DMT 6
English

Instantaneous water heater - Operation and installation instructions

ไทย

คู่มือแนะนำ�การใช้งานและติดตั้งเครื่องทำ�น้ำ�ร้อน

This water heater must be installed (water and electrical installation),
commissioned and serviced by approved service technicians in
accordance with these instructions.

เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนนี้จะต้องทำ�การติดตั้งตามวิธีการในคู่มือโดยช่างผู้ชำ�นาญงานเท่านั้น

General information

ข้อมูลทั่วไป

General information
The chapter Operation is intended for
users and qualified installers.
The chapter Installation is intended for
qualified installers.
Read these instructions
carefully before using the
appliance and retain them for
future reference. If the appliance
is passed on to a third party please
hand these instructions to the new
user.

This appliance can be
used by children aged
from 8 years and above and
persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of
experience and knowledge if
they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards
involved.
Children shall not play
with the appliance.
Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.
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ข้อมูลทั่วไป
เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานซึ่งจัดทำ�ขึ้น
สำ�หรับผู้ใช้และช่างผู้ชำ�นาญงาน
เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งซึ่งจัดทำ�ขึ้น
สำ�หรับช่างผู้ชำ�นาญงาน
อ่านคำ�แนะนำ�เหล่านี้อย่างละเอียด
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์และเก็บ
คำ�แนะนำ�นี้ ไว้สำ�หรับการอ้างอิงในอนาคต หาก
มีการส่งต่ออุปกรณ์นี้ให้บุคคลที่สาม กรุณาให้คำ�
แนะนำ�นี้กับผู้ใช้คนใหม่ด้วย

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นหรือน้ำ�ร้อนนี้
สามารถ ใช้ได้กับเด็กที่ีอายุ 8
ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีความสามารถทาง
กายภาพ, ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ
ถดถอย หรือ ผู้ที่ขาดประสบการณ์
และความรู้ความเข้าใจ ถ้าหากบุคคล
เหล่านี้ได้รับการควบคุมดูแลหรือ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการใช้เครื่องทำ�
น้ำ�อุ่นหรือน้ำ�ร้อนนี้ได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้
ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องทำ�น้ำ�อุ่น
หรือน้ำ�ร้อนนี้
ไม่ควรให้เด็กทำ�ความสะอาดและ
ซ่อมแซม เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นหรือน้ำ�
ร้อนนี้โดยไม่ได้รับการควบคุมดูแล
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1. Operating / Installation Instruction
for the user and the qualified installer

1.1 Description of the unit.
This manual must be read carefully
before attempting to install the mini
multipoint water heater. If you do not
follow the safety rules or the instructions
outlined in this manual, the unit may
not operate properly and it could cause
property damage, serious body injury
and/or death.
Stiebel Eltron will not be liable for any
damages because of failure to comply
with the installation and operating
instructions outlined in this manual or
because of improper use. Improper use
includes the use of this appliance to
heat any liquid other than water.
Failure to comply with the installation
and operating instructions or improper
use voids warranty. Never remove the
unit’s plastic cover unless the electricity
is turned off.
If you have any questions regarding the
installation or operation of this water
heater, or if you need an additional
installation manual, please call our
technical service line and we will refer
you to a qualified Stiebel eltron service
representative in your area.

Warning Injury
The appliance may be used by
children aged 8 and up and persons
with reduced physical, sensory or
mental capabilities or a lack of experience
provided that they are supervised or
they have been instructed on how to
use the appliance safely and have
understood the resulting risks. Children
must never play with the appliance.
Children must never clean the appliance
or perform user maintenance unless
they are supervised.
General
The Mini Multipoint water heater does
not store hot water. Instead, water is
heated instantaneously as it flows
through the unit. The input of heat into
the water is electronically controlled.
Please set the desired power using the
knob on the front cover. The Lamp
lights up when the unit is “ON”.
Warning :
Do not switch on if there is a
possibility that water in the heater is
froze.

This appliance is designed for domestic
use. It can be used safely by untrained
persons. The appliance can also be
used in a non-domestic environment,
e.g. in a small business, as long as it is
used in the same way.
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1. Operating / Installation Instruction
for the user and the qualified installer

1.2 Technical Data
Type

DMT 6

System design

Closed

Min. inlet water pressure

MPa (bar)

0.08 (0.8)

Max. inlet water pressure

MPa (bar)

1 (10)

L.

≤0.25

Nominal capacity
Dimension (W x H x D)
Weight (empty)

mm
kg.

Electrical connection

1.4
1/N/PE/AC 220 V.

Power Regulating device

4 steps control (Off - Low - Med - High)

Water connections (surface installation)
Recommended circuit breaker
Recommended cable size
Rated Power (kW)

170 x 220 x 80

G ½”

A

32

Sqmm.

4-6

Rated current (A)
220 V

kW - A
6.0 - 27.3

Note:
The cable sizes can only be a guiding value. Always abide by the corresponding local standards, laws
and regulations.
Stiebel Eltron cannot be held liable for any damages.

STIEBEL ELTRON
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1. Operating / Installation Instruction
for the user and the qualified installer

1.3 Important note
All the information in these
Operating and Installation
Instructions must be carefully followed.
These instructions provide important
details regarding the safety, operation,
installation, and maintenance of the
unit.

occur.

The appliance is not to be installed
in locations where freezing can

1.4 Regulations and Provisions
- Regulations of the local power
		
supply company should be observed.
- Regulations of the water supply
		 company should observed
- Technical data.
- Install the unit flush with the wall.
- Electrical connection to be secure.
- New hose-sets are to be used* and
		 old hose-sets should not be
		reused.
The device must be capable of
being isolated from the mains,
for example by fuses, with an isolating
distance of at least 3 mm. in all poles.
If the supply cord is damaged,
it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
The unit must be earthed (see
circuit diagram). To protect
against water penetration, the cable
seal (2) must be used.
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1.5 Installation location
The unit is to be installed in
a closed, frost-free room
(disconnected units are to be stored in a
frost-free location, since there will always
be some water left in the unit).
The DMT 6 is to be installed vertically on a
wall (hot water connection downwards).
1.6 Handing over the unit
Explain to the user how the unit works
and familiarise him or her with its use.
- Advise the user about possible hazards
(high water temperature)
- Hand over these instructions, to be
kept in a safe place.
1.7 Care and Maintenance
All that is needed for cleaning the
housing is a damp cloth. Do not use
any abrasive cleaning agents or agents
containing solvents.
Maintenance work may only be
carried out by a qualified
technician.
Normal maintenance
The Mini Multipoint water heater is designed for a very long service life.
Actual life expectancy will vary with water
quality and use. The unit itself does not
require any regular maintenance.
However, to ensure consistent water flow,
it is recommended to periodically remove
scale and dirt that may build up at the filter
aerator of the faucet or in the shower head.

STIEBEL ELTRON

* (not included)

1. Operating / Installation Instruction
for the user and the qualified installer

1.8 Service note
When carrying out any work,
isolate the unit from the mains
and shut off the water connection.
- Clean the filter
Disconnect the union nut ,remove
washer , filter and clean. Re-assemble
in reverse order.
1.9 Warning
When selecting the temperature
at the draw off fitting, high water
temperatures may be reached.
Children, especially, should be kept
from the fitting due to the risk of salding.
1.10 Important information
- Currently-applicable data on the
		 supply rating plate.
- Install the unit flush with the wall.
- Piped supplementary heating is
		 not permissible.
- Water installation material.
		 Cold water : pipe-steel or copper.
		 Hot water : pipe-copper.
- Electrical connection to perma		 nently installed leads via circuit
		breaker.
- Fitting for open-outlet units are not
		permitted.
- Safety valves are not required.
Additional Safety.
If for any reason, excessive heating occurs
the manual reset thermal cut-out will
cut off the power permanently
* Customer must call for service from a
qualified technician.
STIEBEL ELTRON

1.11 Putting the water heater into
operation
1. Turn on circuit breaker to bring
			 electrical power to the unit.
2. Adjust the power to the desired
			 level using the knob on the
			 front cover of the unit.
3.		 Turn on hot water and wait twenty
			 seconds until temperature has
			stabilized.
4. Check the water temperature
			 with your hand and make sure
			 that it does not feel too hot.
			 Reduce if necessary.
5. Explain to the user how the unit
			 works and familiarize him or her
			 with its use.
			 Advise the user about possible
			 hazards. Hand over these
			 instructions, to be kept for
			 future reference.
Warning:
Open hot water faucet for a few
minutes until water flow is continuous
and all air is purged from water pipes.
The unit’s plastic cover must be installed
before the circuit breaker is turned on.
Tip : The operation of the unit is
very convenient, after selecting
the desired power, users can turn on
or turn off the unit, adjust the water
temperature directly by water tap, it is
not necessary to operate the knob on
the front cover frequently.
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2. Guarantee
For guarantees please refer to the
respective terms and conditions of
supply for your country.
The installation, electrical
connection and first operation
of this appliance should be carried
out by a qualified installer.

The company does not
accept liability for failure of any
good supplied which have not been installed and operated in accordance with
the manufacturer’s instructions.

3. Fault elimination for the user
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Fault

Cause

Rectification

No hot water

- Circuit breaker off
- Not enough flow rate to
activate unit

- Turn circuit breaker on
- Clean filter faucet aerator
or shower head

Water not hot enough

- Water flow too high
- Voltage too low

- Reduce water flow
- Supply correct voltage to
unit.

STIEBEL ELTRON

4. Installation Instruction for the qualified installer

115 mm
50 mm

Fig 1

Fig 2

4 x 35 mm
6 mm

m

6m
min. 4.5 mm
max. 5.5 mm

Fig 3

STIEBEL ELTRON
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4. Installation Instruction for the qualified installer

Dimension

220 mm.

Installation location

170 mm.

80 mm.

Fig 4

Fig 5

Warning:
As with any electric appliance, failure to electrically
ground unit may result in serious injury or death.

Micro Switch
Manual re-set
Thermal cut-out

L
N

A

2

3

B

The Position Table
Selector Switch 4 Step
POSITION

Selector Switch
4 Step
Lamp

A
1

B
2

3

4

OFF
LOW
MID
HIGH

Heating Elements

Fig 6
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4. Installation Instruction for the qualified installer
4.1 Components of the unit
1. Fixing hole (2 nos.)
2		 Cable seal
3. Step switch
4. Differential pressure switch
			assembly
5. Cold water connection

6.
7.
8.
9.
10.

8

Hot water connection
Water container assembly
Thermostat
Gasket with filter
Union nut (provided by client)

1
2

7

3

1

4

90 mm.

6

5
9
10
Fig 7
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4. Installation Instruction for the qualified installer
4.2 Installation instruction
for the qualified installer
1. Install the Mini Multipoint as
			 close as possible to the main hot
			 water draw-off points.
2. Leave a minimum of 13 cm. of
			 clearance on all sides for servicing.
3. Remove plastic cover. (Fig 2)
4. Mount unit securely to wall by
			 putting two screws through
			 mounting holes. Screws and
			 plastic wall plugs for mounting
			 are provided. (Fig 3)
4.3 Water connections
1. All plumbing work must comply
			 with national and applicable
			 state and local plumbing codes.
2. Make certain that the cold water
			 supply line has been flushed to
			 remove any scale and dirt.
3. Cold water connection (inlet) is
			 on the right side of the unit (Fig
			 7 # 5), hot water connection
			 (outlet) is on the left side of the
			 unit. (Fig 7 # 6)
4. Both inlet and outlet connec			 tions are suitable for 15 mm.
			 diameter copper pipe.
5. When all plumbing work is
			 completed, check for leaks and
			 take corrective action before
			proceeding.

4.4 Electrical connection
1. All electrical work must comply
			 with national and applicable
			 state and local electrical codes.
2. The Mini Multipoint should be
			 connected to a properly grounded
			dedicated branch circuit of proper
			 voltage rating. In installation
			 with several Mini Multipoint
			 units, each unit requires an
			 independent circuit.
3.		 The “live” wires must be connected
			 to the slots on the terminal
			 block marked L. The ground
			 wire must be connected to the
			 slot marked with the ground
			symbol.
4. Reinstall plastic cover.
Warning:
Before beginning any work on
the electric installation, be sure that
main breaker panel switch is, “OFF”
to avoid any danger of electric shock.
All mounting and plumbing must be
completed before proceeding with
electrical hook-up where required by
local, state or national electrical codes
the circuit should be equipped with a
“Ground fault interrupter”.

Unit must be installed in a
vertical position with the water
fittings pointing downward. Do not
install unit where it would routinely
be splashed with water. Electric shock
may result.
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1. คำ�แนะนำ�การใช้งาน และติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้งาน และช่างผู้ชำ�นาญงาน
1.1 รายละเอียดและลักษณะการทำ�งาน
ต้องอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะติด
ตั้งเครื่องทำ�น้ำ�ร้อน Mini Multipoint หากท่านไม่
ปฏิบัติตามกฎเพื่อความปลอดภัยหรือคำ�แนะนำ�ที่
กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้ เครื่องอาจทำ�งานไม่สมบูรณ์
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได้

คำ�เตือนจากความเสียหาย
เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนนี้อาจถูกใช้งานโดย
เด็กอายุ 8 ปี หรือคนที่มีสภาพร่างกายไม่
สมบูรณ์, คนที่สูญเสียความสามารถในการ
รับรู้ หรือไม่มีประสบการณ์ ควรได้รับการ
แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนอย่าง
ปลอดภัย และยังเข้าใจถึงความเสี่ยงและ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธี ห้าม
เด็กเล่นเครื่องทำ�น้ำ�ร้อนนี้ หรือทำ�ความสะอาด
ใด ๆ หรือกระทำ�การใด ๆ โดยไม่อยู่ภายใต้การ
ดูแลจากผู้ใหญ่

สตีเบล เอลทรอน เอเซีย ประเทศไทย จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามอันเนื่องมา
จากการไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการติดตั้งหรือการ
ใช้งานที่กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้หรือเนื่องจากการใช้
งานอย่างไม่เหมาะสม การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
นั้นรวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ทำ�ความร้อน
ของเหลวอื่นนอกเหนือจากน้ำ� การไม่ปฏิบัติตามคำ�
แนะนำ�ในการติดตั้งและการใช้งาน หรือการใช้งาน
อย่างไม่เหมาะสมจะส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ
ห้ามถอดฝาพลาสติกครอบเครื่องออกโดยไม่ตัด
กระแสไฟฟ้า

ข้อมูลทั่วไป
เครื่องทำ�น้ำ�ร้อน Mini Multipoint ไม่เก็บน้ำ�ร้อนไว้
ในเครื่อง แต่น้ำ�จะถูกอุ่นให้ร้อนในทันทีที่น้ำ�ไหลผ่าน
เครื่องทำ�ความร้อนที่ใช้ในการอุ่นน้ำ�นั้นจะถูกควบคุม
โดยอิเลคทรอนิกส์ โปรดตั้งกำ�ลังไฟฟ้าที่ต้องการโดย
หมุนลูกบิดที่อยู่บนฝาครอบด้านหน้า ไฟ LED จะ
สว่างขึ้นเมื่อ “เปิด” เครื่อง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการใช้งาน
เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนนี้หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อศูนย์ให้บริการสตีเบล เอลทรอน

คำ�เตือน :
ห้ามเปิดสวิตซ์ หากคาดว่าน้ำ�ในเครื่องทำ�
น้ำ�ร้อนเป็นน้ำ�แข็ง

เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนนี้ ออกแบบให้ใช้สำ�หรับบ้าน
พักอาศัย และจะปลอดภัยที่สุดถ้าผู้ใช้ได้รับการอบรม
การใช้งาน หรือเป็นผู้มีความรู้ในการใช้งานเป็นอย่าง
ดี เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนนี้ยังสามารถใช้ได้นอกเหนือจาก
บ้านพักอาศัยทั่วไป เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก ตราบใดที่
มันถูกนำ�มาใช้แบบเดียวกัน

STIEBEL ELTRON
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1. คำ�แนะนำ�การใช้งาน และติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้งาน และช่างผู้ชำ�นาญงาน
1.2 ข้อมูลทางเทคนิค
รุ่น

DMT 6

ประเภท

ปิด

แรงดันน้ำ�เข้าต่ำ�สุด

MPa (bar)

0.08 (0.8)

แรงดันน้ำ�เข้าสูงสุด

MPa (bar)

1 (10)

ลิตร

≤0.25

ความจุแทงค์
ขนาดของเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก)

มม.

170 x 220 x 80

น้ำ�หนัก (ไม่มีน้ำ�ในเครื่อง)

กก.

1.4

การต่อไฟฟ้า

1/N/PE/AC 220 V.

ระดับการควบคุม

ปรับได้ 4 ระดับ (Off - Low - Med - High)

การต่อท่อน้ำ�โดยใช้ (การติดตั้งภายนอก)
ขนาดของเบรคเกอร์ที่แนะนำ�
ขนาดของสายไฟที่แนะนำ�

G ½”
(A)

32

(Sqmm.)

4-6

กำ�ลังไฟฟ้า (kW) อัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า(A)
220 V

kW - A
6.0 - 27.3

ข้อแนะนำ�
ค่าดังกล่าวเป็นเพียงข้อแนะนำ� และจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบชนิดการติดตั้งสายไฟ โปรดตรวจสอบ
มาตรฐานและกฎระเบียบการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับประเทศของคุณ
บริษัทสตีเบล เอลทรอน จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
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1. คำ�แนะนำ�การใช้งาน และติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้งาน และช่างผู้ชำ�นาญงาน
1.3 ข้อสังเกตสำ�คัญ
ควรปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การใช้งานและ การติดตัง้
ในรายละเอียดของคู่มือที่สำ�คัญทั้งความ
ปลอดภัยการใช้งาน การติดตั้ง การซ่อมบำ�รุง
คำ�เตือน : ห้ามเปิดสวิตซ์หากคาดว่า
น้ำ�ในเครื่องทำ�น้ำ�ร้อนเป็นน้ำ�แข็ง
1.4 กฎข้อบังคับ
- การใช้ไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
		 บังคับของการไฟฟ้าเขตท้องถิ่นนั้น ๆ
- การใช้น้ำ�ประปาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
		 ข้อบังคับของการประปาเขตท้องถิ่นนั้น ๆ
- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค
- การติดตั้งตัวเครื่องต้องให้ได้ระดับกับผนัง
- การต่อสายไฟต่างๆต้องแน่นหนา
- ต้องใช้ท่อชุดใหม่* กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่
		 ให้ใช้ท่อชุดเก่าซํ้า
ต้องติดตั้งให้สามารถแยกขาดจาก
เมนสายไฟ เช่น การติดตั้งฟิวส์ ต้องมี
ช่องว่างตัดไฟอย่างต่ำ� 3.5 มิลลิเมตร
หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้อง
เปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ศูนย์บริการของสตี
เบล เอลทรอน หรือช่างผู้ชำ�นาญงานเพื่อหลีก
เลี่ยงการเกิดอันตราย
เครื่องจะต้องต่อสายดิน (ดูที่แผนผังวงจร
ต้องใช้ซีลหุ้มสายไฟ (2) เพื่อป้องกัน
น้ำ�ซึมเข้าเครื่อง
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* เครื่องรุ่นนี้ไม่รวมท่อชุดใหม่

1.5 ตำ�แหน่งการติดตั้ง
เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนชนิดน้ำ�ผ่านร้อนทันทีต้อง
ติดตั้งใกล้กับจุดใช้งานให้มากที่สุด และ
ควรติดตั้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ และไม่อยู่
ในบริเวณที่ทำ�ให้น้ำ�ในถังต้มเป็นน้ำ�แข็ง และต้อง
ติดตั้งเครื่องในแนวตั้งเท่านั้น
1.6 การส่งมอบเครื่องแก่ผู้ใช้งาน
อธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียด และถูกต้องแก่ผู้
ใช้งาน
- เตือนความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดอันตรายจาก
		 น้ำ�ร้อนซึ่ง มีอุณหภูมิสูงมากเกินไป
- ส่งมอบคู่มือนี้พร้อมระบุให้เก็บรักษาไว้ในที่
		 ปลอดภัย
1.7 การดูแลและบำ�รุงรักษา
ทำ�ความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำ�หมาดเช็ด
ภายนอกเครื่องเท่านั้น ห้ามใช้วัตถุมีคมขัดทำ�ความ
สะอาด หรือ ใช้น้ำ�ยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำ�ความ
สะอาด
การซ่อมบำ�รุงภายในเครื่อง จะต้องกระทำ�
ด้วยความระมัดระวังโดยช่างผู้ชำ�นาญงาน
การบำ�รุงรักษาตามปกติ
เครื่องทำ�น้ำ�ร้อน Mini Multipoint ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน อายุการใช้งาน
จริงจะขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ�และการใช้งาน ตัวเครื่อง
เองไม่จำ�เป็นต้องได้รับการบำ�รุงรักษาอย่างสม่ำ�เสมอ
อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำ�ให้ขจัดตะกรันและสิ่งสกปรก
ซึ่งอาจสะสมตัวอยู่บริเวณปลายก๊อกน้ำ�หรือในหัว
ฝักบัวออกเป็นครั้งคราวเพื่อให้กระแสน้ำ�ไหลอย่าง
สม่ำ�เสมอ
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1. คำ�แนะนำ�การใช้งาน และติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้งาน และช่างผู้ชำ�นาญงาน
1.8 การบริการ
เมื่อจะทำ�การซ่อมบำ�รุงหรือทำ�การใดๆ
กับเครื่องทำ�น้ำ�ร้อนนี้ ต้องตัดกระแสไฟ
และปิดวาล์วน้ำ�ก่อนทุกครั้ง
- การทำ�ความสะอาดไส้กรองถอดแหวนข้อต่อ
		 น้�ำ เย็นและถอดตะแกรงกรองตะกอนออกเพื่อ
		 ทำ�ความสะอาดและประกอบกลับเหมือนเดิม
1.9 คำ�เตือน
เมื่อเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วอุณหภูมิ
น้ำ�อาจสูง และเป็นอันตรายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็ก ควรให้อยู่ห่างจากทางน้ำ�ร้อนออก
เพราะอาจเกิดอันตรายจากการถูกน้ำ�ร้อนลวกได้
1.10 ข้อมูลสำ�คัญ
- ข้อมูลทางด้านเทคนิคติดอยู่บนฉลากด้านล่าง
		 เครื่อง
- ควรติดตั้งเครื่องบนผนัง
- ไม่ควรต่อท่อความร้อนเพิ่ม
- วัสดุติดตั้ง
		 ท่อน้ำ�เย็นใช้ท่อเหล็ก หรือ ท่อทองแดง
		 ท่อน้ำ�ร้อนใช้ท่อน้ำ�ทองแดง
- ระบบไฟฟ้าต่อผ่านเครื่องตัดไฟขนาด 30
		 แอมป์
- ไม่ควรเปิดฝาเครื่องขณะใช้งาน
- ไม่จำ�เป็นต้องต่อเซฟตี้วาล์ว
ความปลอดภัยเพิ่มเติม
ในกรณีเมื่อเกิดความร้อนเกินกว่าปกติระบบจะ
ตัดการทำ�งานของเครื่องอย่างถาวร ลูกค้าต้องเรียก
บริการจากช่างผู้ชำ�นาญงานเท่านั้น

16

1.11 การใช้งานเครื่องทำ�น้ำ�ร้อน
1. เปิดเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าเพื่อให้เริ่มการทำ�งาน
		 ของเครื่อง
2. ปรับกำ�ลังไฟในระดับที่ต้องการโดยหมุนลูกบิด
		 ที่อยู่บนฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง
3. เปิดน้ำ�ร้อนแล้วรอ 20 วินาทีจนกว่าอุณหภูมิ
		 จะคงที่
4. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำ�ด้วยมือว่าไม่ร้อนจนเกิน
		 ไป ลดอุณหภูมิลงหากจำ�เป็น
5. อธิบายให้ผู้ใช้ฟังถึงวิธีการทำ�งานของเครื่อง
		 และทำ�ให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้งานเครื่อง
		 แนะนำ�ผู้ใช้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
		 ส่งมอบคำ�แนะนำ�เหล่านี้ ให้เก็บไว้สำ�หรับ
		 ใช้อ้างอิงในอนาคต
คำ�เตือน:
ก่อนการใช้งานปกติ ต้องเปิดวาล์วน้ำ�ร้อน
ให้มากที่สุด แล้วปล่อยน้ำ�ไหลผ่านเครื่องสักครู่เพื่อ
ล้างตะกอนสิ่งสกปรก และไล่อากาศออกจากเครื่อง
และควรปิดฝาครอบ เครื่องให้เรียบร้อยทุกครั้ง
ก่อนเปิดเครื่องใช้งานปกติิ
เคล็ดลับ : คำ�แนะนำ�สำ�หรับการใช้งาน
หลังจากเลือกอุณหภูมิจากตัวเครื่อง
เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถปิด / เปิด น้ำ�ร้อนจาก
วาล์ควบคุมน้ำ�ได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องหมุนปุ่มปรับ
อุณหภูมิบนฝาครอบเครื่องอีก
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2. การรับประกัน
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน โปรดดู
จากบัตรรับประกันที่ให้มาด้วย

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำ�หรับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ

การติดตั้งเครื่องและการต่อกระแสไฟฟ้า
รวมถึงการใช้งานครั้งแรกควรทำ�โดยช่าง
ผู้ชำ�นาญ

3. การแก้ ไขข้อขัดข้อง สำ�หรับผู้ ใช้งาน
ข้อขัดข้อง

สาเหตุ

การแก้ไข

น้�ำ ไม่รอ้ น

- เบรคเกอร์ตดั การทำ�งาน
- อุปกรณ์ตัดการทำ�งานของ
เครื่องทำ�งานอยู่

- เปิดเบรคเกอร์
- ตัง้ ค่าอุปกรณ์ตดั การทำ�งาน
ของเครื่องใหม่

น้ำ�ร้อนไม่พอ

- อัตราการไหลของน้ำ�แรง
เกินไป
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ�

- ลดอัตราการไหลของน้ำ�
- จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง
กับเครื่อง

ข้อแนะนำ� : สำ�หรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทำ�ความร้อนซึ่งมี คัตเอาต์ความร้อน
ชนิดไม่ตั้งใหม่เอง หากต้องการตั้งใหม่จะปฏิบัติ
โดยการตัดวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าชุดหลัก
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คำ�เตือน : เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
เกิดจากการตัง้ ใหม่โดยบังเอิญของคัตเอาต์
สำ�หรับอุปกรณ์ทำ�ความร้อน ต้องไม่จ่ายไฟฟ้าให้
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผ่านอุปกรณ์สวิตซ์ ชิ่งภายนอก
ได้แก่ ตัวตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่ปกติ และปิด
วงจรโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค (utility)
17

4. คำ�แนะนำ�การติดตั้ง สำ�หรับช่างผู้ชำ�นาญงาน

115 mm
50 mm

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

4 x 35 mm
6 mm

m

6m
min. 4.5 mm
max. 5.5 mm

ภาพที่ 3
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4. คำ�แนะนำ�การติดตั้ง สำ�หรับช่างผู้ชำ�นาญงาน
ขนาดของเครื่อง

220 mm.

ตัวอย่างการติดตั้ง

170 mm.

80 mm.

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

Warning:
As with any electric appliance, failure to electrically
ground unit may result in serious injury or death.

Micro Switch
Manual re-set
Thermal cut-out

L
N

A

2

3

B

The Position Table
Selector Switch 4 Step
POSITION

Selector Switch
4 Step
Lamp

A
1

B
2

3

4

OFF
LOW
MID
HIGH

Heating Elements

ภาพที่ 6
STIEBEL ELTRON
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4. คำ�แนะนำ�การติดตั้ง สำ�หรับช่างผู้ชำ�นาญงาน
4.1 ส่วนประกอบของเครื่อง
1. รูสำ�หรับยึดผนัง(2 nos.)
2 ซีลกันน้ำ�สำ�หรับสายไฟ
3. สวิตซ์ปรับกำ�ลังไฟฟ้า
4. ชุดประกอบสวิตซ์วัดความดันแตกต่าง
5. จุดต่อน้ำ�เย็น

6. จุดต่อน้ำ�ร้อน
7. แทงค์ทำ�ความร้อน
8. อุปกรณ์ตัดการทำ�งานเมื่ออุณหภูมิน้ำ�สูงเกิน
9. ตะแกรงกรองตะกอน
10. ข้อต่อเกลียว (ลูกค้าเป็นผู้หาเอง)

8

1
2

7

3

1

4

90 mm.

6

5
9
10
ภาพที่ 7
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4. คำ�แนะนำ�การติดตั้ง สำ�หรับช่างผู้ชำ�นาญงาน
4.2 ในการติดตั้งสำ�หรับผู้ติดตั้งที่มีความชำ�นาญ
1. ควรติดตั้งเครื่องทำ�น้ำ�ร้อน Mini Multipoint
		 ให้ใกล้กับหัวจ่ายน้ำ�ร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะ
		 ทำ�ได้
2. เว้นที่ว่างสำ�หรับปฏิบัติงานบริเวณรอบด้านไว้
		 อย่างน้อย 13 เซ็นติเมตร
3. ถอดฝาพลาสติกครอบเครื่องออก (รูปที่ 4)
4. ยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังโดยไขสกรู 2 ตัวลง
		 ในรูของพุกพลาสติกที่อุดในรูกำ�แพง ซึ่งมา
		 พร้อมกับเครื่อง (รูปที่ 5)
4.3 จุดต่อน้ำ�
1. งานระบบประปาทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับ
		 ระเบียบการประปาของพื้นที่และของเขตที่มี
		 ผลบังคับใช้ในประเทศ
2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทำ�ความสะอาดท่อน้ำ�
		 เย็นเพื่อขจัดคราบตะกรันและสิ่งสกปรกแล้ว
3. ต่อน้�ำ เย็น (น้�ำ เข้า) อยูท่ างขวามือของเครื่อง
		 (รูปที่ 6 # 5) จุดต่อน้ำ�ร้อน (น้ำ�ออก) อยู่ทาง
		 ซ้ายมือของเครื่อง (รูปที่ 6 # 6)
4. ข้อต่อทางน้ำ�เข้าและน้ำ�ออกทั้งสองข้างต้อง
		 มีเส้นผ่าศูนย์กลางทีเ่ หมาะสมประมาณ 15 มม.
5. เมื่องานประปาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ให้
		 ตรวจสอบหารอยรั่วและทำ�การซ่อมแซมก่อน
		 ดำ�เนินการขั้นต่อไป
ต้องติดตั้งเครื่องในแนวตั้งโดยให้
อุปกรณ์ประกอบน้ำ�ชี้ลงด้านล่าง อย่าติด
ตั้งเครื่องไว้ในบริเวณที่มักมีน้ำ�สาดถึงเสมอ อาจ
ทำ�ให้เกิดไฟดูดได้
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4.4 จุดต่อไฟฟ้า
1. งานไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระเบียบ
		 การไฟฟ้าของพื้นที่และของเขตที่มีผลบังคับใช้
		 ในประเทศ
2. ควรเชื่อมต่อเครื่องทำ�น้�ำ ร้อน Mini Multipoint
		 เข้ากับวงจรย่อยสำ�หรับเครื่องทำ�น้ำ�ร้อนโดย
		 เฉพาะและต่อสายดินอย่างเหมาะสม ในการ
		 ติดตั้งเครื่องทำ�น้ำ�ร้อน Mini Multipoint
		 หลายๆ เครื่องนั้น แต่ละเครื่องจำ�เป็นต้องมี
		 วงจรแยกอิสระ
3. ต้องเชื่อมต่อสายไฟฟ้า เข้ากับช่องบนกล่อง
		 ต่อไฟฟ้า (Terminal Block) ที่มีสัญลักษณ์
		 ตัว L ต้องเชื่อมต่อสายดินเข้ากับช่องที่มี
		 สัญลักษณ์รูปพื้นดิน
4. ใส่ฝาครอบพลาสติกกลับเข้าที่
คำ�เตือน:
ก่อนเริ่มงานการติดตั้งไฟฟ้าใดๆ ก็ตาม
ต้องมั่นใจว่าสวิตช์ของเบรกเกอร์หลัก อยู่ใน
ตำ�แหน่ง “ปิด” เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูก
ไฟฟ้าดูด ต้องทำ�การติดตั้งเครื่องและเดินระบบ
ประปาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะทำ�การเชื่อมต่อ
ไฟฟ้า ในกรณีที่มีข้อกำ�หนด ของการไฟฟ้าของ
พื้นที่ ของเขตหรือของประเทศกำ�หนดว่าควรเชื่อม
ต่อแผงวงจรด้วย “อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมี
ไฟฟ้ารั่ว”
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Size:A5
Material: White paper 80 g.
Plastic bag : 7 x 11 INCH
Product code : DMT 6 : 222368
Part name : OPERATING INSTRUCTION DMT 6 En-Th
Rev.03
Part no. 7901-281670

