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Шановний покупець, дякуємо, що Ви обрали наш продукт.
БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ 
ТА ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ 

Роботи, пов’язані з ремонтом, усуненням нальоту, перевіркою або заміною магнієвого 
аноду, має право виконувати тільки спеціаліст авторизованого сервісного центру.

МОНТАЖ
Водонагрівач необхідно встановлювати якомога ближче до точок споживання води. До 
стіни прилад слід кріпити за допомогою відповідних кріпильних болтів з мінімальним 
діаметром 8 мм. Тонкі стіни необхідно відповідно підсилювати у місці кріплення 
водонагрівача. Завдяки універсальній конструкції водонагрівач можна кріпити або 
вертикально до стіни, або ж горизонтально до стіни (вихідні труби повинні бути ліворуч). 

Монтажні розміри 

GBFU 50EDD/V9 GBFU 80 EDD/
V9

GBFU 100 EDD/
V9

GBFU 120 EDD/
V9

GBFU 150 EDD/
V9

A 583 803 948 1103 1318
B 365 565 715 865 1065
C 185 205 200 205 220
D 145 345 495 645 845
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип GB 50 GB 80 GB 100 GB 120 GB 150

Модель GBFU 50 
EDD/V9

GBFU 80 
EDD/V9

GBFU 100 
EDD/V9

GBFU 120 
EDD/V9

GBFU E150 
EDD/V9

Об’єм (л) 50 80 100 120 150
Номінальний тиск          (МПа) 0,9
Вага/з водою (кг) 24/74 30/110 34/134 38/158 44/194
Антикорозійний захист бака Емальований бак/магнієвий анод
Потужність електричного нагр
івача                                  (Вт) 2000

Кількість та потужність 
нагрівальних елементів   (Вт) 2 x 1000

Напруга (В~) 230
Клас захисту I
Ступінь захисту IP 25 

Час нагріву до 75оС(1)         (год.) 155 305 355 435 545

Кількість змішаної води при 
40 оС        (л) 96/80 151/130 199/174 238/210 296/260

Споживання електроенергії (2) 

(кВт год./24 год.) 1,32/1,45 1,85/2,10 2,20/2,45 2,60/2,90 3,20/3,60

1) Час нагріву цілого об’єму водонагрівача за допомогою внутрішнього електричного нагрівача при температурі  
вхідної води 15 оС.

2) Споживання електроенергії для досягнення стабільної температури води у водонагрівачеві 65 оС при  
температурі оточуючого середовища 20 оС, вимірювання здійснені відповідно до стандарту  EN 60379.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ

На трубах водонагрівача кольором позначені вхід і вихід води. Постачанню холодної 
води відповідає синій колір, вихoду гарячої – червоний. З міркувань безпеки вхідну трубу 
необхідно обладнати запобіжним клапаном, який запобігає перевищенню номінального 
тиску в баці більше, ніж 0.1 МПа. Підігрів води у водонагрівачі спричиняє підвищення 
тиску в баці  до рівня, обмеженого запобіжним клапаном. Вода не може повертатися у 
водопровідну систему, тому результатом цього може бути крапання на  виході даного 
клапана. Цю воду можна спрямувати у каналізаційну мережу, під’єднавши дренажну 
трубку до запобіжного клапану. Дана трубка повинна бути встановлена вертикально 
і не піддаватись  впливу низьких температур. У випадку, якщо існуюча система 
трубопроводу не дозволяє відводити воду, яка крапає, в каналізацію, можна встановити 
3-літровий розширювальний контейнер на вхідну трубку водонагрівача. Через кожні 14 
днів  необхідно переконатися, що зворотний-запобіжний клапан функціонує належним 
чином. Для перевірки необхідно відкрити  його вихід, повернувши важіль або гайку 
клапану (залежно від його типу). Клапан функціонує нормально, якщо вода тече з 
вихідного отвору, коли вихід відкритий.  

Між водонагрівачем і незворотним-запобіжним клапаном, неможна додатково 
встановлювати незворотний клапан, тому що це блокуватиме роботу запобіжного 
клапана.  

Водонагрівач можна підключати до водопровідної мережі в будинку без редукційного 
клапана, якщо тиск в мережі нижчий за 0.8 МПа. Перед електричним під’єднанням 
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водонагрівач необхідно наповнити водою.  При першому наповненні відкрийте кран 
гарячої води на змішувачі. Коли прилад наповнений, зі змішувача починає литися вода.

Опис: 
1 –  Незворотний–запобіжний клапан 
2 –  Тестовий патрубок 
3 –  Дренажна  трубка
4 –  Редукційний клапан 
5 –  Вентиль
H – Холодна вода
T – Гаряча вода

Схема підключення водонагрівача  до водопровідної системи

ПІД’ЄДНАННЯ ВОДОНАГРІВАЧА ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Перед підключенням до електромережі необхідно під`єднати до водонагрівача 
електричний кабель діаметром не меньше ніж 1,5мм2, для чого слід зняти захисну 
кришку. Електропроводка, що під`єднуется до водонагрівача повинна бути обладнана 
двополюсним перемикачем. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед будь-яким ремонтом або обслуговуванням приладу 
його необхідно повністю відключити від енергопостачання!

Опис:
1 – Електронний термостат
2 – Біполярний термальний запобіжник
3 – Нагрівальний елемент 1000Вт
4 – Вимикач
5 – З’єднувальний зажим

L  - Фазовий провідник 
N – Нейтральний провідник

 - Захисний провідник (заземлення)

КОРИСТУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Водонагрівач обладнаний електронним регулятором, що дозволяє вручну регулювати 
температуру від 35ºC до 85ºC з точністю до 1°C, обирати економічний режим роботи та 
встановлювати температуру для уникнення перемерзання.
Підтримувати температуру води в баці з точністю до 1°C.

MG

GND
N HL
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УПРАВЛІННЯ

Дисплей показує реальну температуру води у водонагрівачі.
Кнопка на панелі управління призначена для вмикання нагрівача та вибору 
температурного режиму. 
Водонагрівач вмикається та вимикається, якщо тиснути клавішу   протягом 2-х секунд.

Продовжуйте тиснути клавішу  та оберіть один з трьох режимів роботи:

-  захист проти замерзання (попередньо установлена температура води 7ºC)
-  економічний режим роботи (попередньо установлена температура 55ºC)
-  установка необхідної температури вручну від 35ºC до 85ºC, (зростання на  

      1ºC) 

Захист проти замерзання:

- За допомогою клавіші   оберіть режим роботи  (жовта контрольна лампа під 
  світиться) 

- Регулятор встановлено на 7ºC – це вказано на дисплеї

Економний режим роботи:
 Ми рекомендуємо застосовувати режим «Е»(економ).; відкладення накипу та теплові 
втрати при температурі води  55°C, значно менші, ніж при максимальній температурі.

- За допомогою клавіші  оберіть економний режим роботи  (жовта контрольна 
лампа під   світиться) 

- Регулятор встановлено на 55ºC  – це вказано на дисплеї 

Встановлення температури вручну:

- За допомогою клавіші  оберіть режим роботи  (жовта контрольна лампа під 
 світиться).

- Дисплей завжди демонструє останню установку температури води; за винятком 
першого користування приладом, коли демонструється температура 35ºC, що була 
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попередньо встановлена на заводі.

- За допомогою клавіші   або    оберіть нову температуру. Якщо тиснути 
на клавішу температура буде підвищуватися або зменшуватися на 1ºC. Якщо 
безперервно тиснути на клавішу, процес прискориться. 

- Після того, як бажана температура встановлена, дисплей блимає протягом 3 секунд, 
а потім знову демонструє реальну температуру.

- У разі переривання енергопостачання, прилад продовжить роботу з установки, яка 
була задана до моменту вимкнення електроенергії. 

ІНДИКАЦІЯ:
• Контрольні лампи діагностики:

-	Робота	нагрівального	елементу  :  Зелена контрольна лампа:
- нагрівальний елемент увімкнено – лампа світиться
- нагрівальний елемент вимкнено – лампа не світиться

-   Mg анод  :  Червона контрольна лампа:
- лампа не світиться – анод активний 
- лампа світиться – анод зношений

Попередження! Коли водонагрівачем не користуються протягом тривалого часу, 
сигнальна лампа може надавати повідомлення, що магнієвий анод зношений, 
не дивлячись на те, що магнієвий анод усе ще активний. У цьому разі відкрийте 
кран гарячої води (у водонагрівач поступатиме свіжа вода). Якщо сигнальна лампа 
згасне, водонагрівач працює цілком нормально. Якщо ні – зверніться до найближчого 
сервісного центру.

• Робота	водонагрівача:
Жовті контрольні лампи світяться у наступних режимах:

- захист від замерзання 
-  економний нагрів води
- Встановлення температури вручну 

• LED дисплей:
- Індикація	температури	води	у	нагрівачі: від  0ºC дo 85ºC
- Під	час	установки	демонструє	обрану	температуру:  (від 0ºC 

до 85ºC)
- Індикація	несправностей: 

- поява E1 – несправність сенсору електронного 
регулятора (нагрівальний елемент не працює)

- поява E2 - несправність сенсору термометра 
(водонагрівач працює)

- поява E3 - несправність обох сенсорів (водонагрівач не 
працює)

- поява E4 – низька температура, замерзання (водонагрівач 
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не працює)
- поява E5 – перегрівання (температура > 100ºC) – 

(несправність електронного регулятора)

Коли водонагрівачем не користуються протягом тривалого часу, його треба захистити від 

замерзання, установивши температуру на . Не відключайте його від електромережі. 
Таким чином, водонагрівач зберігатиме приблизну температуру води  7°C. Якщо Ви 
вирішили відключити прилад від електромережі, з водонагрівача необхідно повністю 
злити воду через небезпеку від перемерзання
Регулярне  проведення профілактичних робіт  забезпечить триваліший строк служби 
приладу.

Як злити воду з водонагрівача:

Вода зливається з водонагрівача через трубу для притоку води. Для цього ми радимо 
Вам вмонтувати випускний вентиль або Т-елемент між запобіжним вентилем і трубкою 
для притоку. Ви також можете злити воду через зливний отвір на запобіжному клапані: 
треба поставити рукоятку, тобто рухому голівку вентиля у відповідне положення, як 
при тестуванні вентиля. Перед зливанням води переконайтеся, що  водонагрівач 
відключений від електромережі, після цього відкрийте кран теплої води на змішувачі. 
Після зливання води через трубку для притоку у водонагрівачі залишиться невелика 
кількість води. Залишки води треба злити, знявши фланець через отвір фланця 
водонагрівача.

ДОГЛЯД
Зовнішні деталі водонагрівача треба чистити слабким розчином миючого засобу. Не 
користуйтеся засобами, що містять розчинники та абразивні компоненти.

Регулярне профілактичне обслуговування забезпечить бездоганну та довготривалу 
роботу водонагрівача. 

В жодному разі не намагайтеся здійснювати будь-які спроби ремонту приладу 
самотужки, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
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