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ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS
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1. Ábra Szerelési vázlat
 [1] – Fűtést jelző lámpa
 [2] – Teljesítménykapcsoló (EPS-5,5R)
 [4] – Tömítések
 [5] – Szűrő
 [7] – Takaró rózsa
 [8] – Csaptelep
 [9] – Porlasztó
 [10] – Hollandik
 [11] – Lengőkar

Felszerelés

1

FIGYELEM!

Az elektromos hálózatba be kell építeni egy (a névle-
ges áramfelvételtől függően) áramtalanító (biztonsági) 
kapcsolót.

Biztonsági üzemelési feltételek

-	A	vízmelegítő	csatlakoztatását	az	elektromos	hálózathoz	
és	a	megfelelő	érintésvédelmi	méréseket	az	erre	jogosult	
szakemberre	bízzuk.

-	Mindennemű	szerelői	munkát	az	elektromos	hálózatról	és	
vízrendszerről	leválasztva	végezzünk.

-	A	készüléket	feltétlenül	fixen	kell	bekötni	az	elektromos	
hálózatba.

-	Tűz	és	robbanásveszélyes,	valamint	Fagyveszélyes	(0°C)	
helyiségekbe	TILOS	a	készüléket	beszerelni!

-	A	vízmelegítőt	csak	akkor	lehet	használni,	ha	megfelelően	
lett	beszerelve	és	kifogástalan	állapotban	van.

-	Minden	szereléskor	légtelenítsük	a	készüléket,	illetve	ha	
valamilyen	oknál	fogva	megszűnik	a	víznyomás	a	„légte-
lenítés”	pontban	leírtak	szerint.

-	Figyeljünk	arra,	hogy	a	bekapcsolt	vízmelegítőben	mindig	
áramoljon	a	víz.

-	Ne	nyissuk	ki	a	készüléket	feszültség	alatt.
-	Tilos	bármilyen	egyéb	berendezést	felszerelni	a	csaptelepre,	

betömni	a	csapot.
-	Vegyük	figyelembe	azt	a	tényt,	hogy	a	400C	meghaladó	

hőmérsékletű	víz	a	forróság	érzetét	kelti,	főleg	a	gyerme-
keknél	égés	érzetet	idézhet	elő.

Uvjeti za siguran rad
-	priključak	protočnog	bojlera	na	električnu	mrežu	i	mjerenje	

efikasnosti	protupožarne	zaštite	mora	izvršiti	ovlašteni	elek-
tričar,

-	protočni	bojler	treba	neophodno	uzemljiti	ili	nulovati,
-	protočni	bojler	neophodno	mora	biti	stalno	priključeni	na	

električnu	mrežu,
-	protočni	bojler	se	može	koristiti	samo	tada	kada	je	pravilno	

instaliran	i	nalazi	se	u	vrlo	dobrom,	tehničkom	stanju,
-	prije	prve	uporabe	i	nakon	svakog	pražnjenja	bojlera	(na	

primjer	u	svezi	s	tekućim		radovima	na	vodovodnoj	instalaciji)	
mora	on	biti	odzračen	prema	uputama	u	točci	„odzračivanje”,

-	treba	paziti	da	uključeni	bojler	ne	ostane	bez	vode,	što	se	
može	dogoditi	u	slučaju	nestanka	vode	u	vodovodnoj	mreži,

-	ne	otvarati	poklopca	bojlera	pri	uključenom	električnom	
napajanju,

-	ne	montirati	dodatne	uređaje	u	cjevčicu	slavine,	ne	zatvarati	
slavine	za	vrijeme	protoka	vode,

-	treba	obratiti	pozornost	na	činjenicu	da	voda	temperature	
iznad	40°C	izaziva	osjećaj	vrućine,	pogotovo	kod	djece	i	može	
izazvati	dojam	opekline.

Instalacija

POZOR !

Električna instalacija mora biti opremljena zaštitnim 
uređajima različne struje i uređajima koji osiguravaju 
isključenje bojlera od izvora napajanja, u slučaju kada 
udaljenost između svih dodira nije manja od 3 mm.

Slika 1  Izgled bojlera
 [1] – pokazivač grijanja
 [2] – prekidač za snagu grijanja (EPS-5,5R)
 [4] – brtvila
 [5] – mrežni filter
 [7] – rozeta 
 [8] – slavina
 [9] – perlator
 10] – navrtke
 [11] – cjevčica slavine

Légtelenítés

1.	Kapcsoljuk	le	a	vízmelegítőt	az	elektromos	hálózatról.
2.	Kezdjük	folyatni	a	vizet	(nyissuk	meg	a	melegvízcsapot),	

hogy	légtelenítsük	(kb.15	÷	30	s),	amíg	a	víz	nem	folyik	
egyenletesen.

3.	Zárjuk	el	a	csapot.
4.	Kapcsoljuk	vissza	az	elektromos	hálózatba.

Minden szereléskor légtelenítsük a készüléket, illetve 
ha valamilyen oknál fogva megszűnik a víznyomás.

Szerelés
1.	A	hidegvíz	kiállásra	[6]	szereljük	fel	a	csaptelepet	[8].
2.	Csatlakoztassuk	a	vízmelegítőt	a	csaptelephez	[8]	a	

hollandikkal	[10],	tömítésekkel	[4]	és	szűrővel	[5].
3.	Nyissuk	ki	a	vízhálózatot	a	csaptelephez.
4.	Ellenőrizzük	a	tömítettséget	a	csapok	elcsavarásával,	felsze-

relt	porlasztó	[9]	nélkül,	hogy	a	szerelés	közben	keletkezett	
szennyeződés	távozhasson.

5.	Légtelenítsük	a	hálózatot.
6.	Szereljük	fel	a	porlasztót	[9].
7.	Csatlakoztassuk	a	vízmelegítőt	az	elektromos	hálózathoz	

(kössük	be	a	2.	Ábra	alapján	-	bízzuk	szakemberre!)

Preporuke
-	uređaj	može	biti	priključen	samo	na	vodovodnu	cijev	hladne	

vode.

Montaža
1.	Na	završetak	vodne	instalacije	[6]	montirati	slavinu	[8].
2.	Protočni	bojler	priključiti	na	slavinu	[8]	uz	pomoć	navrtka	

[10],	s	brtvilima	[4]	i	mrežnim	filterom	[5].
3.	Uključiti	protok	vode.
4.	Otvoriti	ventili	na	dovodu	vode	i	provjeriti	hermetičnost	

spojeva.	Ovu	radnju	izvršiti	bez	perlatora	[9],	jer	za	vrijeme	
ove	probe	može	doći	do	isteka	onečišćenja,	koja	mogla	
nastati	pri	montaži.

5.	Odzračiti	instalaciju.
6.	Montirati	perlator.
7.	Protočni	bojler	priključiti	na	električnu	instalaciju	(kroz	

instalacijsku	limenku	prema	Slici	2).

Odzračivanje

1.	Odvojiti	električno	napajanje	bojlera.
2.	Uključiti	protok	vode	(odvrnuti	ventil	za	toplu	vodu)	u	cilju	

odzračenja	instalacije,	pustiti	da	voda	zajedno	sa	zrakom	
teče	sve	dotle	,dok	se	ne	uspostavi	ravnomjerni	mlaz	vode.

3.	Zavrnuti	ventil.
4.	Uključiti	električno	napajanje.	

Gornje radnje izvršiti svakog puta nakon nestanka vode.

2
2. Ábra Csatlakoztatás elektromos 

hálózatra
 F – Áramtalanító kapcsoló
 L - Fázisvezeték
 N – Nulla vezető
 PE - Földelés
 BN - barna
 BU - kék
 GNYE - zöld - sárga

Slika 2  Priključak na električnu mrežu
 F – nadstrujni dvopolni prekidač
 L – fazni vod
 N – neutralni vod
 PE – zaštitni vod 
 BN - smeđa
 BU - plava
 GNYE - zelena-žuta

Javaslat
-	a	készüléket	csak	a	hideg	vizes	csonkra	kell	rákötni.

Üzemeltetés

A	vízmelegítő	teljesítménykapcsoló	nélküli	(3.	Ábra)	illetve	
teljesítménykapcsolóval	szerelt	kivitele	(4.	Ábra).

A	vízmelegítő	a	kapcsoló	„	(	”	állásában	kisebb	teljesítményen,	
a	kapcsoló	„	))”	állásában	maximális	teljesítményen	üzemel.

Eksploatacija

Protočni	bojler	proizvodi	se		u	verziji	bez	prekidača	snage	
(Slika	3)	i	s	prekidačom	snage	koji	se	nalazi	na	prednjem	po-
klopcu	(Slika	4).	Prekidač	se	može	nalaziti	u	dva	položaja.	U	
položaju	”(”	uređaj	ima	manju	snagu,	a	u		položaju	”))”	snaga	
uređaja	je	maksimalna.	Prekidač	ima	mogućnost	slobodnog	
okretaja	u	oba	smjere.

3

4

3. Ábra Üzemi állapotjelző EPS–3,5; EPS – 4,4
 [1] – „Fűtést”jelző lámpa

Slika 3 Pokazivač stanja rada EPS-3,5; EPS-4,4
 [1] – signalna lampica “grijanje”
 

4. Ábra Üzemi állapotjelző EPS – 5,5R
 [1] - „Fűtést” jelző lámpa
 [2] - Teljesítménykapcsoló

 

Slika 4 Pokazivač stanja rada EPS-5,5R
 1 – signalna lampica „grijanje”
 2 – prekidač snage
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Az	alábbi	használati	utasítással	megismerkedve	megfelelően	
üzemeltethetjük	a	készüléket,	hosszú	élettartamot	és	megbízható	
működést	biztosítva.

A	gyártó	fenntartja	a	termék	alapvető	jellemző	tulajdonságai	
mellett	az	általa	szükségesnek	tartott	és	a	használati	utasításban	
feltüntetve	nem	szereplő	változtatások	jogát.

Az	EPS	Twister	 típusú	vízmelegítő	a	háztartásokban,	vizes	
blokkokban,	 laboratóriumokban,	 műhelyekben	 stb.,	 levő	
használati	víz	felmelegítésére	alkalmas,	vagyis	mindenütt,	ahol	
azonnal	szükség	van	a	melegvízre.	A	melegvízcsap	kinyitásával	
automatikusan	bekapcsol	 a	 vízmelegítő	 (piros	 világító	 lámpa	
jelzi	a	fedőburkolaton)	és	az	adott	típusnak	megfelelő	technikai	
adatokkal	megegyező	értékű	melegvizet	kapunk.	A	felmelegített	
víz	hőmérséklete	a	víz	sugarától	függ	-	minél	nagyobb	a	víz	áram-
lása,	annál	kisebb	a	kifolyó	víz	hőmérséklete.	A	melegvízcsap	
elzárásával	automatikusan	kikapcsoljuk	a	készüléket.

Leírás

Pažljivo	pročitajte	 sve	upute	 što	 će	Vam	omogućit	 pravil-
nu	 instalaciju	 i	 eksploataciju	uređaja,	 a	 jednako	 tako	njegov	
dugotrajan	rad.

Proizvođač	 zadržava	pravo	promjena	uređaja	 koje	 smatra	
neophodnim,	ipak	bez	promjene	temeljnih	svojstva	uređaja.

Protočni	bojlet	tipa	EPS	Twister	namijenjen	je	za	zagrijavanje	
vode	u	kućanstvima,	sanitarnim	prostorijama,	u	laboratorijima,	
radionicama	i	sl.,	dakle	svugdje	tamo	gdje	je	odmah	potrebna	
topla	voda.	Odvrtanje	slavine	za	toplu	vodu	izaziva	uključenje	
bojlera	(što	signalizira	uključenje	crvenog	svijetla	na	prednjem	
poklopcu	uređaja)	i	dovod	tople	vode.	Temperatura	zagrijane	
vode	ovisi	o	tlaku	vode	i	temperaturi	vode	na	dovodu	(što	veći	
protok	vode,	to	niža	temperatura	vode	na	odvodu).	Zavrtanje	
slavine	za	toplu	vodu	izaziva	automatsko	isključenje	uređaja.

Namjena uređaja

FIGYELEM!

Amennyiben a hálózati tápkábelen (vagy bármilyen más 
vezetéken) sérülést észlelünk, azt haladéktalanul jelezni 
kell a forgalmazónak, a szervizesnek, vagy a villany-
szerelőnek, s kérni annak cseréjét. A sérült vezetékkel 
történő készüléküzemeltetés életveszélyes!

PAŽNJA! 

Ako se nerazdvojni napojni kabel ošteti, trebao bi biti 
zamijenjen od strane proizvođača, specijalne radionice 
ili stručne i kvalificirane osobe kako bi se izbjegli svi 
rizici.

Karbantartás

A	vízmelegítő	megfelelő	és	hosszú	élettartamú	üzemelésének	
biztosítása	érdekében,	a	vízszűrőt	[12]	időszakonként	tisztítani	
kell,	amit	a	felhasználónak	saját	kezűleg	kell	elvégeznie	(nincs	
benne	 a	 garanciában).	Hogy	 a	 szűrőt	 kitisztítsuk,	 az	 alábbi	
feladatokat	kell	végrehajtani	(5.	Ábra):

1.	 Kapcsoljuk	le	a	készüléket	az	elektromos	hálózatról	és	a	
vízrendszerről.

2.	 Szedjük	le	a	csaptelepet	–	lásd	Felszerelés	pont	alatt.
3.	 Vegyük	ki	a	szűrőt	[5]	a	hidegvíz	bemenő	csatlakozásának	

foglalatából	[12].
4.	 Távolítsuk	el	a	szennyeződéseket.
5.	 Rakjuk	vissza	a	szűrőt.
6.	 Szereljük	vissza	a	vízmelegítőt	a	csaptelepre	[8].
7.	 Ellenőrizzük	a	tömítéseket	a	csaptelepek	elforgatásával.
8.	 Légtelenítsük	a	hálózatot	–	lásd	légtelenítés	pont	alatt.

Tekuće održavanje

U	cilju	pravilne	i	dugotrajne	eksploatacije	protočnog	bojlera,	
dobro	je	redovito	izvršavati	čišćenje	mrežnog	filtera	vode	[5]	koje	
je	korisnik	uređaja	dužan	sam	izvršiti	(ne	podliježe	garanciji).	U	
cilju		čišćenja	filtera	vode	treba	izvršiti	sljedeće	radnje	(Slika	5):

1.	 Odvojiti	električno	napajanje	i	dovod	vode.
2.	 Odvojiti	bojler	od	slavine	–	gledaj	točka	Instalacija.
3.	 Izvaditi	mrežni	filter	[5]	iz	dovoda	hladne	vode	[12].
4.	 Ukloniti	onečišćenja	iz	mrežnog	filtera.
5.	 Ponovo	montirati	mrežni	filter.
6.	 Montirati	bojler	na	slavini
7.	 Otvoriti	 ventili	 za	 dovod	 vode	 i	 provjeriti	 hermetičnost	

spojeva.
8.	 Izvršiti	odzračivanje	instalacije	–	gledaj	točku	Odzračiva-

nje.	

55. Ábra Szűrő tisztítása
 [12] – Bemenő csatlakozás – hideg víz
 [5] – Szűrő
 [8] – Csaptelep

Slika 5.  Čišćenje filtera
 [5] – mrežni filter
 [8] – slavina
 [12] – ulazni priključak – hladna voda

POZOR !

Preporučuje se čišćenje mrežnog filtera uvijek nakon 
remonta vodne instalacije, jakog zanečišćenja vode ili 
nakon jedne godine eksploatacije.

FIGYELEM!

A készülék szűrőjét ki kell tisztítani, amennyiben sok 
szennyeződés tapasztal rajta, úgy évente kell végezni 
a karbantartást.

Technikai adatok

EPS	vízmelegítő 3,5 4,4 5,5R

Névleges	teljesítmény kW 3,5 4,4 5,5/4,4

Feszűltség 230V~

Névleges	áramerősség A 15,2 19,1 23,9/19,1

Megengedett	minimális	nyomás	 MPa 0,12

Fűtés	bekapcsolása l/perc 1,1 1,7 2,0

Teljesítmény	(300C	vízhőmérséklet	növekedésnél) l/perc 1,7 2,1 2,6/2,1

Méretek	(magasság	x	szélesség	x	mélység) mm 211	x	140	x	70

Súly	(vízmelegítő	+	csaptelep) kg ~1,4

Az	1,2m	hosszú	elektromos	csatlakozó	kábel	kivitelezése fix	bekötés

Víz	minimális	rezisztenciája	150C	hőmérsékletnél Ωcm 1100

Kismegszakító	értéke A 16 20 25

Megengedett	maximális	hálózati	ellenállás Ω 0,34 0,31

Elektromos	csatlakozó	kábelek	minimális	átmérője mm2 3	x	1,5 3	x	2,5

Csatlakozás G1/2"

Tehnički podaci

Protočni	bojler	EPS 3,5 4,4 5,5R

Nazivna	snaga kW 3,5 4,4 5,5/4,4

Napon 230V~

Nominalni	potrošak	struje A 15,2 19,1 23,9/19,1

Minimalan	tlak	vode	na	odvodu MPa 0,12

Točka	uključenja	grijanja l/min 1,1 1,7 2,0

Efikasnost	pri	prirastu	temperature	vode	o	30°C) l/min 1,7 2,1 2,6/2,1

Dimenzije	(visina	bez	slavine	x	širina	x	dubina) mm 211	x	140	x	70

Težina	bojlera	sa	slavinom kg ~1,4

Priključak	na	elekrtičnu	instalaciju	vodovima	dužine	1,2m Sa	kablovskim	završecima

Minimalna	rezistencija	vode	pri	temperaturi	15°C Ωcm 1100

Nazivna	struja	sigurnosnog	prekidača A 16 20 25

Minimalan	presjek	priključnih	vodova mm2 3	x	1,5 3	x	2,5

Najveći	dopušteni	mrežni	otpor Ω 0,34 0,31

Priključak	za	vodu G1/2"

Garancia

1.	 A	gyártó	a	végfelhasználónak	a	termék	minőségét	tekintve	
24	 hónap	 garanciát	 ad	 a	 termékre	 az	 eladási	 dátumtól	
számítva.

2.	 Meghibásodás	 esetén	 a	 vásárló	 –	 használó	 értesítse	 az	
eladási	pontot.

3.	 A	gyártó	csak	akkor	vállalja	a	garanciális	felelősséget,	ha	a	
hiba	maga	a	készülékben	keletkezett.

4.	 Garanciális	 javítás	 során	a	gyártó	bírálja	el	 a	keletkezett	
hiba	kijavítható,	vagy	új	készüléket	biztosít.

5.	 A	garanciális	javítás	díjmentes.
6.	 A	gyártó	köteles	a	garanciára	vonatkozó	kötelességeit	tel-

jesíteni	14	napos	határidővel	a	hibás	készülék	leadásától.
7.	 A	 garancia	 annyi	 idővel	meghosszabbodik,	 ameddig	 a	

készülék	garanciális	javítása	tart.
8.	 Készülék	cseréje	esetén	újra	indul	a	garancia.
9.	 Kitöltetlen	vagy	hiányos	garanciajegy	esetén	a	forgalmazó	

cégnek	nem	áll	módjában	figyelembe	venni	a	garanciát	(a	
garancia	csak	a	kitöltött	jótállási	jeggyel	és	számlával	együtt	
érvényes).

Csomagolás

EPS	Twister	vízmelegítő	 -1	 db.
Csaptelep	 -1	 db.
Tömítés	 -2	 db.

Üzemzavar

Abban	az	esetben,	ha	a	vízmelegítő	nem	működik,	ellenőriz-
zük	a	következőket:
-	 A	vízmelegítő	elektromos	hálózatának	meghibásodása	(pl.	

biztosítékok),
-	 Alacsony	vízáramlás	a	vízmelegítőn	keresztül	(pl.	koszos	

szűrő,	rosszul	beállított	szabályozó	-	szelep)	–	lásd	szabá-
lyozás	pont	alatt.

A	fentebb	említett	üzemzavarok	elhárítása	nem	tartoznak	a	
garanciális	munkálatokhoz.	Üzemzavar	esetén	(azaz,	ha	a	vízme-
legítő	nem	üzemel	megfelelően	és	a	feljebb	említett	okok	között	
nem	szerepel)	lépjünk	kapcsolatba	a	hivatalos	szerviz	ponttal.

Nepravilan rad protočnog bojlera

U	slučaju	kada	protočni	bojler	ne	zagrijava	vodu	provjerite	
eventualne	razloge:
-	 greška	električne	instalacije	koja	napaja	bojler	(npr.	osigu-

rači),
-	 premali	protok	vode	kroz	bojler	(zaprljani	mrežni	filter	ili	

perlator,	premalo	odvrnuti	ventil	za	toplu	vodu),

Garancija	ne	obuhvaća	popravke	zbog	gore	navedenih	razloga	
nepravilnog	 rada	 protočnog	bojlera.	U	 slučaju	 kvara	 uređaja	
(ako	na	primjer	bojler	ne	radi	pravilno	i	nema	nijedne	od	gore	
navedenih	 razloga)	 treba	dostaviti	bojler	u	ovlašteni	 servis,	u	
cilju	popravka	uređaja.

Komplet pakiranja

Protočni	bojler	 -1	 kom.
Slavina	komplet	 -1	 kom.
Brtvilo	 -2	 kom.

Uvjeti garancije

1.	 Proizvođač	–	jamči	kupcu-korisniku	kakvoću	proizvoda	u	
tijeku	od	24	mjeseca,	računajući	od	datuma	prodaje.

2.	 U	slučaju	pojave	greške	kupac-korisnik	je	dužan	dostaviti	
uređaj	u	Ovlašteni	Servis	prema	priloženog	popisa	Ovla-
štenih	Servisa.

3.	 Proizvođač	je	odgovoran	na	temelju	jamstva	samo	u	tom	
slučaju,	ako	je	greška	nastala	zbog	razloga	vezanih	sa	samim	
uređajem.

4.	 Proizvođač	odlučuje	da	li	će	ukloniti	nedostatak	ili	dostaviti	
novi	uređaj.

5.	 Jamstveni		popravak	je	besplatan.
6.	 Proizvođač	 se	 obvezuje	 izvršiti	 sve	 obveze	 na	 temelju	

jamstva	u	roku	od	14	dana	od	datuma	dostave	neispravnoga		
uređaja	u	servis.

7.	 U	slučaju	popravka,	jamstveni	rok	se	produljuje,	onoliko	
koliko	je	kupac	bio	lišen	uporabe	uređaja.

8.	 U	slučaju	izmjene	pokvarenog	uređaja	na	novi,	jamstveni	
rok	počinje	teći	ponovo.

9.	 Neispunjenje	 jamstvenog	 lista	 onemogućava	 korištenje	
ovlasti	na	temelju	jamstva	Dozvoljava	se	zahtjevati	izvršenje	
uvjeta	jamstva	i	na	temelju	dokumenta	o	prodaji.

10.	 Jamstvo	ne	isključuje,	ne	ograničava	niti	ne	obustavlja	prava	
kupca	koje	proizilaze	zbog	nesuglasnosti	robe	sa	ugovorom.

FIGYELEM!

A készülék üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági elő-
írásokat mindenkinek kötelező betartani! Amennyiben a 
készüléket gyermekek, fogyatékkal élők, stb. használják, 
úgy ne hagyják őket felügyelet nélkül a készüléknél. 
Gyermekek esetében ügyeljünk arra, hogy ne játszanak 
a hálózatba kapcsolt készülékkel.

PAŽNJA! 

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane 
osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osje-
tilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatakom 
iskustva i znanja, osim ako su dobili nadzor ili uputstvo 
o korištenju uređaja od strane osoba odgovornih za 
njihovu sigurnost. 

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo 
da se ne igraju s uređajem.

FIGYELEM!

Ha nincsen víz a hálózatban, ne nyissuk ki a csapokat. 
Miután újra van víz, légtelenítsük a vízmelegítőt a 
„légtelenítés” pontban leírtak alapján

POZOR !

U slučaju nestanka vode odmah zatvorite ventile slavi-
ne. Uvijek nakon nestanka vode treba izvršiti odzrače-
nje prema točci „odzračivanje”.


