטמפרטורהכ

  ניתן לכוון את הטמפרטורה בהדרגה לערך נמוך או גבוה יותר

. בעת לחיצה קצרה על הלחצן  בעזרת לחצני החיצים 
. לחיצה ממושכת משנה C° 1הטמפרטורה משתנה ביחידות של 

את הטמפרטורה באופן מתמשך. ניתן לכוון את טמפרטורת 
   .C° 60עד  C° 20  -היציאה של המים ל

" - -הצג יראה " בעזרת הלחצן  C° 20 -: אם מכוונים את הטמפרטורה אל מתחת לערהה
 והמתקן יכבה את פעולת החימום של המים.

   

  כפתורי התכנות

שני כפתורי התכנות מאפשרים בחירה מהירה בטמפרטורה קבועה 
מראש. לחיצה על כפתור תכנות תבחר ותציג את הטמפרטורה 

  ורות הקבועות מראש הוגדרו במפעל מראש. הטמפרט הקבועה

באפשרותך  .עבור כפתור  C° 48 - ו  עבור כפתור  C° 35- ל
  לקבוע את הטמפרטורות הרצויות לך עבור כפתורי התכנות:

  לחיצה ממושכת על כפתור התכנות שומרת בזכרון את
" או 1P" -הטמפרטורה שנבחרה לפני כן. תצוגת הצג משתנה מ

"2Pה שנשמרה. טמפרטורה חדשה זו תהיה " לטמרפטורה החדש

 זמינה מעתה בכל פעם שתלחץ על הכפתור המתאים. 

 בחירת טמפרטורה קבועה

 בזכרון טמפרטורה קבועה תכנות ושמירת

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

כוון את 
הטמפרטורה 

 הרצויה

 תצוגת הטמפרטורה החדשה

 טמפרטורה  כיוון
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  הגבלת טמפרטורה 

מצויד בפונקציה אופציונאלית להגבלת  DEXמחמם המים המיידי 
טמפרטורה. הגנה זו מנוטרלת בהגדרות שאתן מגיע המתקן 

   מהמפעל. 

  החיצים, הפעלה: בחר בטמפרטורת ההגבלה הרצויה בעזרת

שניות לפחות. הצג יאשר את ההפעלה  3יחד למשך  +  ולאחר מכן לחץ על הכפתורים 
 ".  HIשל הפונקציה ע"י "

  שניות לפחות.  3יחד למשך  +  ביטול: לחץ על הכפתורים
 ".-  - הצג יאשר בקצר את הביטול של הפונקציה ע"י "

  

י התכנות. : הפעלת הגבלת הטמפרטורה מגבילה גם את כפתורהערה
לכן יש צורך להגדיר את הערך הקבוע של כפתורי התכנות מחדש אחרי ביטול של הגבלת 

  הטמפרטורה.

  

  חזרה להגדרות המפעל

  ניתן לחזור לכל הגדרות המפעל:

  יחד והחזק אותם לחוצים. הצג יציג ספירה  +  לחץ על
" ביחידות של שניות. אם תשחרר את 0"-" ל10לאחור מ"

  לפני תום הספירה לאחור, התהליך יתבטל.הכפתורים 

  

  

  

  .  אופן  השימוש5

   חסכון באנרגיה

הגדר את הטמפרטורה המדויקת שבה אתה מעוניין ופתח את ברז המים החמים. ברגע שתרגיש 
שהמים חמים מדי, אל תוסיף מים קרים. במקום זאת הגדר טמפרטורה יותר נמוכה במכשיר. הוספת 

שחוממו מקררת אותם שוב וגורמת לאבדן אנרגיה יקרה. כמו כן המים הקרים מים קרים למי המתקן 
המתווספים מהברז אינם נשלטים ע"י טווח הטמפרטורות של המעגל האלקטרוני, וכתוצאה מכך לא 

  ניתן להבטיח טמפרטורה קבועה כאשר משתמשים במספר ברזים במקביל.

  מגבלת הספק  

ינו מספיק לחימום כמות המים היוצאת מהברז, דבר א DEX- אם ההספק  המירבי של מחמם ה 
זה יוצג על הצג באמצעות נקודה עשרונית (למשל בחורף, כאשר פותחים מספר ברזים 

במקביל). הקטנה של קצב זרימת המים תביא לביטול תצוגת הנקודה כי אז הספק המתקן 
י האמבטיה יאפשר שוב להגיע לטמפרטורה שהוגדרה. בהספק המלא ניתן להשתמש למילו

 הגבלת טמפרטורה 

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

 ול הגבלת טמפרטורה ביט

  
 אישור

 חזרה להגדרות המפעל

  למשךוהחזק לחץ 
 שניות לפחות 3 

 האיפוס הושלם
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  למשל.

  הפעלה עם חימום מים סולרי

אוטומטי  עירובכאשר משתמשים במתקן בשילוב עם מערכת סולרית יש להשתמש בברז 
. אם טמפרטורת הכניסה עולה על C° 70אשר יבטיח שטמפרטורת המים הנכנסים לא תעלה על 

  תקן כבה.טמפרטורה זו, נקודה עשרונית מהבהבת על הצג הדיגיטלי תסמן שהחימום במ

  

  לאחר תחזוקה רניקוז אווי

מצויד בהגנה אוטומטית מפני בועות אוויר כדי למנוע התייבשות. למרות  DEXמחמם המים המיידי 
בכל פעם שהמתקן מרוקן (למשל בעת זאת יש לנקז את האוויר מהמתקן לפני השימוש הראשון. 

) , יש לנקז את האוויר קוניםתי לאחרעבודה על מערכת האינסטלציה, כאשר יש חשש לקפיאה או 
  .לפני השימושמהמתקן 

 נתק את מחמם המים המיידי מרשת החשמל ע"י ניתוק הנתיכים. .1

הברג החוצה את ווסת הזרם במקטע היציאה ופתח את שסתום ברז המים הקרים כדי לשטוף  .2
 את צינור המים ולהימנע מזיהום המתקן או ווסת הזרימה.

עד שלא יוצא יותר אוויר מהצינור, וכל האוויר יצא ממחמם פתח וסגור את ברז המים החמים  .3
 המים.

רק לאחר מכן חבר מחדש את אספקת החשמל למחמם המים המיידי והברג חזרה את ווסת  .4
 הזרם. 
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  .  פתרון בעיות ושירות 4

   

יוצר בהליכי ייצור קפדניים ונבדק מספר פעמים לפני   DEXמחמם המים המיידי  
זאת מתרחשות תקלות בד"כ מדובר בעניין שולי. ראשית, יש שנמסר. אם למרות 

לנסות לנתק את הנתיך ולחבר אותו שוב כדי לאתחל מחדש את האלקטרוניקה. 
שנית, נסו לפתור את הבעיה בעזרת הטבלה הבאה. באופן זה תוכלו להימנע 

  מהוצאות מיותרות עבור שירות לקוחות.

מורשים. אם לא ניתן להסדיר את התקלה במתקן בעזרת  תיקונים יש לבצע אך ורק ע"י אנשי מקצוע 
 - טבלה זו, אנא צרו קשר עם ספק השירות של היבואן או המחלקה המרכזית לשירות לקוחות ב

CLAG.אנא הכינו את הפרטים המופיעים בלוחית הזיהוי בהישג יד .  

  
 

  פתרון  סיבה  בעיה

, הצג המים נשארים קרים
  לא נדלק. יהדיגיטל

 
 

  חדש או הפעל את הנתיך מחדש  רכזי קפץ הנתיך המ

STDB יש לאפס את ה  הופעל - STDB  בעזרת
  שירות לקוחות

" מהבהבת Erהודעת שגיאה "
  על הצג 

נתק את הנתיך וחבר אותו מחדש.  בקרת המתקן כבתה
", צור Erאם עדיין קיים הבהוב של  "

  קשר עם שירות לקוחות.

 
  זרם המים החמים חלש מדי

 ציאת המיםהאביזרים בי
 יםאו מכוס כיםהיציאה מלוכל

  באבנית

נקה את ראש המקלחת, וסת הזרם 
  או המסנן

המסנן העדין מלוכלך או 
  ניתבמכוסה בא

שלח את המסנן העדין לניקוי בשרות 
  לקוחות

הטמפרטורה אינה מגיעה 
, לטמפרטורה שהוגדרה

  הנקודה העשרונית נדלקת

זרימת המים הקטן את שיעור   מדי ת המים חזקזרימקצב 
  ביציאה

הטמפרטורה אינה מגיעה 
, לטמפרטורה שהוגדרה

הנקודה העשרונית אינה 
  נדלקת

נוספו מים קרים באמצעות 
  הברז.

השתמש במים מברז המים החמים 
בלבד. כוון את הטמפרטורה הרצויה 

  מחדש.

אין תגובה בעת לחיצה על 
  המקשים

  סגור את המכסה כראוי  המכסה אינו סגור כראוי
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.  מדריך להתמצאות מהירה6  

  

  

  

  

  
 2מקש תכנות      

  
 1מקש תכנות   

  
 מקשי חיצים לכיוון טמפרטורה 

 בחירת טמפרטורה קבועה

 בזכרון טמפרטורה קבועה תכנות ושמירת

  לחץ למשך
 ות לפחותשני 3 

כוון את 
הטמפרטורה 

 הרצויה

 תצוגת הטמפרטורה החדשה

 טמפרטורה  כיוון

 הגבלת טמפרטורה 

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

 ביטול הגבלת טמפרטורה 

 חזרה להגדרות המפעל

  לחץ והחזק למשך
 שניות לפחות 3 

 האיפוס הושלם

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

 מגבלת הספק

 ספקת חימוםהיחידה אינה מ

ההגבלה 
 הוסרה
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DEX   - אלקטרונית עם בקרה מיידי מים מחמם  

  המקצוע אנשיל תקנהה הוראות
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  כללי . 1

  .יהקטלוגבהזמנת חלפים אנא ציין תמיד את דגם המכשיר והמספר 

  

 ערכת חיישן תרמי
82512 

גוף חימום עם מתג לחץ 
82537  

  

 82505חלק תחתון 

 82591 צינור מחבר

PCB 82580כיסוי 

 תמיכת לוח הבקרה
82573 

 82572מהדקי חיבור 

 82531צינור כניסה 

 82162פילטר עדין 

  דקה\ל' 8מגביל זרימה 
 89110 

 82571מסגרת 

 82074ר מים קרים מחיבו

שרוול הגנה מנתזים 
82060 

 1/2הברגות "מתאמי 821800ערכת אטם כבל 
 82110בסט 

 82520 תושבת קיר

 DEX 82502מכסה 

 שסתום אל חזור
82246 

 82526 חיישן זרימה

 82538מנתק בטיחות תרמי 

 82512סט חיישן טמפרטורה  

 82529צינור יציאה  

 82085חיבור מים חמים  

 DEX  82550לוח בקרה 
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  הענייניםתוכן  . 2

  

  12  ......................................................................................................................................  כללי.  1

  13  ......................... ................................................................................................  העניינים תוכן.  2

  14  ...............................................................................................................  ומחזור סביבה איכות.  3

  15  ......................................................................................................................  בטיחות הוראות.  4

  16  .............................................................................................................................  טכני מפרט.  5

  17  .... ................................................................................................................................  מידות.  6

  17  ..................................................................................................................................  התקנה.  7

  17  ......................... ................................................................................................ההתקנה מיקום
  18  .................................................................................................................  הקיר תושבת התקנת
  19  ......................................................................................................................  החיבורים התקנת
  19  .......................................................................................................................  המכשיר התקנת

  20  .............................................................................................................................  ישיר חיבור.  8

  21  .......................... ................................................................................................  חשמל חיבור.  9

  21  ......................... ................................................................................................  מבניות דרישות
  21  ..........................................................................................................  עומס השלת ממסר\קופסת
  23  ........................................................................................................  התחתון מהצד חשמל חיבור
  24  ................................................................................................................  מעלהמל חשמל חיבור

  25  ...................................................................................................................  ראשונית הפעלה.  10

  26  ...............................................................................................................................נעילה רמת

  27  ....................................................................................................................  תחזוקה עבודות.  11

  27  .............................................................................................................  המסנן של והחלפה ניקוי

  28  .............................................................................................................  מהירה להתמצאות מדריך
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  ומחזור סביבה איכות.  3

  

  מצורפים היא שאין להשליך  מסמכים או/ו מוצרים על זה המשמעות של סמל
  .רגילה הביתית לאשפה משומשים ואלקטרוניים חשמליים מוצרים

  ותייעודי איסוף תולנקוד אלה מוצרים וקח אנא, מתאימים ומחזור טיפולצורך ל
 המוצרים את להחזיר ניתןש ייתכן מסוימות במדינות, לחלופין. תשלום ללא ניתן למסור אותם הןשב

  .ערך שווה חדש מוצר של כישהרעת בלחנות 

 על אפשריות שליליות השפעות ולמנוע יקרים משאבים לחסוך יסייע נכונה בצורה זה מוצר מחזור
 הרשות עם קשר רוצ אנא. הולם בפסולתבלתי  מטיפול לנבוע ותעלולאשר  ,והסביבה אדםה בריאות

 בהתאם. כםמגורי למקום הקרובה תהייעודי האיסוף נקודת אודות נוספים פרטים לקבלת המקומית
 משתמש אתה אם. שלא בהתאם לתקנות זו פסולתעל השלכת  עונשיםייתכנו לאומית ה לחקיקה

 מידע לקבלת שלך הספק או הסוכן עם קשר צור אנא, ואלקטרוני חשמלי ציודמ פטרלהמעוניין ו עסקי
  .האירופי באיחוד רק תקף זה סמל. נוסף
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   הוראות בטיחות . 4

 

אשר זה צריכים להתבצע ע"י איש מקצוע מורשה  מתקןתחזוקה של הראשונית וההפעלה ההתקנה, ה
התקנה. לא נישא באחריות לנזקים כלשהם  כלליבהתאם לתקנים ישימים ו ביצועםיהיה אחראי ל

 שייגרמו מאי ציות להוראות אלה.

 ותקן כראוי והוא במצב פעולה מושלם.אלא אם כן הזה  מתקןאין להשתמש ב 

  ויש בלבד מתאים לשימוש ביתי ושימושים דומים בחדרים סגורים שאין בהם כפורהמתקן ,
להשתמש בו אך ורק לחימום מים מצנרת המים המרכזית. אסור להשתמש במתקן עם מים 

 שחוממו קודם לכן.

 .אין לחשוף את המתקן לכפור 

 .אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיול המקובע בהתאם לכללי התיול 

 הזינה תבוצע אך ורק באמצעות כבל קשיח התקנת. 

  עתהמתקן צריך להיות מחובר להארקה בכל. 

 הערך המופיע על התווית. יות נמוכה מהתנגדות המים המינימלית אינה יכולה לה  

 הערך המופיע על התווית.מגבוה יכול להיות  ואינ המקסימלי המים  לחץ 

 מרוקן (למשל בעת עבודה על מערכת  לפני הכשרת המתקן בפעם הראשונה ובכל פעם שהמתקן
האינסטלציה, כאשר יש חשש לקפיאה או בעת תחזוקה) , יש לנקז את האוויר מהמתקן באופן 

  נכון בהתאם להוראות במדריך זה.

  ניתוק אספקת החשמל ליחידה.בשום מצב אין להסיר את המכסה הקדמי לפני  

 ו לכבלי החשמל וצינורות המים.לעולם אין לבצע שינויים טכניים, בין אם למתקן עצמו א  

 מעל שת מים ודה שטמפרטוריש לשים לב לעובC ° 43 ת לחמות, במיוחד לילדים, ועלולות נחשבו
לגרום לתחושת כוויה. אנא שימו לב שהצנרת והברזים עלולים להיות מאוד חמים כאשר המתקן 

 בשימוש במשך זמן מה.

  טמפרטורת המים בכניסה חייבת להיות נמוכה מC ° 70.  

 יש לנתק מיד את הנתיכים. במקרה של נזילות, סגור מיד את אספקת המים.  במקרה של תקלה
  יש לבצע תיקונים אך ורק באמצעות מחלקת שירות לקוחות או איש מקצוע  מורשה.

 פגיעה בחושים, מגבלות מנטליות או חסרי אנשים (כולל ילדים) עם נכויות או מגבלות גופניות ,
לאחר או  ,יכולים להשתמש במתקן אלא בפיקוח של אדם האחראי לבטחונםאינם ידע ונסיון 

הוראות כיצד להשתמש במתקן. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם  שקיבלו
    המתקן.
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  פרט טכנימ . 5

  

DEX דגם  

  קטלוגי מספר 34227
18 kW (26A) 21 kW (30A) 24 kW (35A) 27 kW (39 A) םזר\נומינלי הספק  

3/PE 380..415V AC 3/PE 400V 
AC 

 לחשמל חיבור 

4.0 mm2 4.0 mm2 6.0 mm2 1) 6.0 mm2  תמינימלי כבל מידת  

 

9.2 

6.8 

 

10.7 

7.9 

 

12.3 

9.0 

 

13.8 

10.2 

   )2)דקה\ליטר( חמים מים

  Δt  =K28 - ב. מקס

  Δt  =K38 - ב. מקס

 נומינלית תכולה יטרל 0.4

  סוג  )בר MPa )10 1 לחץ, סגור

  חימום מערכת  IES®  חשופים חוטים חימום מערכת

≥ 1100 Ωcm 
≤ 90 mS/m 

  C 015  -ב נדרשת ספציפית מים התנגדות
  ספציפית חשמל מוליכות

≤ 70 °C כניסה טמפרטורת 

2,5 – 8,0 l/min 3) 3 מקסימלי זרם – להפעלה מקסימלי זרם(   

  לחץ תיריד  )4 דקה\ליטר 9.0-ב בר 1.3  דקה\ליטר 2.5- ב בר 0.2

20 °C – 60 °C טווח טמפרטורות  
G ½“ חיבור מים  

  משקל (כאשר מלא מים) ק"ג 3.7

I  סיווג הגנהVDE 

PA-IX 6762/I אישור בדיקה של רמת רעש  

 

  בטיחות\סוג הגנות

  

   2מ"מ 4ניתן להשתמש בכבל  kW / 380 V 21) בעת החלפה של מכשיר 1

  ) מים מעורבים2

  גת עליה אופטימאלית בטמפרטורה) קצב זרימה מוגבל להש3

  ) ללא ווסת זרימה4
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  מידות . 6

  

  התקנה . 7

  

  יש להקפיד על הכללים הבאים:

  על ההתקנה לעמוד בכל התקנות ודרישות החוק, וכמו כן באלה של
 חברות החשמל והמים המקומיות.

 על לוחית הזיהוי מפרטה 

 המפרטים הטכניים 

  מיקום ההתקנה

חללים נטולי כפור. לעולם אין לחשוף את יש להתקין את המכשיר ב
   .המכשיר לכפור

 שמתחתיה קיר, בניצב לחיבורי המים על להתקנה מיועדת היחידה. 

  היחידה עומדת בדרישות הגנה IP251 הגנה ולכן ניתן להתקין אותה באזור     
 .VDE 0100 part 701לפי 

 יך להיות הקצר ביותר המרחק בין מחמם המים המיידי והברז צר כדי להימנע מאבוד חום
 האפשרי.

 על היחידה להיות נגישה לעבודות לצורך תחזוקה יש להתקין ברז סגירה בקו אספקת המים .
 תחזוקה.

  ניתן להשתמש בצינורות פלסטיק רק אם חושת או פלדהמחברים מנניתן להשתמש בצינורות .
  היות בעלי בידוד תרמי.צינורות המים החמים צריכים ל .DIN 16893, Series 2הם עומדים בתקן 

  1100התנגדות המים הספציפית צריכה להיות לפחות Ω  לס"מ ב -  C ° 15.  את ההתנגדות
 הספציפית ניתן לברר בחברת המים.
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  התקנת תושבת הקיר

במקום מחמם מים מיידי רגיל,  DEXאם מתקינים את מחמם המים המיידי 
תקנה. במקרה כזה, ניתן בד"כ אין צורך לקדוח חורים בקיר עבור תושבת הה

  כדי לחבר את התושבת. 2- ) כמתואר ב24( הברגותמתאמי בלהסתפק 

שטוף את צינורות אספקת המים היטב לפני ההתקנה להסרת לכלוך  .5
 מהצנרת.

 ההברגותמתאמי רג את מ"מ והב 12 הקסגונלי אלןהשתמש במפתח  .6
 12-צריכים לבלוט כ ההברגות מתאמילתוך חיבורי הקיר. לאחר הידוק 

  מ"מ.

ויישר אותה כך שהחורים  על הקיר הנח את תבנית ההתקנה המצורפת .7
בתבנית יהיו מעל לחיבורים. סמן את חורי הקידוח בהתאם לתבנית, וקדח 

מ"מ. הכנס את הפינים המצורפים, והברג את תושבת  6אותם עם מקדח 
 .)10( הקיר

 30ם עד ניתן לפצות על ריצוף או חיפוי באריחים או משטחים לא ישרי .8
להתקין  שמ"מ בעזרת המפרידים (ספייסרים) המסופקים. את המפרידים י

  בין הקיר לתושבת.
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 חיבוריםהתקנת ה

 "1/2) עם אום האיחוד ואטם 21הברג את חלק החיבור של המים הקרים ( .1
 לחיבור המים הקרים.

 "1/2 ואטם האיחוד אום עם) 21( החמים המים של החיבור חלקהברג את  .2
 החמים. המים לחיבור

  התקנת המכשיר

 והברג החוצה את ברגי המכסה הראשיים. הלוחיתלפתיחת המכסה של היחידה, הסר את  .1

  .בעת החלפת המכשיר חוט החיבור לחשמל עשוי להיות מחובר בחלק העליון
  במקרים כאלה בלבד, פעל לפי ההוראות ב"חיבור חשמל עליון".

של תושבת הקיר  ההברגהשמוט  ) כך10מקם את המכשיר על תושבת המחמם ( .2
ן לעשות תיקונים קלים ע"י כיפוף במידת הצורך נית תואם לחור המיועד במכשיר.

. אולם צריך שיהיה אפשר להבריג את של תושבת הקיר בעדינות ההברגהמוט 
  צינורות חיבור המים של המכשיר ללא הפעלת כוח.

  צינורות החיבור.על ה "3/8כל אחד עם אטם  "3/8 אומי האיחודהברג את שני  .3

   מוט ההברגה של תושבת הקיר.המחורץ על הברג את אום הפלסטיק  .4

) בחיבור 21cפתח את קו אספקת המים ליחידה ופתח את ברז הסגירה באיטיות ( .5

 ). בדוק אל כל החיבורים לנזילות.I) (מצב 21המים הקרים (

אויר מהצינור פתח וסגור את ברז המים החמים מספר פעמים עד שלא יוצא יותר  .6
 וכל האויר יצא ממחמם המים המיידי.
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  חיבור ישיר . 8 

  

 "1/2- ) עם אטמי ה24( "1/2לחיבור ישיר יש להבריג את שתי ההברגות 
). יש 21ים הקרים () והמ1של מחברי המים החמים ( "1/2לאומי החיבור 

של היציאות הצידיות של המים החמים  "1/2 - ה מכסילהסיר את שני 
לאחר מכן יש לצד הפתוח של ההברגות.  ןמים הקרים ולהבריג אותוה

של היחידה  "3/8לאומי האיחוד את מחברי המים החמים והקרים להבריג 
  . "3/8וצינור האספקה, יחד עם אטמי 

באיור תוך לץ להתקין את המתקן במרחק כמתואר לחיבור ישיר, מומ
לשים לב שיש  שימוש בשרוולי הספייסרים המצורפים. לצורך זה יש

  להשתמש בשני חורי הקיבוע ליד חיבורי הצינורות התחתונים.

של  "1/2יש להבריג את הצד המתרחב של הצינורות ליציאות הצידיות 
. את "1/2ואטמי  "1/2מחברי המים החמים והקרים עם אומי חיבור 

   .קהה חפץ עם לפרוץיש החורים הדרושים לצינורות 

ים לב: התקן את המסנן בחיבור המים במקרה של חיבור ראשי אנא ש
  הקרים!
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 מעגלים אלקטרוניים .1

 אלמנט חימום .2

  מתג לחץ בטיחות  .3
 ומנתק בטיחות תרמי

 רצועת מהדקים .4

  

  חיבור חשמל . 9

איש מקצוע רק על ידי (ייעשה 
  )מוסמך

  

  אנא שים לב:

  על ההתקנה לעמוד בתקן
IEC  ותקנות מקומיות  הנוכחי

וארציות או כל תקנות 
ספציפיות אחרות של חברת 

 החשמל המקומית.

  יש להקפיד על המפרטים של
 הטכניחית הזיהוי והמפרט לו

 מוארקת להיות חייבת היחידה!  

  

  דרישות מבניות

  !יש להקפיד על מידת כבל יש להתקין את המתקן עם חיבור קבוע. המחמם חייב להיות מוארק
 .2מ"מ 10מקסימלית של 

  לאחר ההתקנה וללא פגיעה, ולא נגיש באופן ישיר טוב במצבהחיווט החשמלי צריך להיות. 

 קוטבי (למשל באמצעות נתיכים) עם מיפתח מגע ברוחב של  בסוף ההתקנה יש לחבר מנתק רב
 לכל קוטב. לפחות מ"מ 3

  של המתקן. המותאם לזרם הנומינלי כדי להגן על המתקן יש להתקין פיוז 

  

  ממסר השלת עומס\קופסת

(מס'  CLAGEשל עומס  השלתקופסת ניתן לחבר אם מחוברים מכשירים תלת פאזיים נוספים, 
  . 2L  פאזה יךמולל )05822קטלוגי 

LCD תיאור  

  תפעול רגיל, הגדרות יצרן  0

  רגיל עומס השלתתפעול עם ממסר   1

  רגיש עומס השלתתפעול עם ממסר   2

  

למטרה זו יש לבחור במצב תפעול מיוחד של המכשיר. כדי לשנות את מצב התפעול, לחץ על ארבעת 

  ) יוצג על הצג, 2, 1, 0המתן עד שמצב תפעול הרצוי (. סימולטנית    המקשים 
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קודם, כדי לבדוק את התפקוד התקין של ממסר  1המקשים. יש לבחור במצב תפעול  אתושחרר 
  מעלות וזרימה חלשה).  35- השלת העומס בפלט נמוך של המכשיר (טמפרטורה הקבועה ל

  ממסר השלת העומס מהבהב.במידה ש 2יש לבחור במצב 
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  הצד התחתוןחיבור חשמל מ

  !פקת החשמל מנותקת לפני חיבור החשמלוודא שאס

מעל לשקע בקיר. השחל  החיבור לחשמלחוט ס"מ מ 6-חשוף כ .1
עם הפתח ) על חוט החשמל 22( נתזיםאת שרוול ההגנה מפני 

. דבר זה כך שהשרוול יהיה מיושר עם הקירהיותר צר קדימה, 
ימנע מנזילת מים מלבוא במגע עם חוטי החשמל. חובה 

 להקפיד שהוא לא יינזק!  להשתמש בשרוול ויש

 ) לצד ימין.15פתח את תמיכת הפאנל ( .2

לפי  )16( החיבור הדקימבודד את החוטים והכנס אותם ל .3
 . על המתקן להיות מוארק.10תרשים החיווט בעמוד 

משוך את שרוול ההגנה מעל לחוטי החשמל עד שהשרוול מונח  .4
באופן מושלם על השקע של הפאנל האמצעי. סדר את שרוול 

הכנס חזרה את החלק הקדמי על פי האיור.  נתזי מיםגנה מהה
האמצעי. הכנס חזרה את לוח הבקרה ונעל אותו על  הפאנלשל 

 מתקן החימום.

את המכסה על המתקן והברג את ברגי החיזוק. לאחר מכן  הנח .5
 ת.קדמיה ניתן להכניס חזרה את הלוחית

  

  הערה:

לחלק העליון של החיבור  הדקאת מיקום  העבירבמידת הצורך ניתן ל
  המתקן. לצורך כך פעל לפי ההוראות בפרק הבא.
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  חיבור חשמל מלמעלה

  וודא שאספקת החשמל מנותקת לפני חיבור החשמל

) בחלק העליון על המתקן ע"י Sהשבירה המוכנה ( נקודת את פרוץ .1
 .קהה (למשל מברג) חפץ לחיצה עם

לגודל כדי להתאים אותה  )23הכבל ( איטוםגומיית חתוך את  .2
ך להיות קצת יותר קטן מחתך צריהאיטום  גומייתפתח יהכבל. מ
 גומייתהכנס את ממים.  אופטימליתדי להבטיח הגנה הכבל כ

 !איטוםה גומיית. חובה להשתמש בשל המתקן בפתחהאיטום 

 נקודה שבו הוא יוצאס"מ מחוט החיבור לחשמל מעל ל 6-חשוף כ .3
וון את הכבל לתוך החזק את המתקן המוכן כך שתוכל לכקיר. מה

 עם היד השניה. האיטום גומיית

כך שמוט ההברגה של  )10הנח את המתקן על תושבת המחמם ( .4
 תושבת הקיר מתאים לחור התואם שבמתקן.

הנח את הדק החיבור.  הדקהברג החוצה את בורג החיבור של  .5
 החיבור על הרגל העליונה. חבר את הדק חיבור חזרה.

 לפי תרשים החיווט החיבור הדקיל בודד את החוטים והכנס אותם .6
 על המתקן להיות מוארק. .10בעמוד 

את המכסה על המתקן והברג את ברגי החיזוק. לאחר מכן  הנח .7
 ת.קדמיה ניתן להכניס חזרה את הלוחית
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ההספק (צריכת החשמל 
 ו"טק 27המירבית) הוא 

וולט וניתן לשנות אותו  400\
 18או  21, 24-במערכת ל

 .ו"טק

  

  הפעלה ראשונית . 10

 

של  איטיותלפני החיבור לחשמל, מלא את המתקן במים על ידי פתיחה וסגירה  .1
ים כדי לנקז את האוויר. לאחר כל ריקון (למשל לאחר עבודה על ברז המים החמ

מערכת האינסטלציה או לאחר תיקון של המתקן) יש לנקז את האוויר מהמתקן 
  באופן זה לפני שמפעילים אותו שוב.

  
  " עוצמת ההספק החשמליהערה: "בחירה של 

חיבור (יעשה אך ורק ע"י מומחה מורשה, שאם לא כן האחריות מתבטלת). בעת ה
לאחר הגדרת  קהמקסימלי. ר ההספק שיעורהראשוני של המתקן לחשמל, בחר את 

 ההספק הגדרת, המחמם מספק את מצב הפעולה הסטנדרטי שלו. ההספק
המקסימלי המותר באתר ההתקנה תלוי בסיטואציה המקומית. חובה להקפיד על כל 

גנת החיבור הנתונים במופיעים בטבלה "מפרט טכני", ובמיוחד גודל הכבל וה
החשמלי בנתיך. כמו כן על ההתקנה החשמלית לעמוד בתקנות החוקיות של המדינה 

   ).DIN VDE 0100שבה מתבצעת ההתקנה ושל חברת החשמל המקומית (בגרמניה 

  תקן צריך להידלק.ל המהצג הדיגיטלי ש את אספקת החשמל למתקן. פעלה .2

מהבהב על הצג. אם הדבר אינו קורה " 21כאשר מפעילים את החשמל בפעם הראשונה, הערך " .3
 יש לקרוא בתשומת לב את ההערה שלמטה בנוגע להתקנה מחדש. 

בהתאם לסיטואציה המקומית  המותר החשמלי המקסימלי ההספקבחר את  .4

 ). kW 27או  kW 24, 21, 18(   באמצעות מקשי החיצים 

 כדי לאשר את הבחירה. המתקן יתחיל לפעול. לחץ על  .5

 צמת ההספק שנבחרה על הלוחית.רשום את עו .6

 שניות של זרימת מים. 30-לאחר הגדרת ההספק המקסימלי, גוף החימום יופעל כעבור כ .7

 פתח את ברז המים החמים ובדוק את תפקוד המתקן. .8

 הסבר למשתמש כיצד מחמם המים המיידי עובד, ומסור לו את הוראות ההפעלה. .9

או השתמש  CLAGEת הלקוחות המרכזי של לא את כרטיס רישום האחריות ושלח אותו לשירומ .10

 .www.clage.comברישום המקוון באתר האינטרנט שלנו 

  

  הערה: התקנה מחדש

במקרה שהמתקן מוכשר מחדש בעת התקנה בתנאים השונים מאלה של 
ההפעלה הראשונית, ייתכן שיהיה צורך להתאים את ההספק המקסימלי. קצר 

(ראה איור), יאפס  EN 60900מבודד  זמני של שני הפינים למשל בעזרת מברג
את כל הפרמטרים של המחמם להגדרות המפעל וינעל את החימום. הערך 

" מהבהב על הצג עד שמגדירים את ההספק המקסימלי. מצב זה יישמר עם 21"
  הפעלה וכיבוי של מתח החשמל.  
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  רמת נעילה

  ניתן להגביל את מצב הפעולה של מתקן.

  הפעלה של רמת נעילה:

 ניתוק הנתיך). נתק את המתקן מאספקת החשמל (למשל ע"י .1

  הכנס את הגשר (ג'מפר) במקום המתאים (ראה איור). .2

 הפעל את המתקן שוב. .3

  

  :עילהמת הנהסרה של ר

 ניתוק הנתיך). נתק את המתקן מאספקת החשמל (למשל ע"י  .1

 הסר את הגשר (ג'מפר). .2

 הפעל את המתקן שוב. .3
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  עבודות תחזוקה.  11

  צריכות להתבצע ע"י אנשי מקצוע מוסמכים בלבד. תחזוקה תעבודו

  ניקוי והחלפה של המסנן

מצויד בשסתום סגירה ומסנן  DEXחיבור המים הקרים של מחמם המים המיידי 
 את החלף או נקהעלול להקטין את תפוקת המים החמים.  נןמשולבים. לכלוך במס

  באופן הבא: ןהמסנ

 םאות אבטחל באמצעות הנתיכים בבית, ונתק את מחמם המים המיידי מהחשמ .1
 .במתכוון שלאמחדש  הפעלה נגדכ

 קטעמב) c 21( הסגירה שסתום את סגור, היחידה של המכסה פתיחת לאחר .2

 ). II מצב( יםהקר המים חיבור

 את הוצאו יםהקר המים חיבורמקטע מ) 21b( הפקק המתברג את החוצה הברג .3

 .)  a21(ן המסנ

 את המסנן. כעת ניתן לנקות או להחליף .4

 לאחר התקנת המסנן חזרה במקומו, הברג והדק את הפקק המתברג. .5

 .)I מצב( הקרים המים חיבור קטעמב הסגירה שסתום פתח באיטיות את .6

נקז את האוויר מהיחידה ע"י פתיחה וסגירה של ברז המים החמים מספר פעמים עד שלא יוצא  .7
 יותר אויר מהצינור.

  חבר חזרה את המתח באמצעות נתיכי הבית. החזר את המכסה ליחידה. לאחר מכן .8

  



DEX  

28  

  

  מדריך להתמצאות מהירה

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 2מקש תכנות      

  
 1מקש תכנות   

  
 טורה מקשי חיצים לכיוון טמפר

 בחירת טמפרטורה קבועה

 בזכרון טמפרטורה קבועה תכנות ושמירת

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

כוון את 
הטמפרטורה 

 הרצויה

 תצוגת הטמפרטורה החדשה

 טמפרטורה  כיוון

 הגבלת טמפרטורה 

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

 ביטול הגבלת טמפרטורה 

 חזרה להגדרות המפעל

  לחץ והחזק למשך
 שניות לפחות 3 

 האיפוס הושלם

  לחץ למשך
 שניות לפחות 3 

 מגבלת הספק

 היחידה אינה מספקת חימום

ההגבלה 
 הוסרה
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  ניתן לקבל שירות אצל המתקינים המורשים הבאים:

  

  :אזור הצפון

  

  04-8811927 –ש.א.ח.פ הנדסה בע"מ  - יבואן  

  

  כז וירושלים:אזור המר 

  

  02-6725544מרכז החימום :  

  050-5200329: אורי אברהם 


