
 

 

Модели: 

Вертикални SE-20, SE-30, SE-50, SE-80, SE-100, SE-150, SE-200 – SE-50TR, SE-80TR, SE-100TR 

Вертикални индиректни ST-50, ST-80, ST-100, ST-120, ST-150, ST-200 

Вертикални E-50, E-80, E-100, E-150, E-200, ECO60, ECO80, ECO100 

Хоризонтални SO-50, SO-80, SO-100, O-50, O-80 

 

 

 

Основни забелешки 

За да се постигне оптимално работење на производот се препорачува внимателно читање на 

упатството. 

Поставувањето на продуктот е одговорност на потрошувачот и производителот не сноси 

одговорност за штети предизвикани од погрешно монтирање или работење спротивно од 

инструкциите наведени во ова упатство, поточно: 

 електричните приклучоци мора да бидат усогласени како што е наведено во параграфот 

посветен на таа тема 

 сигурносниот вентил што доаѓа со производот не смее да се оштети или менува 

 монтирањето мора да биде изведено од страна на стручно лице 

Производот смее да се користи од страна на деца над 8 години и лица кои имаат намалени 

физички, сетилни или ментални можности, или недостиг од искуство или знаење, само доколку 

имаат супервизија или претходно им биле дадени инструкции со кои се обезбедува „безбедно 

работење и разбирање на потенцијалните ризици кои доаѓаат со тоа“. Чистењето и одржувањето 

кои се одговорност на потрошувачот не смее да бидат изведени од страна на деца без 

супервизија. 

Децата мора да бидат надгледувани за да се избегне нивно играње со производот. 

Производот ги исполнува сите прописи од EEC директивата. 

1. Инструкции за монтажа (за монтажерот) 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. Следете ги основните предупредувања и безбедносни норми наведени на 

почетокот на текстот и чувајте ги сите инструкции во секое време. 

Моделите на овие бојлери вклучуваат модели дизајнирани за монтирање во ВЕРТИКАЛНА ИЛИ 

ХОРИЗОНТАЛНА ПОЗИЦИЈА (слика 1). 



1.1 Прицврстување на ѕид 

Производот се прицврстува на ѕид преку држачот кој се наоѓа на него. За таа цел се користат две 

куки. Се препорачува да се користат куки со соодветна големина за типот на ѕидот (не се вклучени 

во сетот за монтирање). Закачете го бојлерот на држачот и повлечете го надолу за да се проверите 

дали е добро прицврстен. 

1.2 Поврзување со вода 

- довод на вода: обележан со син прстен. 

- одвод на вода: обележан со црвен прстен. 

Продуктот има безбедносен вентил што спречува прекумерен притисок, кој е наместен на 

вредност од 0,8 MPa (8 бари) (слика 3). 

Поврзи ја доводната цевка со сина T спојка, така што едната страна приклучете славина за одвод 

на производот што може да се користи само со употреба на алат; од другата страна зацврстете го 

безбедносниот вентил. Немојте да користите сила при ова, бидејќи така може да го оштетите 

вентилот. (слика 1/1-B) Поврзете го безбедносниот вентил со главната цевка (слика 1/1-D) 

користејќи флексибилна цевка. 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: оние европски земји кои ја имаат преземено европската EN1487:2000 

норма, треба да знаат дека уредот за безбедносен притисок што доаѓа со продуктот не е во 

согласност со државната норма. 

Според нормата, уредот мора да има најголем притисок од 0,7 MPa (7 бари) и да има најмалку: 

вентил за исклучување, контролен механизам за вентилот што не се враќа, безбедносен вентил и 

направата за исклучување на притисокот. (слика 2-С). 

Доколку главниот притисок е блиску до 0,4 MPa (4 бари), тогаш се препорачува монтирање на 

направа што намалува притисок на излезот на броилото за вода и колку што е можно подалеку од 

бојлерот. Доколку направа за намалување притисок се монтира во близина на уредот (под 10 м), 

тогаш е потребно монтирање на сад за експанзија на доводот за студена вода веднаш до уредот. 

Кога уредот е во фаза на загревање, нормално е да има благо капење од безбедносниот вентил 

поради зголемениот притисок во бојлерот. Затоа, неопходно е да се поврзе одводот на вентилот 

(слика 2) до одводна цевка свртена надолу, на место кое нема кондензација и е секогаш 

отворено. Безбедносниот вентил кој спречува појава на прекумерен притисок треба да се чисти 

редовно за да се отстрани бигор и да се утврди дали работи правилно. 

Цевката за одвод треба да се поврзе со останатите приклучоци преку флексибилна цевка. 

1.3 термо електрична (индиректна) верзија 

Уредите кои имаат статичен калем (термоелектричен) може да интегрираат домашен систем за 

топла вода преку системот за греење. Тие мора да бидат поврзани како нормален елемент за 

загревање – дијаграмот за поврзување може да се види на пример 6. 

1.4 Електрично поврзување 

http://www.fileformat.info/info/emoji/warning/index.htm


Доколку уредот не доаѓа со електричен кабел, тогаш е неопходно да се поврзе со главното 

напојување преку кабел за статична конекција. Пред да се поврзе уредот, треба да се утврди дали 

волтажата одговара на истиот. 

Во струјното коло на бојлерот треба да се смести во направа што ќе ги спречи појава на 

прекумерен напон од 3-та категорија. 

Струјното коло што го  напојува уредот мора да има вградена направа која ќе ги дели сите 

терминални столбови при појава на супер-напон од 3-та категорија. 

Поврзувањето мора да се направи во согласност со дијаграмот за поврзување: 

R – елемент за електрично греење     S1, S2 – контакти за термостат 

TS – направа за безбедност на термостат    TR – управувано на допир 

L-N – линија за снабдување со струја     SP – светло 

L1, L2 – терминали за поврзување со електрична линија  – земја 

За да се монтира жицата за струја до бојлерот, треба да се тргне пластичната обвивка и да се стави 

жицата во дупката на пластичното капаче. 

Електричната поврзаност се носи директно до стегите (пример 4-5 Л/Н) на термостатот. 

Да се исклучи единицата од главното електрично напојување треба да се користи биполарно 

копче кои ги исполнува EN-IEC стандардите (управување на допир од најмалку 3мм, подобро е да 

се опреми со осигурувачи). Приземјувањето е задолжително и кабелот за приземјување (мора да 

е жолто-зелен и подолг од оние за фазите) се фиксира за терминалот обележан со симболот за 

приземјување (слика 7). 

По монтирањето, вратете го пластичното капаче на своето место. 

2. Ставање во употреба и тестирање 

Пред да се поврзе до струјно напојување, наполнете го уредот со вода. За да го направите ова 

треба да се отвори главната славина од водоводот и да се намести на жешка вода. Чекајте да 

почне да тече жешка вода и чекајте неколку секунди за да се испразни воздухот од цевките. 

Внимателно проверете дали некаде протекува. Исклучете ја жешката вода и вклучете го 

електричното напојување. 

3. Упатство за корисници (од корисници) 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. Почитувајте ги основните предупредувања и безбедносни норми наведени на 

почетокот на текстот и чувајте ги сите инструкции во секое време. 

3.1 Совет за корисници 

Избегнувајте поставување предмети или уреди кои може да бидат уништени од потенцијално 

протекување под бојлерот. 

Доколку нема да користите вода за подолг временски период, треба да: 



 го исклучите уредот од струја со притискање на копчето „OFF“. 

 да ги исклучите водоводните славини. 

 жешка вода над 50 степени која протекува од славините при користење на уредот може да 

предизвика сериозни повреди и дури смрт како последица од изгореници. Деца, лица со 

попреченост и постари лица имаат поголем ризик од изгореници. Забрането е корисникот 

да извршува било какви рутинско или непланирано одржување на уредот. 

3.2 Вклучување 

За да се вклучи уредот доволно е да се стави на „ON“  позиција копчето за вклучување. 

3.3 Подесување на температура 

Модели со надворешна термална регулација доаѓаат со копче за регулација кое се наоѓа на 

пластичното капаче. 

Корисникот може, по сопствена желба, да ја намести температурата како најмногу му одговара. 

Се препорачува подесување под максимумот за да се постигне оптимална работа со добро ниво 

на ефикасност и удобност. Моделите кои немаат копче за термостат контрола имаат автоматски 

наместена температура од страна на производителот на 65 степени (+ - 5 степена). 

4. УПАТСТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ (за обучени лица) 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. Почитувајте ги основните предупредувања и безбедносни норми наведени на 

почетокот на текстот и чувајте ги сите инструкции во секое време. 

Пред правење било какви работи (одржување, чистење...) исклучете го уредот. 

Сите интервенции треба да се прават само од обучен персонал. За работи околу термостатот треба 

да се отстрани пластичното капаче откако ќе се исклучи уредот. За работи околу чистење треба 

уредот целосно да се испразни (види во соодветниот параграф). 

4.1 Периодично одржување 

За да се обезбеди оптимална работа на уредот, се препорачува чистење на бигор еднаш во 

годината. Ова се прави преку чистење на бигорот наталожен внатре во уредот. Внимавајте да не 

се оштети уредот додека се отстранува бигорот. 

Магнезиум анодата мора да се менува на секои 2 години (погледни во гарантниот лист). За да се 

отстрани неопходно е да се тргне внатрешниот дел од бојлерот. Направата за намалување 

притисок треба редовно да се одржува за да се отстрани талог од бигор и да се утврди дали е 

затната. 

4.2 Празнење на уредот 

За да го испразните уредот направете го следново: 

1. Исклучете го 

2. Вклучете ја славината за довод на студена вода 



3. Вклучете ја славината за топла вода 

4. Вклучете ја славината за празнење доколку била монтирана. Во спротивно, отстранете го 

безбедносниот вентил; за модели кои се наоѓаат под лавабото потребно е уредот да се преврти. 

4.3 Биполарно безбедносно вклучување 

Уредот е опремен со термостат со направа за граничење во согласност со прописите на IEC-EN. Во 

случај на прекумерно загревање на водата, копче за термална безбедност го гаси електричното 

коло на двете фази за напојување на грејните елементи; во таков случај треба да се јавите на 

Техничка поддршка за повторно вклучување на уредот. 

Повторното вклучување е мануелно. (слика 4-S/5-S) 

5. Корисни совети 

 доколку не искача топла вода од славините, пред да се јавите на Техничка поддршка 

проверете дали водата и струјата се поврзани како што е наведено во соодветните 

параграфи или проверете го континуитетот на фазите помеѓу стегите и прицврстувачите на 

термостатот. Доколку тоа не е во прашање, можеби се активирал уредот за биполарна 

безбедност (јавете се на Техничка поддршка). 

 доколку не се вклучило светлото за предупредување, а сепак истекува топла вода од 

уредот тогаш е можно да се расипало светлото. За замена на истото јавете се на Техничка 

поддршка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГАРАНТЕН ЛИСТ 

 

До НАШИОТ КУПУВАЧ, 
 

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ИЗБОРОТ НА НАШИОТ БОЈЛЕР!!! 

ОВОЈ ГАРАНТЕН ЛИСТ ќе ви овозможи да побарате од вашиот Продавач помош 

за било кој проблем којшто евентуално може да настане. 

ОВАА ГАРАНЦИЈА Е ВАЖЕЧКА САМО ПРИ ПРВАТА ИНСТАЛАЦИЈА. 

Оваа потврда за гаранција е важечка само ако е регуларно и навремено 

пополнета и заверена со печат и фискална сметка од Продавачот кој ја направил 

продажбата. Купувачот мора да ја приложи кога бара било каква помош под 

ГАРАНЦИЈАТА. 

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 

ПРОИЗВЕДУВАЧОТ НЕ Е ОДГОВОРЕН ВО СЛУЧАЈ НА ШТЕТА КОЈА 

НАСТАНУВА ПОРАДИ ПОГРЕШНА ИНСТАЛАЦИЈА. 

ЕЛЕКТРИЧНАТА КОНЕКЦИЈА МОРА ДА БИДЕ ПРИЗЕМЈЕНА, ВО СЛУЧАЈ ДА 

НЕ Е ОВАА ГАРАНЦИЈА НЕМА ДА БИДЕ ВАЖЕЧКА. 
 

Оваа гаранција стапува на сила од денот на ТЕСТИРАЊЕТО. Оваа гаранција е 

важечка за БЕСПЛАТНА ЗАМЕНА на оние делови кои се дефектни од 

производство. ПОТРОШНИ ДЕЛОВИ поради нормална употреба НЕМА ДА 

БИДАТ ЗАМЕНЕТИ. 

ЗАМЕНИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ОД НАШИ ДЕЛОВИ. 
 

 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА NA KAZAN 

 2 GODNI GARANCIJA NA ELEKTRIKA  

 ROK NA INTERVENCIJA DO 30 DENA OD PRIJAVUVAWE 

 

 

OVLASETEN SERIVIS  

 

GRANEKSPORT DOO - SKOPJE ; PODRUЖNICA GRANSERVIS 

KONTAKT 02/3176-185 

 

 


