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1 Safety

1.1 Intended use

There is a risk of injury or death
to the user or others, or of dam-
age to the product and other
property in the event of im-
proper use or use for which it
is not intended.

This product

– Must only be used to heat up
potable water.

– Is only suitable for household
use within enclosed, frost-free
rooms.

– Is not suitable for operation in
secondary return pipes.

Intended use includes the fol-
lowing:

– observance of the operating
instructions included for the
product and any other install-
ation components

– compliance with all inspection
and maintenance conditions
listed in the instructions.

This product can be used by
children aged from 3 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge if
they have been given supervi-
sion or instruction concerning
use of the product in a safe way
and understand the hazards in-

volved. Children must not play
with the product. Cleaning and
user maintenance work must
not be carried out by children
unless they are supervised.

Any other use that is not spe-
cified in these instructions, or
use beyond that specified in this
document, shall be considered
improper use. Any direct com-
mercial or industrial use is also
deemed to be improper.
Caution.
Improper use of any kind is
prohibited.

1.2 General safety
information

Live lines and connections may
cause a potentially lethal elec-
tric shock.
▶ Never remove the casing.
▶ Never attempt to carry out

maintenance or repair work
on the product yourself.

▶ Faults and damage should be
immediately eliminated by a
competent person.

▶ Adhere to the maintenance
intervals specified.

▶ Carefully read the enclosed
instructions and all other ap-
plicable documents, particu-
larly the Safety section and
the warnings.
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▶ Only carry out the activities
for which instructions are
provided in these operating
instructions.

1.3 Risk of scalding caused
by hot water

The outlet temperatures at the
draw-off points can be up to
approx. 55 °C.
▶ When using the product, en-

sure that you do not scald
yourself.

▶ If you want to be protected
from scalding, ask your com-
petent person to activate the
product's scald protection
function.
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2 Notes on the
documentation

▶ Always observe all operating instruc-
tions enclosed with the installation com-
ponents.

▶ Store these instructions and all other
applicable documents for further use.

These instructions apply only to:

Product article number
Validity: Hungary

OR Hong Kong

OR Hong Kong

VED E 18/8 P INT 0010023770

VED E 21/8 P INT 0010023771

VED E 24/8 P INT 0010023772

VED E 27/8 P INT 0010023773

3 Information on the data
plate

Symbol Meaning

The VDE GS mark
confirms that the unit
complies with stand-
ards and has been
tested for safety.

Symbol confirming
conformity with the
electromagnetic com-
patibility standard

Read all of the in-
structions.

Barcode with serial
number,
The 7th to 16th digits
of the serial number
form the article num-
ber

4 CE marking

The CE marking shows that the products
comply with the basic requirements of the
applicable directives as stated on the de-
claration of conformity.

The declaration of conformity can be
viewed at the manufacturer's site.

5 Start-up and operation

5.1 Starting up the product

▶ Only start up the product once the cas-
ing has been completely closed.

5.2 Control elements and display

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

1

2

3

4

1 Information
/menu item

2 Selected water
temperature,
available menu
items, selection
options

3 Current assign-
ment of the se-
lection buttons

4 Selection but-
tons

5.3 Button functions

Button as-
signment

Function

+ and − – Setting the domestic hot
water temperature

– Changing the set value

▲ and ▼ – Scrolling in the menu
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Button as-
signment

Function

+ and − at the
same time for
longer than
three seconds.

– Activating and deactivat-
ing the button lock

+ and − briefly
at the same
time

– Temporarily activating the
comfort temperature

MEMO and
eco at the
same time

– Calling up the menu

MEMO – Calling up saved temper-
ature values

eco – Activating/deactivating the
eco function

Reset – Resetting the consump-
tion values

← – Going one selection level
higher

OK – Going one selection level
lower

– Confirming the setting

Saving – Saving desired temperat-
ure

The current function of the buttons is
shown in the display.

You must always confirm a change to a
value. Only then is the new setting saved.
You can use ← to cancel a process at any
time.

The appendix contains an overview of the
end user level menus.

End user level menu overview (→ Page 8)

5.4 Operating the product

When you open a domestic hot water
draw-off point, the product automatically
switches on and heats up the potable
water.

In accordance with the applicable stand-
ards, the maximum permissible outlet tem-
perature for electric instantaneous water
heaters is 55 °C. The maximum outlet tem-
perature for the product has been restric-
ted to 55 °C.

The product regulates the temperature but
does not regulate the volume of water that
is drawn.

The domestic hot water temperature de-
pends on:

– Water inlet temperature
– Water outlet volume
– Performance category of the product

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

During operation, the display shows the
selected water temperature in the middle
line, and the maximum water temperature
in the top line. You can use + and − to set
any desired temperature between 20 °C
and 55 °C.

▶ If the product does not reach the set
water temperature at low temperatures
when drawing a large volume of water,
temporarily reduce the water volume at
the draw-off point.
◁ The product increases the water

temperature very quickly.
▶ You can also call up saved desired tem-

peratures. (→ Page 5)

5.5 Calling up and changing saved
temperatures

The MEMO function allows the current
domestic hot water temperature to be
changed quickly. You can select from four
saved desired temperatures.
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M1 M2 M3 M4

°C °C °C °C

▶ Press MEMO.
▶ Press the desired temperature, e.g. M3.
▶ In order to change a saved temperat-

ure, press and hold the desired temper-
ature for three seconds.

▶ Use + and – to change the saved tem-
perature, and confirm your changes.

5.6 Activating the comfort
temperature

The comfort temperature allows you to
temporarily draw off hot water without hav-
ing to permanently change the desired
temperature that is set. Once the water
has been drawn off, the product automat-
ically switches the comfort temperature
back.

▶ Briefly press + and – at the same time.
▶ Draw off water within 30 seconds.
◁ The water is heated up to the set

comfort temperature.

To set the comfort temperature, see
the overview of end user levels in the
appendix.

5.7 Activating/deactivating the eco
function

The eco function saves water and energy.
When the eco function is activated, the
water flow rate is limited to eight litres per
minute.

▶ Press eco in order to activate and deac-
tivate the eco function.
◁ eco appears in the top left of the

display.

6 Faults

There are no faults in the product that you
are able to eliminate yourself.

▶ In the event of any product fault, inform
your heating specialist company imme-
diately.

7 Maintenance and care

7.1 Maintenance

An inspection every three years and main-
tenance of the product carried out by a
competent person is a prerequisite for
ensuring that the product is permanently
ready and safe for operation, reliable, and
has a long working life.

7.2 Caring for the product

▶ Clean the casing with a damp cloth and
a little solvent-free soap.

▶ Do not use sprays, scouring agents,
detergents, solvents or cleaning agents
that contain chlorine.

8 Recycling and disposal

▶ The competent person who installed
your product is responsible for the dis-
posal of the packaging.

If the product is labelled with this
mark:

▶ In this case, do not dispose of the
product with the household waste.

▶ Instead, hand in the product to a collec-
tion centre for waste electrical or elec-
tronic equipment.

If the product contains batteries that
are labelled with this mark, these batteries
may contain substances that are hazard-
ous to human health and the environment.
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▶ In this case, dispose of the batteries at
a collection point for batteries.
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Appendix
A End user level menu overview

Setting level Values Unit Increment, select Factory
settingMin. Max.

Set the display →
Lighting Current value On/Off/Auto Auto

Output display Current value kW On, Off Off

Volume flow display Current value l/min On, Off Off

Scald protection → between 30 °C and 55 °C

Max. temperature Current value ℃ 1 − −
Comfort temperature Current value ℃ 1 − −

Consumption →

Consumption → Energy consumption →
The product is not a calibrated gauge. The consumption data that is displayed is not legally suit-
able for creating or comparing energy consumption calculations.

Since reset Current value kWh Reset

The last 30 days Current value kWh Reset

The last 365 days Current value kWh Reset

Consumption → Water consumption →
The product is not a calibrated gauge. The consumption data that is displayed is not legally suit-
able for creating or comparing energy consumption calculations.

Since reset Current value l Reset

The last 30 days Current value l Reset

The last 365 days Current value l Reset

Setting the language Current lan-
guage

Languages available for selection Coun-
try-spe-
cific
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1 Safety

1.1 Intended use

There is a risk of injury or death
to the user or others, or of dam-
age to the product and other
property in the event of im-
proper use or use for which it
is not intended.

This product

– Must only be used to heat up
potable water.

– Is only suitable for household
use within enclosed, frost-free
rooms.

– Is not suitable for operation in
secondary return pipes.

Intended use includes the fol-
lowing:

– observance of accompanying
operating, installation and
maintenance instructions for
the product and any other
system components

– installing and setting up the
product in accordance with
the product and system ap-
proval

– compliance with all inspection
and maintenance conditions
listed in the instructions.

Intended use also covers in-
stallation in accordance with the
IP code.

Any other use that is not spe-
cified in these instructions, or

use beyond that specified in this
document, shall be considered
improper use. Any direct com-
mercial or industrial use is also
deemed to be improper.
Caution.
Improper use of any kind is
prohibited.

1.2 General safety
information

1.2.1 Risk
caused by inadequate
qualifications

The following work must only
be carried out by competent
persons who are sufficiently
qualified to do so:

– Set-up
– Dismantling
– Installation
– Start-up
– Inspection and maintenance
– Repair
– Decommissioning

▶ Proceed in accordance with
current technology.

Validity: Hong Kong
OR Hong Kong

In these instructions, the re-
gistered gas installer is referred
to throughout as "competent
person".
In these instructions, the re-
gistered electrical worker is re-
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ferred to throughout as "quali-
fied electrician".

1.2.2 Risk of material damage
caused by frost

▶ Do not install the product in
rooms prone to frost.

1.2.3 Risk of death from
electric shock

There is a risk of death from
electric shock if you touch live
components.
Before commencing work on
the product:
▶ Disconnect the product from

the power supply by switch-
ing off all power supplies
at all poles (electrical parti-
tion with a contact gap of at
least 3 mm, e.g. fuse or circuit
breaker).

▶ Secure against being
switched back on again.

▶ Check that there is no
voltage.

1.2.4 Risk of death from
electric shock from live
lines and connections

The potable water that is used
must demonstrate a specific
resistance of ≥ 900 Ω cm at
15 °C. Otherwise, the product
must not be used.
▶ Before installing the unit, ask

your water company to inform

you about the water resist-
ance and conductivity.

1.2.5 Risk of death due
to incorrect electrical
installation

▶ The product must be con-
nected to the protective con-
ductor.

▶ The product must be perman-
ently connected to fixed wir-
ing.

1.2.6 Risk of scalding caused
by hot water

If a solar thermal energy install-
ation is connected upstream,
hot water temperatures of over
42 °C could be generated even
if the scald protection function is
set.
If a solar thermal energy system
is connected upstream of the
product, the inlet temperature
must be limited by including
precautionary features in the
design (e.g. a mixing valve).

Condition: VED 18 - 24/8

▶ Install a mixing valve to limit
the inlet temperature to 55 °C.

Condition: VED 27/8

▶ Install a mixing valve to limit
the inlet temperature to 25 °C.
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1.2.7 Risk of being burned
or scalded by hot
components

▶ Only carry out work on these
components once they have
cooled down.

1.2.8 Risk of material damage
caused by using an
unsuitable tool

▶ Use the correct tool.

1.3 Regulations (directives,
laws, standards)

▶ Observe the national regula-
tions, standards, directives,
ordinances and laws.
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2 Notes on the
documentation

▶ Always observe all operating instruc-
tions enclosed with the installation com-
ponents.

▶ Store these instructions and all other
applicable documents for further use.

These instructions apply only to:

Product article number
Validity: Hungary

OR Hong Kong

OR Hong Kong

VED E 18/8 P INT 0010023770

VED E 21/8 P INT 0010023771

VED E 24/8 P INT 0010023772

VED E 27/8 P INT 0010023773

3 Product description

3.1 Design

9

810

11

12

7

6

5

4

3

2

1

1 Power supply
terminal

2 Top grommet
3 Adjustment

spindle
4 Safety switch
5 Electronics

6 Optional space
underneath for
the power supply
terminal

7 Strainer
8 Cold water con-

nection
9 Bottom grommet

10 Domestic hot
water connection

11 Safety cut-out
12 Heating block

3.2 Function

The product heats up potable water via a
bare wire in the heating block using the
flow-through principle.

The electronics measure the temperature
of the water in the cold water supply and
the water volume flow. The electrical per-
formance that is required to heat the water
to the required domestic hot water temper-
ature is calculated using these two values.
The temperature can be set to any tem-
perature between 20 °C and 55 °C in in-
crements of 0.5 °C. The set temperature is
shown in the display.

The domestic hot water temperature de-
pends on:

– Water inlet temperature
– Water outlet volume
– Performance category of the product

If the set domestic hot water temperature
is not reached, reduce the water volume.

3.3 Information on the data plate

Symbol Meaning

The VDE GS mark
confirms that the unit
complies with stand-
ards and has been
tested for safety.

Symbol confirming
conformity with the
electromagnetic com-
patibility standard

Read all of the in-
structions.

Barcode with serial
number,
The 7th to 16th digits
of the serial number
form the article num-
ber
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3.4 CE marking

The CE marking shows that the products
comply with the basic requirements of the
applicable directives as stated on the de-
claration of conformity.

The declaration of conformity can be
viewed at the manufacturer's site.

4 Set-up

4.1 Checking the scope of delivery

Quantity Designation

1 Product

1
Operating and installation in-
structions

1
Bag containing fixing material
(2 bolts, 2 wall plugs, 3 seals, 1
special fixing screw)

1 G 1/2" cold water connector
with a cold-water isolation valve

1 G 1/2" domestic hot water con-
nector

2 Double nipple

1 Strainer for the cold water inlet

1 Mounting plate

1 Mounting template

4.2 Selecting an installation
location

▶ Install the product as close as possible
to the draw-off points that are used
most frequently.

Note
The product may also be in-
stalled above baths or in a
shower area.

4.3 Installation clearances

C

D

E

A

C

BB

A ≥ 50 mm
B ≥ 50 mm
C ≥ 120 mm

D ≥ 130 mm
E ≤ 22 mm

The bottom section of the product (D) must
be level with the product's bearing area on
the wall;.

4.4 Installing the product on the
wall

4.4.1 Dimensions

1

2

3

4

5
6

48
1

31
2

240
100

27
7

50
12

19

16

100

35 35

1 Top grommet
2 Central attach-

ment
3 G 1/2" domestic

hot water con-
nection

4 G 1/2" cold wa-
ter connection

5 Bottom grommet
6 G 1/2" outside

thread
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4.4.2 Removing the product casing

A

C

B

E

X7

D

▶ Remove the product casing as shown.

4.4.3 Installing the product

39
0

27
7

8585 1

34

1 2

1 Mounting plate
2 Fixing points

3 Cold water con-
nection

4 Domestic hot
water connection

1. Hold the mounting template against the
wall and mark the fixing points (2).

– Product alignment: Vertically on the
wall

2. Use wall plugs and screws to secure
the mounting plate (1) to the fixing
points.

Danger!
Risk of electric shock caused
by penetrating water

The grommet prevents wa-
ter from penetrating along the
power supply cable and into the
product.

▶ Never cut off the grommet
completely.

▶ Cut the end of the grommet
in such a way that the sleeve
tightly surrounds the power
supply cable.

3. Fold the grommet up or down depend-
ing on the location of the power supply
cable.

4. Feed the cable through the grommet
and into the product's interior.
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1

2

3

4

5. Fit the product (2) to the retaining
screw (1) on the mounting plate.

6. Use the adjustment spindle (4) to ad-
just the product.

7. Use the fixing screw (3) to secure the
product.

5 Installation

1. If you are using plastic pipes, only use
those that are approved for normal
operating mode at 65 °C.

2. If you are using plastic pipes, only use
those that maintain a maximum tem-
perature of 95 °C and a maximum
pressure of 1 MPa (10 bar) for at least
one hour (check the manufacturer de-
tails).

3. Flush the cold water pipes thoroughly
before installation.

5.1 Setting up the domestic hot and
cold water connection

1. Note the water connections for the
installation:
– An expansion relief valve on the cold

water pipe is not required.
– All hot and cold water pipes can be

made of steel, copper or plastic.
– The product must be permanently

connected to permanently installed
water pipes. It must not be temporar-
ily connected to hose lines.

– You must not connect any water
supply pipes from other water-heat-
ing systems to the product's cold wa-
ter connection.

– You must not directly connect water
taps or similar to the product's do-
mestic hot water connection.

1

2. To simplify installing the water con-
nection, the bottom section of product
frame can be folded up (1).
– Do not remove the folding frame.
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1

2
3

4

7

6
3

5

Caution.
Risk of damage caused by
leaks.

Mechanical stress on connec-
tion pipes may cause leaks and
damage to the product.

▶ Avoid mechanical stress on
connection pipes.

3. Put hemp on the two double nipples
(2) and (6) and use the connections to
screw the double nipples to the wall (1)
and (7).

4. Insert the seals (3) in the union nuts
of the cold water (4) and domestic hot
water connections (5).

5. Screw the cold water connector (4)
to the cold water connection double
nipple (2) in the wall (1).

6. Screw the domestic hot water con-
nector (5) to the domestic hot water
connection double nipple (6) in the
wall (7).

7. Insert a seal into the union nut of the
domestic hot water connection on the
boiler side.

Caution.
Risk of damage due to pipes
being blocked by foreign
bodies in the water.

The product must not be used
without a strainer in the cold
water inlet.

▶ When you set up the cold
water connection, install the
supplied filter strainer in the
product's cold water inlet.

8. Screw the unit connections to the do-
mestic hot and cold water connections.

9. Hinge the lower section of the product
frame back until it engages.

5.2 Connecting the product to the
electricity supply

1. Note the specifications on the data
plate when carrying out the electrical
installation.

2. You must comply with the following
requirements:
– The product must be installed using

a permanent connection.
– It must be possible to switch off the

permanent connection at all poles
via an on-site partition (e.g. via a
circuit breaker) that has a contact
gap of at least 3 mm.

– The product must be connected to
the protective conductor.

– When using the lower grommet, the
power supply terminal that was in-
stalled at the top at the factory can
be routed for the electrical connec-
tion in the lower section.
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5.2.1 Carrying out the top electrical
connection

L1 L2 L3

2

1

1. Guide the connection cable through the
upper grommet (2).

2. Connect the individual phases to L1,
L2, and L3 on the power supply ter-
minal (1).

3. Connect the PE protective conductor to

.

5.2.2 Carrying out the bottom
electrical connection

L1 L2 L3

3

2

1

1. Guide the connection cable through the
lower grommet (3).

2. Unscrew the power supply terminal (1).

3. Route the power supply terminal, in-
cluding the internal cable, to the lower
position (2) in the product.

4. Screw the power supply terminal tightly
to the lower position.

5. Check whether the cables for the
power supply terminal are routed
correctly.

6. Connect the individual phases to L1,
L2, and L3 on the power supply ter-
minal.

7. Connect the PE protective conductor to

.

5.2.3 Installing an optional load-
shedding relay

If required, a load-shedding relay that con-
forms with current standards can be con-
nected to the product. The role of the re-
lay is to switch off other power consumers
while hot water is being drawn off via the
product so that the house installation is not
overloaded. The load-shedding relay must
fulfil the following criteria:

– Pull-in current < 15 A
– Continuous current > 50 A

▶ Install the load-shedding relay in the L2
outer conductor.

▶ If the product is a replacement product,
also replace the load-shedding relay.

6 Start-up

6.1 Removing air pockets from the
product

Caution.
Risk of damage from heating
wire dry fire

Air pockets in the pipes may
lead to dry fire on the heating
wires during start-up.
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▶ Draw off water using the
product to remove any air
pockets before starting up.

1. Disconnect the product from the power
supply.

2. Open the cold-water isolation valve in
the cold water pipe.

3. Open the domestic hot water isolation
valve for at least one minute.

4. Close and open the domestic hot water
draw-off valve several times.

Note
In normal operating mode,
the product will not need to be
purged again.

1

5. Press the safety switch (1).

6.2 Fitting the product casing

E

C

A

D

X7

B

If the cable for the display is not plugged
into the electronics, the electronics cannot
regulate the power. The outlet temperature
is 30 °C.

▶ Refit the product casing as shown.

Note
Check whether the product cas-
ing has been installed correctly.
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6.3 Attaching the product casing
so that it is rotated by 180°

B

D E

A

C

180°

▶ Remove the control panel from the
product casing.

▶ Turn the product casing by 180°.
▶ Install the control panel in the product

casing.
▶ Attach the product casing. (→ Page 19)

6.4 Checking the function

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

1 2

1. Connect the product to the power grid
(switch on the circuit breaker).

2. Check the product's power while water
is running at a draw-off point.

3. Press – (1) or + (2) repeatedly until the
desired target temperature is shown in
the display.

6.5 Calling up the installer level
menu

▶ Press and hold MEMO for longer than
three seconds.
Installer level menu overview
(→ Page 23)

6.6 Connecting a remote control
(optional)

A remote control is available as an op-
tional accessory. You can connect up to
four remote controls to the product at the
same time. As soon as a remote control is
connected to the product, it initially adopts
the settings from the product. The settings
can then be changed at the remote control
and on the product.

▶ Ensure that the remote control is ready
for operation (batteries are inserted and
the housing is night closed tightly).

▶ Press any button on the remote control.
▶ Press Start on the remote control.
◁ The product's display shows a re-

quest to connect.
▶ Confirm the connection on the product's

control panel.
▶ Confirm the connection to the remote

control.
◁ Both displays switch to the temperat-

ure display.

6.7 Disconnecting the remote
control (optional)

▶ Call up the installer level menu.
(→ Page 20)

▶ Call up the Remote control menu item.
▶ Confirm this.
◁ The connected remote controls are

displayed.
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▶ Navigate to the remote control that you
want to disconnect.

▶ Confirm this.
◁ The remote control's connection ID is

displayed.
▶ Confirm this.
◁ The remote control is deleted.

6.8 Activating scald protection –
between 30 °C and 55 °C

1. Call up the menu, → Operating instruc-
tions.

2. Navigate to the Scald protection\max.
temperature menu item.

3. Set the maximum temperature to 42 °C
and confirm this.

7 Handing over to the end
user

1. Provide the end user with all relevant
instructions and unit documentation for
safe-keeping.

2. Go through the operating instructions
with the end user and answer any
questions.

3. Draw special attention to the safety
warnings that the end user must follow.

4. Inform the end user that there is a risk
of scalding when the domestic hot wa-
ter temperature exceeds 43 °C.

5. Inform the end user that they must not
remove the product casing and must
not attempt to repair the product under
any circumstances.

6. Inform the end user of the necessity to
ensure that the installation is regularly
inspected/maintained by a competent
person (inspection and maintenance
contract).

8 Recycling and disposal

Disposing of the packaging
▶ Dispose of the packaging correctly.
▶ Observe all relevant regulations.

9 Troubleshooting

The "Troubleshooting" table can be found
in the appendix.

Troubleshooting (→ Page 23)

9.1 Procuring spare parts

The original components of the product
were also certified by the manufacturer as
part of the declaration of conformity. If you
use other, non-certified or unauthorised
parts during maintenance or repair work,
this may void the conformity of the product
and it will therefore no longer comply with
the applicable standards.

We strongly recommend that you use ori-
ginal spare parts from the manufacturer as
this guarantees fault-free and safe opera-
tion of the product. To receive information
about the available original spare parts,
contact the contact address provided on
the back page of these instructions.

▶ If you require spare parts for mainten-
ance or repair work, use only the spare
parts that are permitted for the product.

10 Inspection and
maintenance

▶ Carry out a function check and visual
inspection of the product every three
years.

▶ If the water is extremely calciferous,
you must de-scale the product more
frequently.

If the water has a large volume of suspen-
ded matter, the water filter in the cold wa-
ter flow must be replaced more frequently.
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At the same time, the water filter has a
sealing function.

▶ Replace the water filter in the cold water
flow. For the sealing function, ensure
that it is positioned correctly in the pipe.

▶ Check for deposition in the domestic hot
water pipe between the heating block
and the domestic hot water connection.

▶ When re-assembling the product, insert
a new flat seal into the domestic hot
water connection.

▶ Check whether it is necessary to de-
scale the product. De-scale the product
as required.

▶ If the product needs to be completely
descaled, attach a descaling pump
between the domestic hot and cold wa-
ter connection.

▶ After descaling the product, flush it thor-
oughly with water.

▶ After descaling, draw off water using
the product to remove any air pockets.
(→ Page 18)

11 Decommissioning

11.1 Temporarily decommissioning
the product

1. Disconnect the product from the power
supply.

2. Close the cold water stop valve.

11.2 Permanently decommissioning
the product

1. Disconnect the product from the power
supply.

2. Close the cold water stop valve.
3. Loosen the cold water and hot water

connections.
4. Capture the residual water (up to 0.4

litres) that is left inside the product us-
ing a suitable vessel.

5. Remove the product.
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Appendix
A Installer level menu overview

Setting level Values Unit Increment, select Factory
settingMin. Max.

Unit data →
Current Current val-

ues
℃
℃
℃
kW
l/min

Inlet temperature
Target temperature
Outlet temperature
Power
Flow rate

Cumulated Cumulated
values

h
h
kWh
l

Operating time
Period of use
Energy
Water

Remote control →
Disconnect the remote
control

Remote con-
trols currently
connected

Remote control number, connected
status

B Troubleshooting

Symptom Possible cause Measure

Product disconnected
from the power supply

Building's fuse has
been tripped

▶ Replace the electronics.

The safety switch in
the product has been
triggered

▶ Replace the electronics.

Neither the build-
ing's fuse nor the
safety switch have
been triggered in the
product

▶ Replace the display.

No hot water; the wa-
ter remains cold

Product is disconnec-
ted from the power
supply

▶ Check L1, L2 and L3 against PE (230 V)
and L1, L2 and L3 (400 V).

1. If you do not measure any power, proceed
as described under the fault "Product dis-
connected from the power supply".

The measured value
on the heating block
(connection 1 against
connection 4) is
greater than 200 Ω

▶ Replace the heating block.

No relay clicking on
the electronics when
the draw-off starts

▶ Replace the impeller.

Other cause ▶ Replace the electronics.
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Symptom Possible cause Measure

The water does not
become hot enough

The target temperat-
ure or volume flow are
not set correctly

▶ Set the target temperature to approx. 40 °C
and the volume flow to approx. 5 l/min.

The measured value
on the heating block
(connection 1 against
connection 4) is
greater than 200 Ω

▶ Replace the heating block.

The relay does not
click on the electronics
when there is more
than 4 l/min

▶ Replace the impeller.

The engine does not
start up after the
mains is switched on.
Water volume is not
reduced if the target
temperature is not
reached.

▶ Replace the motorised valve.

Other cause ▶ Replace the electronics.

C Technical data

Technical data – General
VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

Temperature setting Between
20 and 55 °C,
to any value,
electronically
regulated

Between
20 and 55 °C,
to any value,
electronically
regulated

Between
20 and 55 °C,
to any value,
electronically
regulated

Between
20 and 55 °C,
to any value,
electronically
regulated

Heating system heat
generator

Bare wire heat-
ing coil

Bare wire heat-
ing coil

Bare wire heat-
ing coil

Bare wire heat-
ing coil

Nominal capacity 0.4 l 0.4 l 0.4 l 0.4 l

Domestic hot and cold
water connection,
boiler side

G 1⁄2″ G 1⁄2″ G 1⁄2″ G 1⁄2″

Unit dimensions,
width

240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Unit dimensions,
height

481 mm 481 mm 481 mm 481 mm

Unit dimensions,
depth

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Weight when filled,
approx.

4.4 kg 4.4 kg 4.4 kg 4.4 kg

IP rating IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
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Technical data – Domestic hot water mode
VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

Max. permissible inlet
temperature, Tin max.

55 ℃ 55 ℃ 55 ℃ 25 ℃

Minimum start-up
pressure

0.015 MPa 0.015 MPa 0.015 MPa 0.015 MPa

Minimum start-up flow 3 l/min 3 l/min 3 l/min 3 l/min

Switch-off water
volume

2.5 l/min 2.5 l/min 2.5 l/min 2.5 l/min

Max. flow rate quantity 6 l/min 7 l/min 8 l/min 9 l/min

Permitted excess
pressure

1.0 MPa 1.0 MPa 1.0 MPa 1.0 MPa

Technical data – Electrics
VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

Rated voltage 400 V 400 V 400 V 400 V

Nominal output 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW

Nominal current 26 A 31 A 35 A 39 A

Fuse protection 32 A 32 A 40 A 40 A

Specific resistance
ρ15 ≥ (when ϑcold ≤
35 °C)

≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm

Specific conductivity
σ15 ≤ (when ϑcold ≤
35 °C)

≤ 1,111.0 µS/cm ≤ 1,111.0 µS/cm ≤ 1,111.0 µS/cm ≤ 1,111.0 µS/cm

Electrical connection 3~PE,
400 V/50 Hz

3~PE,
400 V/50 Hz

3~PE,
400 V/50 Hz

3~PE,
400 V/50 Hz
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1 Biztonság

1.1 Rendeltetésszerű
használat

Szakszerűtlen vagy nem ren-
deltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy
más anyagi károk is keletkez-
hetnek.
Ez a termék
– kizárólag ivóvíz felmelegíté-

sére használható.
– csak háztartási használatra

alkalmas, zárt és fagymentes
helyiségekben.

– nem üzemeltethető cirkulá-
ciós vezetékekben.

A rendeltetésszerű használat a
következőket jelenti:
– a termék és a berendezés to-

vábbi komponenseihez mellé-
kelt kezelési utasítások betar-
tása

– az útmutatókban feltüntetett
ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.

Három éves, vagy annál idő-
sebb gyermekek, valamint testi
fizikai, érzékszervi vagy szel-
lemi képességű, vagy tapaszta-
lattal és ismeretekkel nem ren-
delkező személyek felügyelettel
használhatják a terméket, vagy

abban az esetben, ha betanítot-
ták őket a termék biztonságos
használatára és a termék hasz-
nálatából fakadó veszélyekre.
A gyermekek a termékkel nem
játszhatnak. A tisztítási és kar-
bantartási munkálatokat gyer-
mekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
A jelen útmutatóban ismerte-
tett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül. Nem rendeltetésszerű
használatnak minősül a termék
minden közvetlenül kereske-
delmi és ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.

1.2 Általános biztonsági
utasítások

A feszültség alatt álló vezetékek
és csatlakozók életveszélyes
áramütéseket okozhatnak.
▶ Soha ne vegye le a burkola-

tot.
▶ Soha ne próbálja meg önál-

lóan javítani vagy karbantar-
tani a terméket.

▶ Az üzemzavarokat és károkat
mindig haladéktalanul javít-
tassa ki egy szakemberrel.

▶ Tartsa be az előírt karbantar-
tási időket.
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▶ Gondosan olvassa végig ezt
az útmutatót és az összes
kapcsolódó dokumentumot,
különösen a Biztonság című
fejezetet és a figyelmeztető
információkat.

▶ Csak a következő, „Üzemelte-
tési” útmutatóban leírt műve-
leteket hajtsa végre.

1.3 Forró víz okozta
forrázásveszély áll fenn

A kifolyó hőmérséklet a csapo-
lási helyeken akár 55 °C is le-
het.
▶ A termék használata során

ügyeljen arra, hogy ne for-
rázza le magát.

▶ Ha biztosan el szeretné ke-
rülni a forrázásos sérülése-
ket, kérje meg a szakembert,
hogy aktiválja a termék forrá-
zás elleni védelmét.
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2 Megjegyzések a
dokumentációhoz

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozó üzemelte-
tési útmutatót.

▶ További használat céljából őrizze meg
ezt az útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot.

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra
érvényes:

Termék – cikkszám
Érvényesség: Magyarország

VAGY Hong Kong

VAGY Hong Kong

VED E 18/8 P INT 0010023770
VED E 21/8 P INT 0010023771
VED E 24/8 P INT 0010023772
VED E 27/8 P INT 0010023773

3 Adatok az adattáblán

Szimbólum Jelentés
A VDE-GS-jel iga-
zolja, hogy a termék
megfelel a szabvány
előírásának, és iga-
zolja, hogy a termék
ellenőrzötten bizton-
ságos.
A szimbólum azt jelzi,
hogy a termék meg-
felel az elektromág-
neses összeférhe-
tőségre vonatkozó
szabványnak
Olvassa el az összes
útmutatót.
Vonalkód sorozat-
számmal,
a 7–16. számjegy
alkotja a cikkszámot

4 CE-jelölés

A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termé-
kek a megfelelőségi nyilatkozat alapján
megfelelnek a vonatkozó irányelvek alap-
vető követelményeinek:.
A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál
megtekinthető.

5 Üzembe helyezés és
üzemeltetés

5.1 A termék üzembe helyezése
▶ Csak akkor helyezze üzembe a termé-

ket, ha a burkolat teljesen zárva van.

5.2 Kezelőelemek és kijelző

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

1

2

3

4

1 Információ/me-
nüpont

2 Kiválasztott víz-
hőmérséklet,
rendelkezésre
álló menüpontok
, választási lehe-
tőségek

3 A választógom-
bok aktuális ki-
osztása

4 Választógomb
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5.3 Billentyűfunkciók

Billentyűkiosz-
tás

Funkció

+ és − – A használati melegvíz-
hőmérséklet beállítása

– A beállítási érték megvál-
toztatása

▲ és ▼ – Lapozás a menüben
Nyomja egy-
szerre a + és
− billentyűket
3 másodperc-
nél hosszabb
ideig.

– A billentyűzár aktiválása
és deaktiválása

Nyomja egy-
szerre rövid
ideig a + és −
billentyűket.

– Komfort hőmérséklet akti-
válása rövid időre

Nyomja meg
egyszerre a
MEMO és eco
billentyűket.

– Menü lehívása

MEMO – Tárolt hőmérsékletértékek
megjelenítése

eco – Az eco funkció aktiválása
és deaktiválása

Visszaállítás – Fogyasztási értékek
visszaállítása

← – Magasabb választási
szint elérése

OK – Alacsonyabb választási
szint elérése

– A beállítás nyugtázása
mentés – A kívánt hőmérséklet

mentése

A billentyűk aktuális funkciója a kijelzőben
látható.
Egy érték módosítását mindig jóvá kell
hagyni. A rendszer csak ezután tárolja
el a beállítást. A ← billentyűvel bármikor
megszakítható a folyamat.
Az üzemeltetői szint menüjének áttekin-
tése a függelékben található.
Üzemeltetői szint menü áttekintése
(→ Oldal: 33)

5.4 A termék üzemeltetése
Ha kinyit egy melegvízcsapot, akkor a ter-
mék automatikusan bekapcsol, és felmele-
gíti az ivóvizet.
Az érvényben lévő szabványok szerint az
elektromos átfolyós vízmelegítő engedé-
lyezett hőmérséklete legfeljebb 55 °C le-
het. A termék maximális kimenő hőmér-
sékletét 55 °C-ra korlátoztuk.
A termék a hőmérsékletet szabályozza, a
kifolyó vízmennyiséget nem.
A melegvíz hőmérséklete a következőktől
függ:

– Befolyó víz hőmérséklet
– A kifolyó víz mennyisége
– A termék teljesítményosztálya

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

Üzem közben a kijelző a középső sorban a
kívánt vízhőmérsékletet, a legfelső sorban
pedig a maximális vízhőmérsékletet mu-
tatja. A + és - billentyűkkel a kívánt hőmér-
séklet 20 °C és 55 °C között szabadon be-
állítható.

▶ Ha a termék alacsonyabb hőmérsékle-
teknél és nagy vízmennyiség csapolá-
sakor nem éri el a beállított vízhőmér-
sékletet, akkor rövid időre csökkentse a
csapolt víz mennyiségét a csapolási he-
lyen.
◁ A termék nagyon gyorsan növeli a

víz hőmérsékletét.
▶ Ezen kívül le tudja hívni a kívánt

hőmérsékletek lementett értékeit.
(→ Oldal: 31)
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5.5 Tárolt
hőmérsékletek megjelenítése
és megváltoztatása

A MEMO funkció az aktuális vízhőmérsék-
let gyors átállítására szolgál. Négy tárolt
hőmérséklet választható.

M1 M2 M3 M4

°C °C °C °C

▶ Nyomja meg a MEMO billentyűt.
▶ Nyomja meg a kívánt hőmérséklet bil-

lentyűjét, pl. M3.
▶ A tárolt hőmérséklet megváltoztatásá-

hoz tartsa nyomva a tárolt hőmérséklet
billentyűjét 3 másodpercig.

▶ Változtassa meg a tárolt hőmérsékletet
a + és – billentyűkkel, majd nyugtázza.

5.6 Komfort hőmérséklet aktiválása
A komfort hőmérséklet lehetővé teszi forró
víz rövid ideig tartó vételezését anélkül,
hogy a beállított kívánt hőmérsékletet tar-
tósan meg kellene változtatni. A vízvétele-
zés befejezése után a termék automatiku-
san visszaállítja a komfort hőmérsékletet.
▶ Nyomja meg röviden egyszerre a + és –

billentyűket.
▶ Vételezzen 30 másodpercen belül vizet.
◁ A víz felmelegszik a beállított komfort

hőmérsékletre.

A komfort hőmérséklet beállítását a függe-
lékben az üzemeltetői szint áttekintése is-
merteti.

5.7 Az eco funkció aktiválása és
deaktiválása

Az eco funkció a víz-és energiamegtaka-
rítást szolgálja. Az eco funkció aktív álla-
potában a vízátfolyás percenkénti nyolc li-
terre korlátozott.
▶ Az eco funkció aktiválásához és deak-

tiválásához nyomja meg az eco billen-
tyűt.
◁ A kijelzőben jobbra fent az eco kijel-

zés látható.

6 Zavarok
A termékben nem fordulhatnak elő olyan
üzemzavarok, amelyeket önállóan el tud
hárítani.
▶ A termék bármilyen üzemzavara esetén

azonnal lépjen kapcsolatba az Ön szak-
szervizesével.

7 Karbantartás és ápolás
7.1 Karbantartás
A termék tartós üzemképességének és
üzembiztonságának, megbízhatóságának
és hosszú élettartamának feltétele a szak-
ember által elvégzett háromévenkénti el-
lenőrzés és karbantartás.

7.2 A termék ápolása
▶ A burkolatot egy kevés oldószermentes

tisztítószerrel átitatott, nedves kendővel
törölje le.

▶ Ne használjon spray-t, súrolószereket,
mosogatószereket, oldószer- vagy klór-
tartalmú tisztítószereket..



8 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

32 Kezelési útmutató electronicVED plus 0020288449_01

8 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

▶ A csomagolás ártalmatlanítását bízza a
terméket telepítő szakemberre.

Amennyiben a terméket ezzel a jel-
zéssel látták el:
▶ A terméket tilos a háztartási hulladékkal

együtt ártalmatlanítani.
▶ Ehelyett adja le a terméket egy elektro-

mos és elektronikus készülékekre sza-
kosodott gyűjtőhelyen.

Ha a termék elemeket tartalmaz, me-
lyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva, akkor
az elemek egészség- és környezetkárosító
anyagokat tartalmazhatnak.
▶ Ebben az esetben használtelem-gyűjtő

helyen ártalmatlanítsa az elemeket.
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Melléklet
A Üzemeltetői szint menü áttekintése
Beállítási szint Értékek Mér-

ték-
egy-
ség

Lépésköz, választás Gyári
beállí-
tásmin. max.

A kijelző beállítása →
Megvilágítás aktuális érték be, ki, auto Auto-

mata
A teljesítmény kijelzése aktuális érték kW be, ki ki
A térfogatáram kijelzése aktuális érték l/min be, ki ki

Forrázás elleni védelem → 30 °C és 55 °C között
Max. hőmérséklet aktuális érték ℃ 1 − −
Komfort hőmérséklet aktuális érték ℃ 1 − −

Fogyasztás →

Fogyasztás → Energiafogyasztás →
A termék nem hitelesített mérőkészülék. A megjelenített fogyasztási adatok jogilag nem alkal-
masak fogyasztási költségelszámolások létrehozására vagy összehasonlítására.
Visszaállítás óta aktuális érték kWh Visszaállítás
Az utolsó 30 nap aktuális érték kWh Visszaállítás
Az utolsó 365 nap aktuális érték kWh Visszaállítás

Fogyasztás → Vízfogyasztás →
A termék nem hitelesített mérőkészülék. A megjelenített fogyasztási adatok jogilag nem alkal-
masak fogyasztási költségelszámolások létrehozására vagy összehasonlítására.
Visszaállítás óta aktuális érték l Visszaállítás
Az utolsó 30 nap aktuális érték l Visszaállítás
Az utolsó 365 nap aktuális érték l Visszaállítás

Nyelv beállítása aktuális nyelv választható nyelvek Or-
szágs-
pecifi-
kus
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1 Biztonság

1.1 Rendeltetésszerű
használat

Szakszerűtlen vagy nem ren-
deltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy
más anyagi károk is keletkez-
hetnek.
Ez a termék
– kizárólag ivóvíz felmelegíté-

sére használható.
– csak háztartási használatra

alkalmas, zárt és fagymentes
helyiségekben.

– nem üzemeltethető cirkulá-
ciós vezetékekben.

A rendeltetésszerű használat a
következőket jelenti:
– a termék , valamint a rendszer

összes további komponense-
ihez mellékelt üzemeltetési,
szerelési és karbantartási út-
mutatóinak figyelembe vétele

– a termék- és rendszerenge-
délynek megfelelő telepítés
és összeszerelés

– az útmutatókban feltüntetett
ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat
a fentieken kívül az IP-kódnak

megfelelő szerelést is magába
foglalja.
A jelen útmutatóban ismerte-
tett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül. Nem rendeltetésszerű
használatnak minősül a termék
minden közvetlenül kereske-
delmi és ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.

1.2 Általános biztonsági
utasítások

1.2.1 Nem megfelelő
szakképzettség miatti
veszély

A következő munkálatokat csak
a megfelelő végzettséggel ren-
delkező szakember végezheti:
– Szerelés
– Szétszerelés
– Telepítés
– Üzembe helyezés
– Ellenőrzés és karbantartás
– Javítás
– Üzemen kívül helyezés
▶ A technika jelenlegi állása

szerint járjon el.
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Érvényesség: Hong Kong
VAGY Hong Kong

Ebben az útmutatóban a re-
gisztrált gázszerelő megneve-
zése általánosan „szakember”.
Ebben az útmutatóban a re-
gisztrált elektromos szakem-
ber megnevezése általánosan
„elektromos szakember”.

1.2.2 Fagyveszély miatti anyagi
kár

▶ Ne szerelje be a terméket
fagyveszélyes helyiségbe.

1.2.3 Áramütés miatti
életveszély

Ha feszültség alatt álló kompo-
nenseket érint meg, akkor fenn-
áll az áramütés miatti életve-
szély.
Mielőtt dolgozna a termékkel:
▶ Az áramellátás összes pólu-

sának kikapcsolásával kap-
csolja feszültségmentesre
a terméket (legalább 3 mm
érintkezőnyílású elektromos
leválasztókészülék, pl. bizto-
síték vagy vezetékvédő kap-
csoló segítségével).

▶ Biztosítsa a visszakapcsolás
ellen.

▶ Ellenőrizze a feszültségmen-
tességet.

1.2.4 Áramütés miatti
életveszély a feszültség
alatt lévő vezetékeknél és
csatlakozásoknál

A felhasznált ivóvíznek 15 °C-
nál ≥ 900 Ω•cm fajlagos ellen-
állással kell rendelkeznie. El-
lenkező esetben a termék nem
üzemeltethető.
▶ A szerelés előtt tájékozódjon

helyi vízszolgáltatójánál a ví-
zellenállásról és a vezetőké-
pességről.

1.2.5 Életveszély hibás
elektromos telepítés miatt

▶ A terméket csatlakoztatni kell
a védővezetékre.

▶ A terméket tartósan csatla-
koztatni kell rögzített vezeté-
kezéshez

1.2.6 Forró víz okozta
forrázásveszély áll fenn

Ha a termék elé napenergiával
működő melegítőrendszer van
kapcsolva, akkor a víz hőmér-
séklete bekapcsolt forrázás el-
leni védelem ellenére is maga-
sabb lehet, mint 42 °C.
Ha a termék elé napenergiával
működő melegítőrendszer van
kapcsolva, akkor a bemenő hő-
mérsékletet megfelelő szerke-
zeti megoldásokkal (pl. keverő-
szelep) kell korlátozni.
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Feltétel: VED 18 - 24/8

▶ Szereljen be egy olyan keve-
rőszelepet, ami a bemenő hő-
mérsékletet 55 °C-ra korlá-
tozza.

Feltétel: VED 27/8

▶ Szereljen be egy olyan keve-
rőszelepet, ami a bemenő hő-
mérsékletet 25 °C-ra korlá-
tozza.

1.2.7 Égési vagy forrázási
sérülések veszélye a forró
alkatrészek miatt

▶ Minden alkatrészen csak ak-
kor végezzen munkát, ha az
már lehűlt.

1.2.8 Anyagi kár kockázata
nem megfelelő szerszám
használata révén

▶ Szakmai szempontból megfe-
lelő szerszámot használjon.

1.3 Előírások (irányelvek,
törvények, szabványok)

▶ Vegye figyelembe a nemzeti
előírásokat, szabványokat,
irányelveket, rendeleteket és
törvényeket.
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2 Megjegyzések a
dokumentációhoz

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozó üzemelte-
tési útmutatót.

▶ További használat céljából őrizze meg
ezt az útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot.

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra
érvényes:

Termék – cikkszám
Érvényesség: Magyarország

VAGY Hong Kong

VAGY Hong Kong

VED E 18/8 P INT 0010023770
VED E 21/8 P INT 0010023771
VED E 24/8 P INT 0010023772
VED E 27/8 P INT 0010023773

3 A termék leírása
3.1 Felépítés

9

810

11

12

7

6

5

4

3

2

1

1 Hálózati csatla-
kozókapocs

2 Felső kábelátve-
zető

3 Beállítóorsó
4 Biztonsági kap-

csoló
5 Elektronika

6 Opcionális hely
az alsó hálózati
csatlakozóka-
pocsnak

7 Szűrő
8 Hidegvíz-csatla-

kozó

9 Alsó kábelátve-
zető

10 Melegvíz-csatla-
kozó

11 Biztonsági hő-
mérséklet-hatá-
roló

12 Fűtőegység

3.2 Funkció
A termék ivóvizet melegít fel átfolyó rend-
szerben egy, a fűtőegységben található fű-
tőszállal.
Az elektronika méri a víz hőmérsékletét
a hidegvíz-csatlakozónál, és méri a térfo-
gatáramot. A két érték alapján számítja ki
az elektromos teljesítményt, amire a szük-
séges melegvíz-hőmérséklet eléréséhez
szükség van. A hőmérséklet 0,5 °C-os lé-
pésekben 20 °C és 55 °C között szabadon
beállítható. A beállított hőmérséklet a kijel-
zőn látható.
A melegvíz hőmérséklete a következőktől
függ:

– Befolyó víz hőmérséklet
– A kifolyó víz mennyisége
– A termék névleges teljesítménye

Ha a melegvíz-hőmérséklet nem éri el a
beállított értéket, csökkentse a víz mennyi-
ségét.

3.3 Adatok az adattáblán

Szimbólum Jelentés
A VDE-GS-jel iga-
zolja, hogy a termék
megfelel a szabvány
előírásának, és iga-
zolja, hogy a termék
ellenőrzötten bizton-
ságos.
A szimbólum azt jelzi,
hogy a termék meg-
felel az elektromág-
neses összeférhe-
tőségre vonatkozó
szabványnak
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Szimbólum Jelentés
Olvassa el az összes
útmutatót.
Vonalkód sorozat-
számmal,
a 7–16. számjegy
alkotja a cikkszámot

3.4 CE-jelölés

A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termé-
kek a megfelelőségi nyilatkozat alapján
megfelelnek a vonatkozó irányelvek alap-
vető követelményeinek:.
A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál
megtekinthető.

4 Szerelés
4.1 A szállítási terjedelem

ellenőrzése

Darab-
szám Megnevezés

1 Termék

1 Üzemeltetési és szerelési út-
mutató

1
Zacskó rögzítőelemekkel
(2 csavar, 2 dübel, 3 tömítés,
1 speciális rögzítőcsavar)

1 Hidegvíz-csatlakozó, G 1/2″,
hidegvízelzáró szeleppel

1 Melegvíz-csatlakozó G 1/2″
2 Kettős közdarab
1 Hidegvízbemenet szűrője
1 Szerelőlap
1 Sablon

4.2 A felszerelési hely kiválasztása
▶ A terméket a lehető legközelebb sze-

relje fel a leggyakrabban használt csa-
polási helyekhez.

Tudnivaló
A terméket fürdőkádak fölé,
vagy tusolók közelében is fel
lehet szerelni.

4.3 Szerelési távolságok

C

D

E

A

C

BB

A ≥ 50 mm
B ≥ 50 mm
C ≥ 120 mm

D ≥ 130 mm
E ≤ 22 mm

A termék felfekvő felületének a falon a ter-
mék alsó részénél (D) síknak kell lennie.
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4.4 A termék felszerelése a falra
4.4.1 Méretek

1

2

3

4

5
6

48
1

31
2

240
100

27
7

50
12

19

16

100

35 35

1 Felső kábelátve-
zető

2 Központi rögzí-
tés

3 Melegvíz-csatla-
kozó G 1/2″

4 Hidegvíz-csatla-
kozó G 1/2″

5 Alsó kábelátve-
zető

6 Külső menet
G 1/2″

4.4.2 A termék burkolatának levétele

A

C

B

E

X7

D

▶ Szerelje le a termék burkolatát az ábrán
látható módon.

4.4.3 A termék felszerelése

39
0

27
7

8585 1

34

1 2

1 Szerelőlap
2 Rögzítési pontok

3 Hidegvíz-csatla-
kozó

4 Melegvíz-csatla-
kozó

1. Vegye elő a szerelősablont, és rajzolja
fel a rögzítési pontokat (2) a falra.
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– A termék elhelyezési iránya: függő-
legesen a falon

2. Rögzítse a szerelőlapot (1) a dübelek-
kel és a csavarokkal a rögzítési pon-
toknál.

Veszély!
Áramütés veszélye a beszi-
várgó víz miatt
A kábelátvezető megakadá-
lyozza, hogy a hálózati csatla-
kozókábel mentén beszivárog-
jon a víz a termékbe.
▶ Soha ne vágja ki teljesen a

kábelátvezetőt.
▶ Úgy vágja le a kábelátvezető

csúcsát, hogy a szoknya fe-
szesen körülzárja a hálózati
csatlakozókábelt.

3. A hálózati csatlakozókábel hosszától
függően vágja ki a felső vagy az alsó
kábelátvezetőt.

4. Vezesse a kábelt a kábelátvezetőn
keresztül a termék belsejébe.

1

2

3

4

5. Helyezze a terméket (2) a tartócsa-
varra (1) a szerelőlapon.

6. Állítsa be a terméket a beállítóorsó-
val (4).

7. Rögzítse a terméket a rögzítőcsa-
var (3) segítségével.

5 Telepítés
1. Műanyagcsövek használata esetén

csak olyan műanyagcsöveket hasz-
náljon, amelyek rendelkeznek jóváha-
gyással 65 °C normál üzemhez.

2. Műanyagcsövek használata esetén
csak olyan műanyagcsöveket hasz-
náljon, amelyek legalább egy órán át
ellenállnak 95 °C hőmérsékletnek, és
1 MPa (10 bar) nyomásnak (ellenőrizze
a gyártó adatait).

3. A telepítés előtt alaposan öblítse át a
hidegvízvezetékeket.
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5.1 A hidegvíz- és melegvíz-
csatlakozó szerelése

1. A vízcsatlakozók szerelésekor vegye
figyelembe:
– A hidegvízvezetékben nincs szükség

biztonsági szelepre.
– Minden hideg- / melegvízvezeték le-

het acélból, vörösrézből vagy műa-
nyagból.

– A terméket tartósan csatlakoztatni
kell az állandó telepítésű vízvezeték-
hez. Tilos ideiglenesen tömlővezeté-
kekhez csatlakoztatni.

– A termék hidegvíz-csatlakozójához
nem szabad vízmelegítő rendszerből
származó vízbevezetést csatlakoz-
tatni.

– A termék melegvíz-csatlakozójához
nem szabad közvetlenül vízcsapot
vagy hasonló berendezést csatla-
koztatni.

1

2. A vízcsatlakozók szerelésének meg-
könnyítése érdekében a termék kereté-
nek alsó részét fel lehet hajtani (1).
– Ne távolítsa el a felhajtható keretet.

1

2
3

4

7

6
3

5

Vigyázat!
Károsodás veszélye tömítet-
lenség miatt!
A csatlakozóvezetékek mecha-
nikai feszültségei tömítetlensé-
get okozhatnak, és ezáltal a ter-
mék károsodhat.
▶ Kerülje a csatlakozó vezeté-

kek mechanikus feszülését!

3. Tekerje be tömítőkóccal mindkét kettős
közdarabot (2) és (6), és csavarja be a
kettős közdarabokat a csatlakozókkal a
falba (1) és (7).

4. Helyezze be a tömítéseket (3) a hideg-
víz- (4) és a melegvíz-csatlakozó (5)
hollandianyáiba.

5. Szerelje rá a hidegvíz-csatlakozócson-
kot (4) a falban a hidegvíz-csatlakozás
(1) kettős közdarabjára (2).

6. Szerelje rá a melegvíz-csatlakozócson-
kot (5) a falban a melegvíz-csatlakozás
(7) kettős közdarabjára (6).

7. Helyezzen egy tömítést a készülékol-
dali melegvíz-csatlakozó hollandianyá-
jába.
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Vigyázat!
Károsodás veszélye, ha a víz-
ben található idegen testek du-
gulást okoznak a csövekben.
A terméket nem szabad hideg-
vízbemeneti vízszűrő nélkül
üzemeltetni.
▶ A hidegvíz-csatlakozó felsze-

relésekor szerelje fel a mellé-
kelt szűrőt a termék hidegvíz-
bemenetéhez.

8. Szerelje fel a készülékcsatlakozókat a
hideg- és melegvíz-csatlakozókkal.

9. Hajtsa le a termék keretének alsó ré-
szét annyira, hogy bereteszeljen.

5.2 A termék elektromos
csatlakoztatása

1. Az elektromos szerelések során vegye
figyelembe az adattábla adatait.

2. Tegyen eleget az alábbi követelmé-
nyeknek:
– A terméket fix csatlakozással kell

telepíteni.
– A fix csatlakozásnak hárompólusú,

legalább 3 mm érintkezőnyílású le-
választókészüléken (pl. vezetékvédő
kapcsoló) keresztül lekapcsolható-
nak kell lenni.

– A terméket csatlakoztatni kell a vé-
dővezetékre.

– Az alsó kábelátvezető használatakor
az elektromos csatlakozás gyárilag
felülre beszerelt hálózati csatlakozó-
kapcsa áthelyezhető az alsó részbe.

5.2.1 Elektromos csatlakoztatás felül

L1 L2 L3

2

1

1. Vezesse át a hálózati csatlakozókábelt
a felső kábelátvezetőn (2).

2. Csatlakoztassa az egyes L1, L2, és
L3 fázisokat a hálózati csatlakozóka-
pocsra (1).

3. Csatlakoztassa a védővezetéket a PE
kapocsra .

5.2.2 Elektromos csatlakoztatás alul

L1 L2 L3

3

2

1

1. Vezesse át a hálózati csatlakozókábelt
az alsó kábelátvezetőn (3).

2. Szerelje le a hálózati csatlakozókap-
csot (1).
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3. Helyezze át a hálózati csatlakozókap-
csot a belső kábelekkel együtt az alsó
helyzetbe (2) a termékben.

4. Rögzítse a hálózati csatlakozókapcsot
az alsó helyzetben.

5. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlako-
zókapocs kábelei helyesen vannak-e
elvezetve.

6. Csatlakoztassa az egyes L1, L2, és
L3 fázisokat a hálózati csatlakozóka-
pocsra.

7. Csatlakoztassa a védővezetéket a PE
kapocsra .

5.2.3 Opcionális terhelésleválasztó
relé beépítése

Szükség esetén a termék elé egy kereske-
delmi forgalomban kapható terheléslevá-
lasztó relét lehet beépíteni. A relé feladata,
hogy amikor a terméken keresztül meleg
vizet engednek, lekapcsolja a többi áram-
fogyasztót, így elkerülhető az épület elekt-
romos rendszerének túlterhelése. A terhe-
lésleválasztó relének a következő kritériu-
moknak kell megfelelnie:

– Működést kiváltó áram < 15 A
– Névleges áram > 50 A

▶ A terhelésleválasztó relét az L2 külső
vezetékbe építse be.

▶ Ha a termék egy cseretermék, akkor
cserélje ki a terhelésleválasztó relét is.

6 Üzembe helyezés
6.1 A termék légtelenítése víz

csapolásával

Vigyázat!
Károsodás veszélye a fűtőhu-
zalok szárazégése miatt
A csövekben található légzár-
ványok az üzembe helyezéskor
a fűtőhuzalok szárazégéséhez
vezethetnek.

▶ Üzembe helyezés előtt légte-
lenítse a terméket víz enge-
désével.

1. Kapcsolja feszültségmentessé a termé-
ket.

2. Nyissa ki a hidegvízelzáró szelepet a
hidegvízvezetéken.

3. Nyissa ki legalább egy percre a meleg-
víz-elzárószelepet.

4. Zárja el és nyissa meg többször egy-
más után a melegvízcsapot.

Tudnivaló
Normál üzemben további légte-
lenítésre nincs szükség.

1

5. Nyomja meg a biztonsági kapcso-
lót (1).
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6.2 A termék burkolatának
felhelyezése

E

C

A

D

X7

B

Ha a kijelző kábele nem csatlakozik az
elektronikához, akkor az elektronika nem
tudja szabályozni a teljesítményt. A ki-
menő hőmérséklet 30 °C.

▶ Szerelje fel a burkolatot az ábrának
megfelelően.

Tudnivaló
Ellenőrizze, hogy a termék bur-
kolatát helyesen szerelték-e fel.

6.3 A termék burkolatának
felhelyezése 180°-kal elfordítva

B

D E

A

C

180°

▶ Szerelje le a kezelőfelületet a termék
burkolatáról.

▶ Fordítsa meg 180°-kal a termék burko-
latát.

▶ Szerelje fel a kezelőfelületet a termék
burkolatára.

▶ Szerelje fel a burkolatot. (→ Oldal: 45)
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6.4 A működés ellenőrzése

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

1 2

1. Kapcsolja rá a terméket az elektromos
hálózatra (kapcsolja be a vezetékvédő
kapcsolót).

2. Ellenőrizze a termék teljesítményét,
ehhez engedjen vizet egy csapolási
helyen.

3. Nyomkodja addig a – (1) vagy + (2)
billentyűt, amíg a kijelzőben megjelenik
a kívánt hőmérséklet.

6.5 A szakember szint menüjének
megjelenítése

▶ Tartsa nyomva 3 másodpercnél
hosszabb ideig a MEMO billentyűt.
Szakember szint menü áttekintése
(→ Oldal: 49)

6.6 A távvezérlés csatlakoztatása
(opcionális)

A távvezérlés opcionális tartozékként el-
érhető. A termékhez egyszerre maximum
4 távvezérlés csatlakoztatható. A távve-
zérlés a termékhez való csatlakoztatáskor
először átveszi a termék beállításait. Ezu-
tán a beállítások a távvezérlésen és a ter-
méken is megváltoztathatók.
▶ Győződjön meg a távvezérlés üzem-

készségéről (elemek behelyezve, a ház
szorosan zárva).

▶ Nyomja meg a távvezérlés bármelyik
billentyűjét.

▶ Nyomja meg a távvezérlés Start billen-
tyűjét.
◁ A termék kijelzőjén az összekötte-

tésre vonatkozó kérdés jelenik meg.

▶ Nyugtázza az összeköttetést a termék
kezelőfelületén.

▶ Nyugtázza az összeköttetést a távve-
zérlésen.
◁ Mindkét kijelző átvált a hőmérséklet

megjelenítésére.

6.7 Távvezérlés leválasztása
(opcionális)

▶ Jelenítse meg a szakember szint menü-
jét. (→ Oldal: 46)

▶ Nyissa meg a Távkezelő menüpontot.
▶ Nyugtázza.
◁ Megjelennek a csatlakoztatott távve-

zérlések.
▶ Navigáljon a leválasztani kívánt távve-

zérléshez.
▶ Nyugtázza.
◁ Megjelenik a távvezérlés összekötte-

tésének azonosítója.
▶ Nyugtázza.
◁ A távvezérlés törlődik.

6.8 Forrázás elleni védelem
aktiválása – 30 °C és 55 °C
között

1. Jelenítse meg a menüt, → Kezelési
utasítás.

2. Navigáljon a Forrázás elleni védelem\
max. hőmérséklet menüponthoz.

3. Állítsa be a maximális hőmérsékletet
42 °C-ra és nyugtázza.

7 A készülék átadása az
üzemeltetőnek

1. Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre
a neki szánt útmutatókat és készülék-
dokumentumokat.

2. Menjen végig az üzemeltetővel a keze-
lési utasításon, és adott esetben vála-
szoljon a kérdéseire.

3. Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét
azokra a biztonsági tudnivalókra, ame-
lyeket be kell tartania.
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4. Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra,
hogy 43 °C fölötti vízhőmérséklet ese-
tén fennáll a forrázásos sérülések ve-
szélye.

5. Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra,
hogy nem szabad levennie a termék
burkolatát, és semmilyen esetben sem
szabad önállóan javítania a terméket.

6. Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra,
hogy nagyon fontos a rendszer szak-
ember által elvégzett rendszeres el-
lenőrzése/karbantartása (Felülvizsgá-
lati/karbantartási szerződés).

8 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása
▶ A csomagolást előírásszerűen ártalmat-

lanítsa.
▶ Tartson be minden erre vonatkozó előí-

rást.

9 Zavarelhárítás
Az üzemzavarok elhárítási táblázatát a
függelékben találja.
Zavarelhárítás (→ Oldal: 49)

9.1 Pótalkatrészek beszerzése
A termék eredeti alkatrészeit a gyártó a
megfelelőségi vizsgálat keretében tanú-
sította a termékkel együtt. Ha karbantar-
tás vagy javítás során nem tanúsított vagy
nem jóváhagyott alkatrészeket használ,
akkor ennek eredményeképpen a termék
megfelelősége érvényét veszítheti, és így
a termék nem fog megfelelni az érvényes
szabványoknak.
Határozottan ajánljuk a gyártó eredeti pót-
alkatrészeinek használatát, ami garantálja
a termék biztonságos és hibátlan működé-
sét. A rendelkezésre álló eredeti pótalkat-
részekre vonatkozó információkért fordul-

jon a jelen útmutató hátoldalán található
kapcsolatfelvételi címhez.
▶ Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz

pótalkatrészekre van szüksége, akkor
kizárólag a termékhez jóváhagyott ere-
deti pótalkatrészt használjon.

10 Ellenőrzés és karbantartás
▶ Három évente ellenőrizze a termék mű-

ködését és szemrevételezéssel ellenő-
rizze a terméket.

▶ Ha a víz nagyon kemény, akkor gyak-
rabban kell a terméket vízkőmentesí-
teni.

Ha a vízben nagyon sok lebegő anyag
van, a hidegvíz ágában gyakrabban kell
a vízszűrőt cserélni. A vízszűrőnek egyide-
jűleg tömítési funkciója is van.

▶ Cserélje ki a vízszűrőt a hidegvíz ágá-
ban. Ügyeljen arra, hogy a tömítési
funkciója miatt megfelelően üljön a cső-
ben.

▶ Ellenőrizze a melegvízcsövet a fűtőegy-
ség és a melegvíz-csatlakozó között,
hogy nincsenek-e benne lerakódások.

▶ Az ismételt összeszereléskor helyezzen
új lapos tömítést a melegvíz-csatlako-
zóba.

▶ Ellenőrizze, hogy szükség van-e a ter-
mék vízkőmentesítésére. Szükség ese-
tén végezze el a termék vízkőmentesí-
tését.

▶ Ha teljes vízkőmentesítésre van szük-
ség, csatlakoztasson egy savazó szi-
vattyút a hideg- és a melegvíz-csatla-
kozó közé.

▶ Vízkőmentesítés után alaposan öblítse
át a terméket vízzel.

▶ Vízkőmentesítés után légtelenítse a ter-
méket a víz engedésével. (→ Oldal: 44)
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11 Üzemen kívül helyezés
11.1 A termék átmeneti üzemen kívül

helyezése
1. Kapcsolja feszültségmentessé a termé-

ket.
2. Zárja el a hidegvízelzáró-szelepet.

11.2 A termék végleges üzemen kívül
helyezése

1. Kapcsolja feszültségmentessé a termé-
ket.

2. Zárja el a hidegvízelzáró-szelepet.
3. Oldja a hidegvíz- és melegvíz-csatlako-

zókat.
4. Fogja fel a termékben maradt maradék

vizet (akár 0,4 l) egy megfelelő edény-
ben.

5. Szerelje le a terméket.
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Melléklet
A Szakember szint menü áttekintése
Beállítási szint Értékek Mér-

ték-
egy-
ség

Lépésköz, választás Gyári
beállí-
tásmin. max.

Készülékadatok →
Aktuális aktuális érté-

kek
℃
℃
℃
kW
l/min

Bemenő hőmérséklet
Kívánt hőmérséklet
Kimenő hőmérséklet
Teljesítmény
Átfolyás

Halmozott Halmozott
értékek

h
h
kWh
l

Üzemidő
Használati idő
Energia
Víz

Távvezérlés →
A távvezérlés leválasz-
tása

Aktuálisan
csatlakozta-
tott távvezér-
lések

A távvezérlés száma, csatlakozta-
tott állapot

B Zavarelhárítás
Zavar Lehetséges kiváltó ok Intézkedés
A termék nincs fe-
szültség alatt

A lakás biztosítéka
kioldott

▶ Cserélje ki az elektronikát.

A termék biztonsági
kapcsolója kioldott

▶ Cserélje ki az elektronikát.

Sem a lakás biztosí-
téka, sem a termék
biztonsági kapcsolója
nem oldott ki.

▶ Cserélje ki a kijelzőt.

Nincs meleg víz, a víz
hideg marad

A termék nincs fe-
szültség alatt

▶ Ellenőrizze az L1, L2 , L3 és PE között
(230 V) és az L1, L2 és L3 között (400 V).

1. Ha nem mér feszültséget, akkor úgy járjon
el, mint „A termék nincs feszültség alatt”
üzemzavar leírásánál.

A mérési érték a fű-
tőegységen (1 csatla-
kozó és 4 csatlakozó
között) nagyobb, mint
200 Ω

▶ Cserélje ki a fűtőegységet.

A relé nem kattan az
elektronikán a csap
megnyitásakor

▶ Cserélje ki a szárnykerekes áramlásérzéke-
lőt.
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Zavar Lehetséges kiváltó ok Intézkedés
Nincs meleg víz, a víz
hideg marad

Más ok ▶ Cserélje ki az elektronikát.

A víz nem elég meleg Az előírt hőmérséklet
vagy térfogatáram
nem megfelelően van
beállítva

▶ Állítsa be az előírt hőmérsékletet kb.40 °C,
a térfogatáramot pedig kb. 5 l/min értékre.

A mérési érték a fű-
tőegységen (1 csatla-
kozó és 4 csatlakozó
között) nagyobb, mint
200 Ω

▶ Cserélje ki a fűtőegységet.

A relé nem kattan az
elektronikán, csak
4 l/min fölött

▶ Cserélje ki a szárnykerekes áramlásérzéke-
lőt.

A „Hálózat bekapcso-
lása” után: a motor
nem indul el. A víz-
mennyiség nem csök-
ken, ha nem éri el a
kívánt hőmérsékletet.

▶ Cserélje ki a motorszelepet.

Más ok ▶ Cserélje ki az elektronikát.

C Műszaki adatok
Műszaki adatok – általános információk

VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

Hőmérséklet-beállítás 20 és 55 °C kö-
zött, fokozat-
mentes, elektro-
nikusan szabá-
lyozott

20 és 55 °C kö-
zött, fokozat-
mentes, elektro-
nikusan szabá-
lyozott

20 és 55 °C kö-
zött, fokozat-
mentes, elektro-
nikusan szabá-
lyozott

20 és 55 °C kö-
zött, fokozat-
mentes, elektro-
nikusan szabá-
lyozott

Fűtési rendszer hőter-
melő

Szigetelés nél-
küli fűtőspirál

Szigetelés nél-
küli fűtőspirál

Szigetelés nél-
küli fűtőspirál

Szigetelés nél-
küli fűtőspirál

Névleges térfogat 0,4 l 0,4 l 0,4 l 0,4 l
Készülékoldali hideg-
és melegvíz csatlako-
zás

G 1⁄2″ G 1⁄2″ G 1⁄2″ G 1⁄2″

Készülék mérete, szé-
lesség

240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Készülék méret, ma-
gasság

481 mm 481 mm 481 mm 481 mm

Készülék mérete, mély-
ség

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Tömeg feltöltve, kb. 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg
Védettség IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
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Műszaki adatok – melegvízkészítés
VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

Max. megengedett be-
menő hőmérséklet Tin

55 ℃ 55 ℃ 55 ℃ 25 ℃

Minimális bekapcsolási
áramlási nyomás

0,015 MPa 0,015 MPa 0,015 MPa 0,015 MPa

Bekapcsolási
vízmennyiség

3 l/min 3 l/min 3 l/min 3 l/min

Kikapcsolási
vízmennyiség

2,5 l/min 2,5 l/min 2,5 l/min 2,5 l/min

Max. térfogatáram 6 l/min 7 l/min 8 l/min 9 l/min
Megengedett túlnyo-
más

1,0 MPa 1,0 MPa 1,0 MPa 1,0 MPa

Műszaki adatok – elektromos berendezések
VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

Névleges feszültség 400 V 400 V 400 V 400 V
Névleges teljesítmény 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW
Névleges áramerősség 26 A 31 A 35 A 39 A
Biztosíték 32 A 32 A 40 A 40 A
Fajlagos ellenállás ρ15
≥ (ϑhideg ≤ 35 °C ese-
tén)

≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm

Fajlagos vezetőképes-
ség σ15 ≥ (ϑhideg ≤ 35
°C esetén)

≤ 1 111,0 µS/cm ≤ 1 111,0 µS/cm ≤ 1 111,0 µS/cm ≤ 1 111,0 µS/cm

Elektromos csatlakoz-
tatás

3~PE, 400 V /
50 Hz

3~PE, 400 V /
50 Hz

3~PE, 400 V /
50 Hz

3~PE, 400 V /
50 Hz



目錄

52 使用說明 electronicVED plus 0020288449_01

使用說明
目錄

1 安全性 ........................................ 53
1.1 符合產品設計的用途 .................... 53
1.2 一般安全提示 ............................... 53
1.3 熱水可能造成燙傷危險................. 53
2 文件說明..................................... 54
3 型號銘牌上的資料 ...................... 54
4 CE 標示 ...................................... 54
5 啟用及操作 ................................. 54
5.1 啟動產品前注意事項 .................... 54
5.2 操作元件和螢幕............................ 54
5.3 按鈕功能 ...................................... 54
5.4 產品操作 ...................................... 55
5.5 開啟和變更已儲存的溫度 ............. 55
5.6 啟動舒適溫度 ............................... 55
5.7 啟動和關閉 eco 功能.................... 55
6 故障 ............................................ 55
7 保養和維護 ................................. 55
7.1 保養.............................................. 55
7.2 產品保護 ...................................... 55
8 回收及廢棄處理.......................... 56
附件 ...................................................... 57
A 使用者介面選單概述................... 57



安全性 1

53

1 安全性

1.1 符合產品設計的用途
不當或不符合產品設計使用可能
對使用者或他人的身體或生命造
成危險，或對產品及其他財產造
成影響。
本產品
– 只可用於加熱食水。
– 只適於家用及密閉式和無結霜

的空間內。
– 不適合商業用途。
符合規定的用途包含：
– 細閱隨附產品及所有其他設備

組件的使用說明
– 遵守所有在說明書內列舉的檢

查與保養條件。
3 歲以上的兒童、身心與精神功
能有限制或對産品缺乏經驗與
知識的人士，在旁人看管或已被
教導如何使用本產品及明白其可
能引起的危險的情況下，可以使
用本產品。兒童不許使用本產品
玩耍。兒童不可在無旁人看管的
情況下清潔和進行保養產品的工
作。
在本說明書中未提及的應用，
或超越所描述的應用範圍，皆屬
不符合產品設計用途。任何直接
的商業或工業用途也屬不當使用
範圍內。
注意！
禁止任何不當使用。
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1.2 一般安全提示
導電的線路和接頭可能造成致命
的電擊風險。
▶ 切勿移除外殼。
▶ 切勿嘗試自行保養或維修本產

品。
▶ 如發現故障或損壞，應立即通

知合資格人員進行修正。
▶ 遵守規定的保養周期。
▶ 請詳閱本說明書以及所有參考

資料，特別是 安全 章節和警
告提示。

▶ 僅可進行本使用說明書裡所指
示的工作。

1.3 熱水可能造成燙傷危險
出水口的出水溫度最高可能達到
約 55 °C。
▶ 使用本産品時，請注意不要燙

傷自己。
▶ 若要確保不被燙傷，請委任合

資格的人員啟動產品的防燙傷
保護。
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2 文件說明
▶ 請必需細閱所有隨附於產品的使用說

明。
▶ 請保存本說明書以及所有相關文件，

以供後續使用。

此說明書僅適用於：

產品－貨號
適用性: 匈牙利

或 香港

或 香港

VED E 18/8 P INT 0010023770
VED E 21/8 P INT 0010023771
VED E 24/8 P INT 0010023772
VED E 27/8 P INT 0010023773

3 型號銘牌上的資料

符號 意義
VDE-GS 標示證明産
品已通過測試和符合
安全標準。
電磁兼容性標準符
合標記
詳閱所有說明書。

條碼及序號，
物料編號由第 7 至第
16 個數字組成

4 CE 標示

CE 標示證明本產品根據符合標準聲明符合
相關指令的基本要求。
可向製造商查閱此産品的符合標準聲明。

5 啟用及操作
5.1 啟動產品前注意事項
▶ 面板完全關閉時，才能操作此產品。

5.2 操作元件和螢幕

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

1

2

3

4

1 資訊 / 選單項目
2 所選水溫、可用

的選單項目、
選擇方式

3 選擇按鈕的最
新配置

4 選擇按鈕

5.3 按鈕功能

按鈕配置 功能
+ 和 − – 設定熱水溫度

– 變更設定值
▲ 和 ▼ – 在選單內捲動
同時按住 + 和
− 超過 3 秒
鐘。

– 啟動和關閉按鈕封鎖

同時按一下 +
和 −

– 暫時啟動舒適溫度

同時按下
MEMO 和 eco

– 開啟選單

MEMO – 開啟已儲存的溫度值
eco – 啟動和關閉 eco 功能
Reset – 重置消耗值
← – 進入上一層選擇介面
ok – 進入下一層選擇介面

– 確認設定
儲存 – 儲存所需溫度

按鈕的最新功能會顯示在螢幕上。
數值變更後必須經過確認。新設定才會被儲
存起來。使用 ← 可隨時取消程序。
使用者介面選單概述請參閱附件。
使用者介面選單概述 (→ 頁 57)
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5.4 產品操作
若打開熱水出水口，產品會自動啟動，並加
熱食水。
根據現行標準，即熱式電熱水器的最高允許
出口溫度為 55 °C。產品的最高出口溫度限
制在 55°C。
本產品可調整出水溫度，但無法調整出水
量。
熱水溫度視乎：

– 入水溫度
– 出水量
– 產品功率級別

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

運行期間，螢幕中間行顯示所選水溫，最上
方行則顯示最高水溫。使用 + 和 − 即可在
20 °C 和 55 °C 之間任意調整所需溫度。

▶ 若本產品在低溫和大出水量時無法達到
所設定的溫度，則可暫時將出水口的水
量減低。
◁ 本產品能快速地將水加熱。

▶ 此外，也可以開啟所需的水溫。
(→ 頁 55)

5.5 開啟和變更已儲存的溫度
MEMO 功能可快速調整目前的熱水溫度。
可從四個儲存的所需溫度中擇一。

M1 M2 M3 M4

°C °C °C °C

▶ 按下 MEMO。
▶ 按下所需溫度，例如：M3。
▶ 若要變更儲存的溫度，請按下所需溫度

3 秒鐘..

▶ 使用 + 和 – 變更儲存的溫度，然後確
認。

5.6 啟動舒適溫度
舒適溫度可短時間提取熱水，無須長時間變
更所設定的所需溫度。出水結束後，本產品
會自動調回舒適溫度。
▶ 同時按一下 + 和 –。
▶ 在 30 秒鐘內出水。
◁ 水會加溫到設定的舒適溫度。

請參閱附件中的使用者介面概述，以設定舒
適溫度。

5.7 啟動和關閉 eco 功能
eco 功能可節省水和能源。啟動 eco 功能
後，水流量會限制在每分鐘八公升。
▶ 按下 eco，以啟動或關閉 eco 功能。
◁ 螢幕右上方會出現 eco。

6 故障
本産品的故障無法由使用者自行排除。
▶ 產品發生任何故障時，請立即通知您的

專業技術人員。

7 保養和維護
7.1 保養
由合資格的人員進行每三年一次的檢查及保
養是保持產品長久良好狀態，操作安全可靠
和產品壽命的先決條件。

7.2 產品保護
▶ 使用濕布和不含溶劑的肥皂清潔産品外

殼。
▶ 不可使用噴霧器、研磨劑、洗潔精、

溶劑或含氯清潔劑。
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8 回收及廢棄處理
▶ 請將包裝材料交由安裝本產品的合資格

人員棄置。

若本產品附有此標記：
▶ 請勿在此情況下將本產品當作家用垃圾

棄置。
▶ 而應將本產品交給舊電器或電子收集商

處理。

若本產品含有附此標記的電池，這些
電池就可能含有危害健康及環境的物質。
▶ 在此情況下，請將這些電池交給電池收

集商處理。
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附件
A 使用者介面選單概述
設置介面 數值 單位 步驟，選擇 Factory

setting最小 最大
設定顯示 →
照明 目前數值 啟動、關閉、自動 Auto
功率顯示 目前數值 kW 啟動，關閉 關閉
體積流量顯示 目前數值 l/min 啟動，關閉 關閉

防燙傷保護 → 30 °C 到 55 °C 之間
最高溫度 目前數值 ℃ 1 − −
舒適溫度 目前數值 ℃ 1 − −

消耗 →

消耗 → 能耗 →
本產品並非已校準的測量設備。所顯示的消耗數據在法律上不適合用於產生和比較能耗成本核算。
自從 Reset 以來 目前數值 kWh Reset
之前 30 天 目前數值 kWh Reset
之前 365 天 目前數值 kWh Reset

消耗 → 水消耗 →
本產品並非已校準的測量設備。所顯示的消耗數據在法律上不適合用於產生和比較能耗成本核算。
自從 Reset 以來 目前數值 l Reset
之前 30 天 目前數值 l Reset
之前 365 天 目前數值 l Reset

設定語言 目前的語言 所選語言 國家特定
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1 安全性

1.1 符合產品設計的用途
不當或不符合產品設計使用可能
對使用者或他人的身體或生命造
成危險，或對產品及其他財產造
成影響。
本產品
– 只可用於加熱食水。
– 只適於家用及密閉式和無結霜

的空間內。
– 不適合商業用途。
符合規定的用途包含：
– 細閱隨付的産品及所有其他

設備組件的運作、安裝和維
護說明

– 符合產品及系統許可的安裝
及裝配

– 遵守所有在說明書內列舉的檢
查與保養條件。

此外，符合產品設計的用途也包
括按 IP 編號（防水保護）要求
的安裝。
在本說明書中未提及的應用，
或超越所描述的應用範圍，皆屬
不符合產品設計用途。任何直接
的商業或工業用途也屬不當使用
範圍內。
注意！
禁止任何不當使用。

0020288449_01 electronicVED plus 安裝說明

1.2 一般安全提示
1.2.1 專業人員資格不符可能造

成危險
以下工作只可由相關專業的合資
格人員執行：
– 安裝
– 拆卸
– 安裝
– 啟動產品
– 檢查與保養
– 維修
– 停止運行
▶ 依照最新的技術水準操作。

適用性: 香港
或 香港

在本說明書中，註冊氣體裝置技
工一律稱為「合資格的人員」。
在本說明書中，註冊專業電工一
律稱為「專業電工」。

1.2.2 因結霜而造成的損害風險
▶ 不可將本產品安裝在可能結霜

的空間。

1.2.3 致命電擊危險
當碰觸導電組件時，會有致命電
擊危險。
當您在產品上進行工作之前：
▶ 切斷所有電源（配有至少 3

mm 觸點間距的電子分離裝
置，如保險絲或斷路器），
以將產品設為無電壓狀態。

▶ 防止産品重新啟動。
▶ 檢查是否已關掉電源。
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1.2.4 在導電的電線和接頭上可
能有致命的電擊危險

所用的食水在 15 °C 時必須具有
特定電阻 ≥ 900 Ω。否則不可使
用本產品。
▶ 在安裝前，請向當地供水單位

查詢水的阻值和導電性。

1.2.5 安裝電氣錯誤可能危及生
命安全

▶ 本産品必須連接至接地線。
▶ 本產品必須持續連接到固定鋪

線。

1.2.6 熱水可能造成燙傷危險
由於有前置的太陽能光熱能源系
統，設定防燙傷保護時，熱水溫
度也可能超過 42 °C。
產品若有前置的太陽能光熱能
源系統，則進氣溫度必須透過結
構性防範措施（例如：混合閥）
來加以限制。

條件: VED 18 - 24/8

▶ 安裝可將進氣溫度限制在
55 °C 的混合閥。

條件: VED 27/8

▶ 安裝可將進氣溫度限制在
25 °C 的混合閥。

1.2.7 高溫零件可能造成灼傷或
燙傷危險

▶ 請等待零件冷卻才開始對該零
件進行工作。

1.2.8 使用不合適的工具有損壞
物品的風險

▶ 請使用專業工具。

1.3 規定（準則、法律、
標準）

▶ 請遵守國家規定、標準、
準則、條例和法律。
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2 文件說明
▶ 請必需細閱所有隨附於產品的使用說

明。
▶ 請保存本說明書以及所有相關文件，

以供後續使用。

此說明書僅適用於：

產品－貨號
適用性: 匈牙利

或 香港

或 香港

VED E 18/8 P INT 0010023770
VED E 21/8 P INT 0010023771
VED E 24/8 P INT 0010023772
VED E 27/8 P INT 0010023773

3 產品說明
3.1 結構

9

810

11

12

7

6

5

4

3

2

1

1 電路接線端子
2 上電纜導套
3 調整軸
4 安全開關
5 電子裝置
6 下方電路接線端

子選用位置

7 濾網
8 冷水接頭
9 下電纜導套
10 熱水接頭
11 安全溫度限制器
12 加熱元件

3.2 功能
本產品以直流原理透過加熱塊內的一條裸導
線加熱食水。
電子裝置測量冷水入口的水溫和流量。從這
兩個數值可測量達到所需熱水溫度所需的
電力。溫度可以 0.5 °C 的幅度在 20 °C 至
55 °C 之間調整。所設定的溫度會顯示在螢
幕上。
熱水溫度視乎：

– 入水溫度
– 出水量
– 產品功率級別

若無法達到所設定的熱水溫度，請減少水
量。

3.3 型號銘牌上的資料

符號 意義
VDE-GS 標示證明産
品已通過測試和符合
安全標準。
電磁兼容性標準符
合標記
詳閱所有說明書。

條碼及序號，
物料編號由第 7 至第
16 個數字組成

3.4 CE 標示

CE 標示證明本產品根據符合標準聲明符合
相關指令的基本要求。
可向製造商查閱此産品的符合標準聲明。
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4 安裝
4.1 檢查裝箱內容

數量 名稱
1 產品
1 使用和安裝說明

1
內含安裝固定零件的小袋子（2
x 螺栓、2 x 爆炸螺絲、3 x 密封
件、1 x 特殊固定螺栓）

1 冷水連接件 G 1/2 ″ 和冷水
截止閥

1 熱水連接件 G 1/2″
2 雙螺紋接套
1 冷水入口的濾網
1 安裝掛板
1 安裝掛圖

4.2 選擇安裝地點
▶ 請將本産品儘量安裝在最常使用的出水

口的附近位置。

注意事項
不可將本產品安裝在浴缸上方或
淋浴處。

4.3 安裝距離

C

D

E

A

C

BB

A ≥ 50 mm
B ≥ 50 mm
C ≥ 120 mm

D ≥ 130 mm
E ≤ 22 mm

本產品在牆上的支撐面及產品下方的位置
（D） 必須平坦。

4.4 將產品安裝到牆上
4.4.1 內部結構

1

2

3

4

5
6

48
1

31
2

240
100

27
7

50
12

19

16

100

35 35

1 上電纜導套
2 中央固定
3 熱水接頭 G 1/2″

4 冷水接頭 G 1/2″
5 下電纜導套
6 外部螺紋 G 1/2″

4.4.2 取下産品外殼

A

C

B

E

X7

D

▶ 如圖所示拆除産品外殼。
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4.4.3 裝配產品

39
0

27
7

8585 1

34

1 2

1 安裝掛板
2 固定點

3 冷水接頭
4 熱水接頭

1. 用手拿著安裝掛圖，並在牆上標註固定
點 （2）。
– 產品定位: 垂直於牆上

2. 使用爆炸螺絲和螺栓將安裝掛板 （1）
安裝於固定點上。

危險！
産品滲水可能造成電擊的風險
電線套管可防止水沿電源線滲入
本產品。
▶ 切勿完全切掉電線套管。
▶ 切掉電線套管的頂端，直到

管口可牢固地包圍電線。

3. 視乎電線的位置而定，將切割電線套管
向上或向下折彎。

4. 將電線穿過電線套管並伸入產品內部。

1

2

3

4

5. 將本產品 （2） 安裝到安裝掛板上的固
定螺栓 （1）。

6. 使用調整軸校準本產品的位置 （4）。
7. 使用固定螺栓 （3） 將產品固定。

5 安裝
1. 若使用塑膠管，只可使用適用於 65 °C

的塑膠管。
2. 若使用塑膠管，只可使用在最高溫度95

°C 和最大壓力1 MPa (10 bar)下能承受
至少一小時的塑膠管（查閱製造商提供
的資訊）。

3. 安裝前徹底沖洗冷水管。

5.1 裝設冷水和熱水接頭
1. 裝設水源接頭時請注意：

– 冷水管路中的保險閥並非必要。
– 所有冷熱水管均可由鋼、銅、或塑膠

造成。
– 本產品必須與固定安裝的水管維持連

接狀態。不得臨時連接軟管。
– 本產品的冷水接頭不可與其他加熱系

統的入水管線連接。
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– 本產品的熱水接頭不可與水龍頭或類
似物品連接。

1

2. 為了簡化水源接頭的安裝，可將產品框
架的下部往上翻折 （1）。
– 不可移除翻折框架。

1

2
3

4

7

6
3

5

小心！
洩漏可能導致産品損壞的風
險！
連接管上的機械壓力可能會造成
連接管洩漏以及損壞産品。
▶ 請避免在連接管上施以機械

壓力！

3. 將兩個雙螺紋接套 （2） 和 （6） 裝
入，並將雙螺紋接套扭緊於牆上的接頭
（1） 和 （7）。

4. 將密封件 （3） 置入冷水 （4） 和熱水
接頭 （5） 的蓋形螺絲帽內。

5. 扭緊冷水接頭連接件 （4） 和牆上冷水
接頭 （1） 的雙螺紋接套 （2）。

6. 扭緊熱水接頭連接件 （5） 和牆上熱水
接頭 （7） 的雙螺紋接套 （6）。

7. 將一個密封件置入裝置側的熱水接頭蓋
形螺絲帽內。

小心！
水中的異物可能導致管路阻塞
而造成産品損壞。
本產品不可在無冷水入口濾網的
情況下使用。
▶ 安裝冷水接頭時，請將隨附

的過濾網安裝在產品的冷水
入口。

8. 鎖緊裝置接頭與冷水和熱水接頭。
9. 將產品框架的下部回摺直至卡住。

5.2 將產品接上電力
1. 在進行電力安裝時，請注意銘牌上的資

料。
2. 請符合以下要求：

– 本産品必須安裝於固定的電源接頭
上。

– 此固定電源接頭的所有針腳必須配有
至少3mm觸點間距的分離裝置（例如
在斷路器）

– 本産品必須連接至接地線。
– 使用下方電線套管時，可將出廠時安

裝在上方的電氣接頭電路接線端子鋪
設在下方部分。
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5.2.1 在機身上方進行電力連接

L1 L2 L3

2

1

1. 將連接電纜穿過上方電線套管 （2）
2. 將每條導線連接到電路接線端子（1）

的 L1、L2 、L3 。

3. 將接地線 PE 連接在 上。

5.2.2 穿過下部電子接頭

L1 L2 L3

3

2

1

1. 將連接電纜穿過下方電線套管 （3）
2. 鬆開電路接線端 （1）。
3. 將電路接線端子連同內部電線移至產品

內的下方位置 （2）。
4. 於下方位置旋緊電路接線端子。
5. 檢查電路接線端的電線鋪設是否正確。
6. 將每條導線連接到電路接線端子的 L1、

L2 、 L3 。

7. 將接地線 PE 連接在 上。

5.2.3 安裝可選購的減載繼電器
如有必要，可在本產品前安裝一個市面上售
賣的減載繼電器。此繼電器的功能為，當使
用本産品生産熱水時，繼電器將關閉其他耗
電裝置，以避免家中裝置負載過度。減載繼
電器必須符合以下條件：

– 起動電流 < 15 A
– 持續電流 > 50 A

▶ 將減載繼電器安裝於外部導體 L2。
▶ 如此産品用於替換舊機，必須同時更換

減載繼電器。

6 啟動產品
6.1 排清産品內的空氣泡

小心！
發熱線乾燒可能導致産品損
壞危險
煙道內的氣墊在調試時可能導致
發熱線乾燒。
▶ 調試前請使用本產品無泡沫

取水。

1. 切斷產品電源。
2. 請打開冷水管內的冷水截止閥。
3. 請打開熱水截止閥至少一分鐘。
4. 關閉及打開熱水龍頭數次。

注意事項
在一般模式下，産品不需進行額
外排氣。
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1

5. 按下安全開關 （1）。

6.2 安裝產品外殼

E

C

A

D

X7

B

若螢幕的電線未插在電子裝置上，電子裝置
便無法調節功率。出水溫度為 30 °C。

▶ 請如圖所示裝上産品外殼。

注意事項
請檢查產品外殼是否安裝正確。

6.3 將産品外殼轉至 180° 後安裝

B

D E

A

C

180°

▶ 從産品外殼拆除控制面板。
▶ 將産品外殼旋轉 180 °。
▶ 在産品外殼上安裝控制面板。
▶ 請裝上産品外殼。 (→ 頁 66)

6.4 檢查功能

ecoMEMO+–

°C
max. 42 °C

1 2

1. 請將本產品連接到供電系統（開啟斷路
器）。

2. 打開其中一個水龍頭時，檢查産品的功
率。
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3. 反覆按下 – （1） 或 + （2），直至螢
幕上顯示所需標準溫度。

6.5 開啟專業人員介面選單
▶ 按住 MEMO 超過 3 秒鐘。

專業人員介面選單概述 (→ 頁 69)

6.6 連接遙控器（選配）
遙控器為選配附件。本產品最多可同時連接
4 個遙控器。一個遙控器與產品連接後，
該遙控器會先套用產品的設定。然後才能在
遙控器和產品上變更設定。
▶ 請確認，遙控器已達運行準備就緒（已

裝入電池，且殼體已密封）。
▶ 按下遙控器上的任一按鈕。
▶ 按下遙控器上的 開始。
◁ 本產品的螢幕會出現連接查詢。

▶ 請確認與產品控制面板的連接。
▶ 請確認與遙控器的連接。
◁ 兩個螢幕即切換至溫度顯示。

6.7 斷開遙控器（選配）
▶ 開啟專業人員介面選單。 (→ 頁 67)
▶ 開啟 遙控器 選單項目。
▶ 請確認。
◁ 隨即顯示已連接的遙控器。

▶ 請前往欲斷開的遙控器。
▶ 請確認。
◁ 隨即顯示遙控器的連接 ID。

▶ 請確認。
◁ 隨即刪除該遙控器。

6.8 啟動防燙傷保護 – 30 °C 到 55 °C
之間

1. 開啟選單，→ 使用說明。
2. 前往選單項目 防燙傷保護 \ 最高 溫

度。
3. 將最高溫度調至 42 °C，然後確認。

7 將産品移交至使用者
1. 將所有專屬的說明書和産品相關文件交

予使用者保管。
2. 請向使用者解釋使用說明，必要時回答

他的問題。
3. 特別提醒使用者有關必須注意的安全提

示。
4. 請告知使用者，熱水溫度超過 43 °C 時

會有燙傷危險。
5. 請提醒使用者，切勿自行移除産品外

殼，也不得自行維修本產品。
6. 請告知使用者定期由合資格人員（檢

查／保養合約）檢查 ／保養設備的重
要。

8 回收及廢棄處理
處理廢棄包裝
▶ 請依規定棄置産品包裝材料。
▶ 請遵守所有相關規定。

9 排解方法
排解方法表請參閱附件。
排解方法 (→ 頁 69)

9.1 採購備件
産品的原裝零件已由製造商認證為符合標準
聲明中的一部分。如在保養或維修時使用其
他未經認證或未獲核可的部件，則會導致該
産品的符合標準聲明失效，且產品亦可能因
而不符適用規定。
我們建議您盡速使用製造商的原裝備件，
以確保產品可正常且安全無虞地運作。如要
獲得有關可用的原裝備件資訊，請連絡本說
明書背面的聯絡地址。
▶ 當您在保養或維修須用到備件時，請只

使用適用於產品獲得許可的備件。
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10 檢查與保養
▶ 每三年為產品進行一次功能及目測檢

查。
▶ 若是水質過硬，則須較頻繁地進行去水

垢處理。

若水質充滿大量漂浮物質，則須較經常更換
冷水管中的濾水網。濾水網同時也提供密封
件的功能。

▶ 更換冷水道中的濾水網。請注意必須正
確安裝在煙道中，才能確保密封功能。

▶ 檢查加熱塊和熱水接頭之間的熱水管是
否有沉積物。

▶ 在重新組裝時，請在熱水接頭上裝入一
個新的密封扁片。

▶ 檢查是否須要為産品進行去水垢處理。
必要時為産品進行去水垢處理。

▶ 若産品需要完成全面的去水垢處理，
於冷水和熱水接頭之間接上去水垢泵。

▶ 完成去水垢處理後，用水徹底沖洗産
品。

▶ 去水垢處理後，排清産品中所有氣泡。
(→ 頁 65)

11 停止運行
11.1 將產品暫時停止運行
1. 切斷產品電源。
2. 關閉冷水截止閥。

11.2 將產品永久終止操作
1. 切斷產品電源。
2. 關閉冷水截止閥。
3. 鬆開冷水和熱水接頭。
4. 使用適當的容器盛載產品內殘餘的

水（至 0.4 升）。
5. 拆除產品。
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附件
A 專業人員介面選單概述
設置介面 數值 單位 步驟，選擇 出廠設置

最小 最大
裝置資料 →
最新 最新數值 ℃

℃
℃
kW
l/min

進氣溫度
標準溫度
出水溫度
功率
流量

累積 累積數值 h
h
kWh
l

運行時間
使用時間
能量
水

遙控器→
斷開遙控器 目前已連接的

遙控器
遙控器編號，連接狀態

B 排解方法
故障 可能原因 措施
産品無通電 住處保險絲跳線 ▶ 更換電力裝置。

産品內的安全開關
被啟動

▶ 更換電力裝置。

未觸發公寓安全裝置，
也未觸發產品內的安
全開關

▶ 更換螢幕。

無熱水，水保持低溫 産品無通電 ▶ 檢查 L1、L2 、 L3 至 PE（230 V），以及
L1、L2、 L3互相之間（400 V)。

1. 若無法測量電壓，則請按照故障「産品無通
電」中所述之方式處理。

加熱塊上測量（接
頭1與接頭4相差）的電
阻值大於200Ω

▶ 更換加熱元件。

開始取水時，電子裝置
上的繼電器無咔啦聲

▶ 更換葉輪。

其他原因 ▶ 更換電力裝置。
水溫不夠熱 設定溫度或流量設定

不正確
▶ 將標準溫度調至約 40 °C，並將流量設定約 5

l/min。
加熱塊上測量（接
頭1與接頭4相差）的電
阻值大於200Ω

▶ 更換加熱元件。
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故障 可能原因 措施
水溫不夠熱 直到 4 l/min 以上才會

聽到電力裝置繼電器的
咔啦聲

▶ 更換葉輪。

「通電」後：未啟動
馬達。若未達到標準溫
度，則無法減少水量。

▶ 更換電動閥。

其他原因 ▶ 更換電力裝置。

C 技術資料
技術資料－一般資訊

VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

溫度設定 在 20 至 55 °C
之間無段式電
動調節

在 20 至 55 °C
之間無段式電
動調節

在 20 至 55 °C
之間無段式電
動調節

在 20 至 55 °C
之間無段式電
動調節

熱水器加熱系統 螺旋型裸加熱管 螺旋型裸加熱管 螺旋型裸加熱管 螺旋型裸加熱管
額定容積 0.4 l 0.4 l 0.4 l 0.4 l
設備側的冷水和熱
水接頭

G 1⁄2″ G 1⁄2″ G 1⁄2″ G 1⁄2″

設備尺寸，寬度 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
設備尺寸，高度 481 mm 481 mm 481 mm 481 mm
設備尺寸，深度 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
重量已填滿約 4.4 kg 4.4 kg 4.4 kg 4.4 kg
防水保護等級 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25

技術資料－熱水運行模式
VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

最大允許的進水溫度 55 ℃ 55 ℃ 55 ℃ 25 ℃
最小水流啟動壓力 0.015 MPa 0.015 MPa 0.015 MPa 0.015 MPa
啟動流量 3 l/min 3 l/min 3 l/min 3 l/min
停止流量 2.5 l/min 2.5 l/min 2.5 l/min 2.5 l/min
最大流量 6 l/min 7 l/min 8 l/min 9 l/min
許可的超壓 1.0 MPa 1.0 MPa 1.0 MPa 1.0 MPa

技術資料－電子裝置
VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

額定電壓 400 V 400 V 400 V 400 V
額定功率 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW
額定電流 26 A 31 A 35 A 39 A
安全措施 32 A 32 A 40 A 40 A
特定電阻 ρ15 ≥（ϑ冷
≤35°C 時）

≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm ≥ 900 Ω⋅cm
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VED E 18/8 P
INT

VED E 21/8 P
INT

VED E 24/8 P
INT

VED E 27/8 P
INT

特定導電率 σ15 ≤（ϑ冷
≤35°C 時）

≤ 1,111.0 µS/cm ≤ 1,111.0 µS/cm ≤ 1,111.0 µS/cm ≤ 1,111.0 µS/cm

電子接頭 3~PE, 400 V /
50 Hz

3~PE, 400 V /
50 Hz

3~PE, 400 V /
50 Hz

3~PE, 400 V /
50 Hz
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Country specifics

1 HK, 香港
– Hong Kong –

zht

保修相關資訊，請參閱背面下方的聯絡地
址。

本公司的客戶服務聯絡資訊，請參閱背面下
方的地址或 www.vaillant.com。

en

For information on the manufacturer's
guarantee, you can write to the contact
address that is provided on the back page.

For contact details for our authorised cus-
tomer service department, you can write
to the address that is provided on the back
page, or you can visit www.vaillant.com.

2 HU, Magyarország
– Hungary –

2.1 Gyári garancia
A készülékre a Magyarországon érvényes
jótállási feltételek szerint gyári garanciát
biztosítunk. A készülék üzembe helyezé-
sét csak megfelelő szakképesítéssel ren-
delkező személyek végezhetik el. Megszű-
nik a gyári garancia, ha a készüléken nem
feljogosított szerviz végzett munkát, vagy
a termékbe nem eredeti Vaillant alkatré-
szeket építettek be, illetve ha a karbantar-
tást nem rendszeresen, vagy nem szak-
szerűen végezték el! A felszerelést, a sze-
relés átvételét, az üzembe helyezést és a
beszabályozást a garanciajegyen hitelt ér-
demlően, cégszerűen dokumentálni kell.
A szerelési útmutató figyelmen kívül ha-
gyása miatt bekövetkező károkért nem vál-
lalunk felelősséget!

2.2 Vevőszolgálat
Javítási és felszerelési tanácsért fordul-
jon a Vaillant központi képviseletéhez, 
amely saját márkaszervizzel és szerző-
dött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. 
Megszűnik a gyári garancia, ha a készü-
léken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a 
javításra feljogosított Vaillant Partnerszer-
viz végzett munkát, illetve ha a készülékbe 
nem eredeti Vaillant alkatrészeket építet-
tek be!

3 Supplier

3.1 HK
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0
www.vaillant.info

3.2 HU
Vaillant Saunier Duval Kft. 
Office Campus Irodaház
A épület, II. emelet
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Tel +36 1 464 7800 
Telefax +36 1 464 7801 
vaillant@vaillant.hu
www.vaillant.hu

3.3   NZ
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0
www.vaillant.info
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