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

เครื่องทำ�น้ำ�รอนนี้จะตองทำ�ก�รติดตั้งต�มวิธีก�รในคูมือโดยช�งผูชำ�น�ญง�นเท�นั้น

EVS 15 / EVS 30 / EVS 50 / 
EVS 80 / EVS 100 / EVS 150 
English
Vertical wall mounted electric storage water heater Instructions for use and  installation
ไทย

เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนด้วยไฟฟ้�แบบติดผนังในแนวตั้ง
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General information

    Read these instruction
   carefully before using the 
appliance and retain them for future 
reference.  If the appliance is passed 
on the third party please hand these 
instructions to the new user.

   - This appliance is not 
    intended for use by persons 
(including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, 
unless they have been   given   supervision
or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for 
their safety.

   - Children should be 
    supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

   WARNING: 
   When selecting an appropriate
water temperature, the temperature 
may be dangerously high, especially for 
children. Keep away from the hot water 
outlet, as it may cause a potential scald-
ing hazard.

ข้อมูลทั่วไป

	 	 	 อ�นคำ�แนะนำ�เหล�น้ีอย�งละเอียด	

	 	 	 กอนก�รใชง�นอุปกรณ์และเก็บคำ�

แนะนำ�นี้	 ไวสำ�หรับก�รอ�งอิงในอน�คต	ห�กมี

ก�รสงตออุปกรณ์นี้ใหบุคคลที่ส�ม	 กรุณ�ใหคำ�

แนะนำ�นี้กับผู ใชคนใหมดวย

   - เครื่องทำ�น้ำ�รอนนี้ไมไดมีวัตถุ

	 	 	 	 ประสงค์เพื่อก�รใชง�นโดย	บุคคล	

(รวมทั้งเด็กเล็ก)	 ซึ่งทุพพลภ�พ,	 บกพรองท�ง	

ก�รรับรู,	 บกพรองท�งจิต,	 ข�ดประสบก�รณ์

และ	 คว�มรู	 เวนแตจะมีผูดูแลใหคำ�แนะนำ�ที่

เกี่ยวของกับก�รใชง�นของเครื่องทำ�น้ำ�รอนนี้

	 	 	 -	เด็ก	ๆ	ควรไดรับก�รดูแลเพื่อให

	 	 	 	 แน่ใจว�พวกเข�ไมเลนกับเครื่อง

ทำ�น้ำ�รอนนี้

   คำ�เตือน :

	 	 	 เมื่อเลือกอุณหภูมิที่เหม�ะสมแล้ว	

อุณหภูมิน้ำ�อ�จสูง	และเป็นอันตร�ย	โดยเฉพ�ะ

อย�งยิ่งเด็ก	 ควรใหอยูห�งจ�กท�งน้ำ�รอนออก	

เพร�ะอ�จเกิดอันตร�ยจ�กก�รถูกน้ำ�ลวกได
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Outer diameter 
: 7mm. 

Dowels : M10
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* Please make sure that the dowels are tightened in the wall by turning the 
dowels clockwise and are in an upward position before hanging the unit.
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1 Hot water outlet
2 Screw for hot water outlet*
3 Adjusting handle for
 Mixing valve*
4 Shower nozzle* 

5 Cold water inlet
6 One-way safety valve
7 Pressure release hole
8 Joint screw for 
 cold water inlet*

1 Thermometer
2 Limiter
3 Temperature control knob
4 Thermostat
5 Bottom cover
6 Inlet pipe
7 Outlet pipe
8 Magnesium anode
9 Incoloy heating element
10 High quality insulation 

1 Tee. Joint*
2 Hot water outlet
3 One-way safety valve 

4 Water inlet valve*
5 Cold water supply

F

G

H

* Note : Not included in the EVS supply scope.
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1. Operating instructions for the user and the qualified installer

Description
The EVS 15-150 unvented (pressur-
ized) wall-mounted water heater can 
heat potable water up to about:
EVS 15-150 = 75°C  to suit demand 
and supply a number of draw-off 
points.  The water content is automatically 
heated to the preset temperature.

The device is adjusted at the works to 
75°C.

In brief
• Contains 15 - 150 l domestic hot 
 water with up to 75 °C 
• Pressurized enamelled steel 
 container
• Non fluorine polyurethane 
 insulation layer

  Important notes:
  High temperatures present 
the risk of scalding.

– Arrange to have the wall-mounted
 water heater and the safety valve
 or safety group checked regularly
 by a qualified installer.
– Check the fittings regularly; clean
 limescale off outlets using 
 conventional commercial descaling 
 products.

  Disconnection from  the 
 supply mains having a contact
separation in all poles that provide 
full disconnection at least 3 mm.

  The device is under water 
  pressure.  During heating, 
water will drip from the safety valve 
for reasons of safety; if dripping 
continues after heating-up has 
concluded, contact your installer.

Risk of freezing
The device is protected against freez-
ing at every temperature setting, 
but not the safety valve or the safety 
group and the water pipe.

Temperature adjustment
EVS 15 - 150
The temperature adjustment may be 
altered by the user directly at the 
temperature knob.

Care
A damp cloth is all that is needed for 
care and cleaning the outer housing.  
Do not use any foaming or caustic 
cleaning agents.

Instructions for use and installation

  Keep these instructions in a 
  safe place, and give them to 
the new  owner if you move house; if 
maintanace or repair work is required, 
let the qualified installer have them 
for reference.

  Use only original Stiebel 
 Eltron spare parts
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1. Operating instructions for the user and the qualified installer

Heating-up time

* Cold water intake  27 °C
   Temperature setting  75 °C

What to do if...?

Type Heating-up time

EVS   15 0 h   34   min

EVS   30 0 h   51   min

EVS   50 1 h   25   min

EVS   80 2 h   16   min

EVS 100 2 h   50   min

EVS 150 4 h   16   min

Fault Cause Rectification

The water discharge volume 
has been clearly reduced 
despite the water valve 
being opened fully

The desired temperature is 
not being reached.

The device is no longer 
heating up.

– Heating element is 
    scalded up

– Incorrect positioning 
    of the temperature
– Heating element is 
    scalded up
– Device has incorrect 
    dimensions for its use

– Power supply 
    disconnected
– Limiter has operated

– Heating element 
    defective

–  Arrange for the 
    device to be descaled 
    by a  qualified installer 
    (see also “Maintenance”).

– Regulator must be set 
    on correct position
– Device must be 
    descaled
– Change appliance to 
    bigger one

– Check the electricity 
    leads (fuses).
– Arrange to change the 
     complete safety  thermal
    cut-out
– Change the heating 
    flange
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Installation instructions
for the installer
Regulations and provisions
– General national regulations
– Regulations of the local water 
 authority
– Regulations of the local electricity 
 authority
– Rating plate
Installation location
- Only install indoor
– Install vertical as in Fig. C 
– In an area free of the risk of freezing
– Install in the vicinity of the water tap
Equipment installation
– Install the device Fig. E
 When installing the device, select 
 securing materials to suit the stability
   of the wall. The wall must be able to 
   carry at least two times of  the weight
   of the unit filled with water. Please 
   make sure that the dowels are 
   tightened in the wall by turning the 
   dowels clockwise and are in an upward
   position before hanging the unit.

2. Installation instructions for the qualified installer

Water connection Fig. F,G 
Unvented (pressurized) for the supply 
of several draw-off points.

 For indoor installation only

 A safety valve must be fitted 
 at the cold water inlet of the 
unit, by a skilled installer.
 
 Note with regard to copper 
 pipes: No connections made 
of copper may be installed directly on 
the device. We recommend that red 
brass or plastic transition fittings be 
used as connection isolators for the 
pipe connections. 

Parts Fig H
Steel tank enamelled with heating 
flange with incoloy heating element 
and protection anode.  For test mark: 
see  rating  plate  protection  mode 
IP X4. 
-  Cold water connection nozzle (blue)
-  Hot water connection nozzle (red)

Technical data

Type EVS 15 30 50 80 100 150 

Content
Weight, empty
Power rating
Voltage
Permissible operating pressure

l
kg.
W
V

MPa

15
10.8

1500
220
0.7

30
12.6

2000
220
0.7

50
17.1

2000
220
0.7

80
23.3

2000
220
0.7

100
27.6

2000
220
0.7

150
34.9

2000
220
0.7

Fig. B

Type EVS 15 30 50 80 100 150

A
B
C
D
E

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

305
543
337
170

  -        

365
615
390
198

-

390
745
415
198

-

460
740
485
198

-

460
880
485
198
417

460
1230

485
198
767
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2. Installation instructions for the qualified installer

Electrical connection  A

 Electrical connection may 
 only  be  carried  out  by  a 
qualified installer, in accordance with 
these instructions.  

The device is intended for fixed 
connection to AC mains supplies 
using permanently-laid connection 
leads.
Specific national regulations are to be 
respected.

 First fill the device completely
 with water, then connect the 
current supply. The device may not be 
taken into operation without water 
filling (see also First start-up).

 A discharge pipe connected 
 to the pressure-relief device 
is to be installed in a continuously 
downward direction and in a frost-
free environment.

First start-up
Only to be carried out by a qualified 
installer, in accordance with these 
instructions.

 – Before switching on, fill 
  the device  by opening the 
hot water valve and  flush it through 
thoroughly.
 – Monitor first heating; check 
  to ensure that the thermo-
stat switches off.

 – Check the safety valve or   
  safety group for functional 
reliability.
 – The draining pipe must be 
  kept sloping downwards 
and connected to the pressure 
release hole at the safety valve.

 The water may drip from the 
 discharge pipe of the pressure-
relief device and that this pipe must 
be left open to the atmosphere.
 The pressure-relief device is 
 to be operated regularly to 
remove lime deposists and to verify 
that it is not blocked.
 If the supply cord is damaged,
 it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or 
similarly qualified presons in order to 
avoid a hazard.
 How the appliance is to be 
 fixed to its support.  The 
method of fixing stated is not to 
depend on the use of adhesives since 
they are not considered to be a reli-
able fixing means.
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3. Maintenance for the qualified installer

Guarantee

For guarantees please refer to the respec-
tive 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 any failure caused 
by inproper installation and / or 
unauthorized installers.

Maintenance
Only to be carried out by a qualified 
installer, in accordance with these 
instructions.

 When carrying out any work, 
 disconnect the device from 
the electricity supply!

– Check the protective anode for the 
    first  time after six month and replace
 it if  necessary.  After replacement, 
 the installer  has to decide when 
 next inspection is necessary.
– Carry out descaling of the device 
    only  after removing the heating 
    element. Do  not treat the surface of 
    the tank with  descaling agents.
– In the event of the thermal cut-out 
    having operated (no through-flow), 
    replace the  regulator/limiters 
    combination.
–  Check the safety valve or safety 
    group  regularly.

Draining the cylinder
Draining can be carried out via the 
safety valve.

 Before draining the device, 
 disconnect the device from 
the electricity supply!

– Close the isolating valve in the  cold 
    water pipe.
– Open all hot water valves fully at  all 
    draw-off points.
– Open safety valve.

 Hot water may emerge 
 during draining.
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ร�ยละเอียด

เครื่องทำ�น้ำ�รอนแบบติดผนัง	(ใชแรงดัน)	รุน	

EVS	15-150	ส�ม�รถตมน้ำ�เพื่อก�รบริโภค

ไดถึงอุณหภูมิ:

EVS 15-150 = 75°C	 โดยเหม�ะสมกับคว�ม

ตองก�รและส�ม�รถตอน้ำ�ออกไดหล�ยจุด	

น้ำ�รอนจะถูกตมถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว โดยอัตโนมัติ

เครื่องทำ�นน้ำ�ร้อนนี้ส�ม�รถตั้งค่�อุณหภูมิ

ไดถึง	75°C

ข้อสรุปโดยย่อ

•	เก็บน้ำ�รอน	15	-	150	ลิตร	ที่อุณหภูมิถึง	

 75 °C  

•	ภ�ชนะเหล็กกันสนิมเคลือบรับแรงดันสูง

•	ชั้นฉนวน	Non	fluorine	polyurethane	

  หม�ยเหตุสำ�คัญ:

	 	ก�รทำ�ง�นที่อุณหภูมิสูงจะมีคว�ม

เสี่ยงตอก�รโดนน้ำ�รอนลวกได

-	 ใหผูติดต้ังท่ีชำ�น�ญตรวจสอบเครื่องทำ�น้ำ�รอน

	 แบบติดผนังและว�ล์วนิรภัยหรือ

	 อุปกรณ์ด�นคว�มปลอดภัยอย�งสม่ำ�เสมอ

-	 ตรวจสอบเครื่องเป็นประจำ�	ทำ�คว�มสะอ�ด

			คร�บหินปูนที่ทอน้ำ�ดวยน้ำ�ย�กำ�จัดหินปูน

			ชนิดทั่วไป

	 เครื่องทำ�น้ำ�รอนนี้มีแรงดันสูงใน 

	 	ขณะใชง�นระหว�งก�รใชง�นอ�จ

มีน้ำ�หยดออกจ�กว�ล์วนิรภัยไดซ่ึงเป็นส่ิงปกติ

ท�งด�นคว�มปลอดภัย	 ห�กน้ำ�ยังหยดอยูหลัง

จ�กเคร่ืองหยุดก�รทำ�ง�นให้ติดต่อผู้ติดตั้ง

เครื่องทำ�น้ำ�รอนของท�น

1. คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น สำ�หรับผูใชง�นและช�งผูชำ�น�ญง�น

คว�มเสี่ยงต่อก�รแข็งตัวของน้ำ�

เครื่องทำ�น้ำ�รอนชนิดนี้ไดรับก�รป้องกันจ�กก�ร

แข็งตัวของน้ำ�ที่อุณหภูมิใชง�นทุกอุณหภูมิ	 แต

ว�ล์วนิรภัย	 อุปกรณ์ด�นคว�มปลอดภัย	 และ

ทอน้ำ�อ�จจะไมไดรับก�รป้องกันจ�กก�รแข็งตัว

ของน้ำ�

ก�รปรับอุณหภูมิ

EVS 15 - 150

ผู ใชง�นส�ม�รถปรับอุณหภูมิได โดยตรงที่ปุ่ม

ปรับอุณหภูมิ

ก�รดูแลรักษ�

ใชผ�ชุบน้ำ�หม�ดๆเช็ดถูด�นนอกเครื่องทำ�น้ำ�

รอน	ห�มใชน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดที่เป็นโฟมหรือ

ที่กัดกรอนกับตัวเครื่อง

คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�นและก�รติดตั้ง

	 เก็บคูมือในที่ที่ปลอดภัยและสงตอ

	 ใหผู ใชร�ยใหมห�กมีก�รย�ย	 มอบ

คูมือใหผูติดตั้งที่ชำ�น�ญไวอ�งอิงระหว�งก�ร

บำ�รุงรักษ�หรือก�รซอมแซม

	 ใชอะไหลของแทจ�ก	Stiebel	

	 Eltron	เท�นั้น
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1. คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น สำ�หรับผูใชง�นและช�งผูชำ�น�ญง�น

ระยะเวล�ในก�รต้มน้ำ�

*	อุณหภูมิน้ำ�เย็นเข�สูเครื่อง		27	°C

		อุณหภูมิน้ำ�รอนที่ตั้งไว		75	°C

สิ่งที่ควรทำ�เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ต�งๆ?

รุ่น ระยะเวล�ในก�รต้มน้ำ�

EVS   15 0	ชั่วโมง			34			น�ที

EVS			30	 0	ชั่วโมง			51			น�ที

EVS   50 1	ชั่วโมง			25			น�ที

EVS   80 2	ชั่วโมง			16			น�ที

EVS 100 3	ชั่วโมง			50			น�ที

EVS 150 4	ชั่วโมง			16			น�ที

ปัญห� ส�เหตุ ก�รแก้ไข

ปริม�ณน้ำ�รอนท่ีออกจ�กระบบลดลง

อย�งชัดเจนถึงแมว�จะเปิดว�ล์วน้ำ�

แรงสุดก็ต�ม

อุณหภูมิน้ำ�ไมรอนเท�กับท่ีต้ังไว

อุปกรณ์ไมทำ�คว�มรอน

–	ชิ้นสวนใหคว�มรอนมีหินปูน

			เก�ะ

–	ตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิไมตรงกับ

			อุณหภูมิที่ตองก�ร

–	ชิ้นสวนใหคว�มรอนมีหินปูน

		เก�ะ	

–	เครื่องทำ�น้ำ�รอนมีขน�ดไม

  เหม�ะสมกับก�รใชง�น                                    

–	ไมไดตอระบบไฟฟ้�

–	อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

		(Thermostat)	ตัดก�ร

		ทำ�ง�นของเคร่ืองเนื่องจ�ก		

		อุณหภูมินำ้�สูงเกินกำ�หนด

–	ชิ้นสวนใหคว�มรอนเสีย

–	ติดตอช�งท่ีชำ�น�ญเพื่อทำ�คว�ม

			สะอ�ดคร�บหินปูน	(ดูเพ่ิมเติมท่ี

			บท	“ก�รดูแลรักษ�”)

–	ตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิใหตรงกับ

		อุณหภูมิที ่ต้องก�ร	

–	ทำ�คว�มสะอ�ดคร�บหินปูน

–	เปลี่ยนใชเครื่องทำ�น้ำ�รอนที่มี

			ขน�ดใหญขึ้น

–	ตรวจสอบฟิวส์ส�ยไฟฟ้�

–	ติดตอช�งเพื่อตรวจสอบ/

		เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุม		

		อุณหภูมิ	(Thermostat)

–	เปลี่ยนชุดฮิตเตอร์
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คำ�แนะนำ�ก�รติดตั้ง  

สำ�หรับช�งผูชำ�น�ญง�น

กฎและข้อบังคับ

–	ขอบังคับก�รใชง�นทั่วไปในประเทศ	

–	ขอบังคับก�รใชง�นเกี่ยวกับก�รประป�

–	ขอบังคับก�รใชง�นเกี่ยวกับก�รไฟฟ้�

–	แผนบอกระดับก�รใชง�น

สถ�นที่ติดตั้ง

–	ติดตั้งภ�ยในตัวอ�ค�รเท�นั้น

–	ติดตั้งในแนวตั้งต�มรูป	C	

–	ติดตั้งในบริเวณที่ไมส�ม�รถเกิดน้ำ�แข็งได

–	ติดตั้งว�ล์วน้ำ�เย็นกอนเข�เครื่อง

อุปกรณ์ก�รติดตั้ง

–	ติดตั้งเครื่องทำ�น้ำ�รอนต�มรูป	E

	 ในก�รติดตั้งเครื่องทำ�น้ำ�รอนแบบหมอตมให

			เลือกใชวัสดุยึดติดที่เหม�ะสมกับสภ�พผนัง

			ผนังสำ�หรับแขวนเครื่องทำ�น้ำ�รอนแบบนี้	

			ตองส�ม�รถรับน้ำ�หนักไดเป็น	2	เท�ของ

			เครื่องทำ�น้ำ�รอนนี้	โปรดตรวจสอบใหแน่ใจ

			ว�ตะขอสำ�หรับแขวนเครื่องขันแน่นอยูใน

			ผนังโดยก�รหมุนเกรียวต�มเข็มน�ฬิก�	และ

			สวนของตะขออยูในตำ�แหน่งที่ถูกตองกอน

			ที่จะแขวนเครื่องทำ�น้ำ�รอน	แบบหมอตม.

2. คำ�แนะนำ�ก�รติดตั้ง  สำ�หรับช�งผูชำ�น�ญง�น

ก�รติดตั้ง / ต่อท่อน้ำ�ต�มรูป F,G 

–	ทอระบ�ยน้ำ�	(ทอแรงดันสูง)	(F)	

–	จุดสำ�หรับตอทอน้ำ�ออกหล�ยจุด	(G)

 

 ติดตั้งเครื่องในที่รม	หรือภ�ยในตัว

	 อ�ค�รเท�นั้น

 ตองติดตั้งว�ล์วนิรภัยที่ทอน้ำ�ข�เข�

											ของเครื่องทำ�น้ำ�รอนโดยช�งผูชำ�น�ญ			

 หม�ยเหตุสำ�หรับทอทองแดง:	

	 ห�มติดตั้งช้ินสวนเชื่อมตอที่ทำ�จ�ก

ทองแดงโดยตรงบนอุปกรณ์	 แนะนำ�ให ใชสวน

เชื่อมตอที่ทำ�จ�กทองเหลืองหรือพล�สติกใน

ก�รติดตั้งทอน้ำ�	

ชิ้นส่วนต�มรูป H

ถังโลหะเคลือบแผนสร�งคว�มรอน	 ประกอบ

ดวย	ฮิตเตอร์	Incoloy	และขั้วปะจุไฟฟ้�	

(Anode)	สำ�หรับสัญญ�ลักษณ์ก�รทดสอบ	:

ระดับชั้นก�รป้องกันของ	IP	X4	ใหดูที่สติกเกอร์

ที่ติดหน�เครื่อง	

-		ท�งน้ำ�เย็นเข�	(สีน้ำ�เงิน)	

-		ท�งน้ำ�รอนเข�	(สีแดง)

ภ�พ B

Type EVS 15 30 50 80 100 150

A
B
C
D
E

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

305
543
337
170

-

365
615
390
198

-

390
745
415
198

-

460
740
485
198

-

460
880
485
198
417

460
1230

485
198
767
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ข้อมูลด้�นเทคนิค

ประเภท EVS 15 30 50 80 100 150 

คว�มจุ

น้ำ�หนัก	(เครื่องเปล�)

กำ�ลังไฟฟ้�

แรงดันไฟฟ้�

แรงดันใชง�นสูดสุด

l
kg.
W
V

MPa

15

10.8

1500

220

0.7

30

12.6

2000

220

0.7

50

17.1

2000

220

0.7

80

23.3

2000

220

0.7

100

27.6

2000

220

0.7

150

34.9

2000

220

0.7
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2. คำ�แนะนำ�ก�รติดตั้ง  สำ�หรับช�งผูชำ�น�ญง�น

ก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�   A

 ก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�ส�ม�รถทำ�ได

	 โดยช�งติดตั้งที่ชำ�น�ญเท�นั้นโดย

ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�เหล�นี้	

ก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�ของอุปกรณ์นี้ตองตอ

อุปกรณ์โดยตรงกับส�ยไฟ	AC	เสนหลักโดยใช

ส�ยไฟเชื่อมตอแบบถ�วรเท�นั้น	โดยใหทำ�ต�ม

ขอบังคับเฉพ�ะของแตละประเทศ

	 เติมน้ำ�ในอุปกรณ์ใหเต็มกอนที่จะติด

	 ตั้งระบบไฟฟ้�	ห�มใชง�นอุปกรณ์นี้

โดยที่ไมมีน้ำ�ภ�ยในเครื่อง	(ดูก�รเริ่มใชง�นครั้ง

แรก)	

ตองติดตั้งใหทอท�งออกที่ตอกับทอระบ�ยแรง

ดันอยูในตำ�แหน่งชี้ลงด�นล�ง	 และตองอยูใน

สภ�พอ�ก�ศที่ปร�ศจ�กน้ำ�ค�งแข็ง

ก�รเริ่มใช้ง�นครั้งแรก

ก�รเริ่มใชง�นทำ�ไดโดยช�งติดตั้งที่ชำ�น�ญ

เท�นั้นโดยทำ�ต�มขั้นตอนนี้

	 กอนเปิดเครื่อง	ใหเปิดว�ล์วน้ำ�เย็น

	 และน้ำ�รอนเพื่อเติมน้ำ�ใหเต็มเครื่อง

	 และล�งระบบน้ำ�อย�งทั่วถึง	

	 สังเกตก�รทำ�ง�นครั้งแรก	ตรวจสอบ

	 ว�อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

										(Thermostat)ยังปิดอยู	

 

	 ตรวจสอบว�ล์วนิรภัยหรืออุปกรณ์		

										ด�นคว�มปลอดภัยว�ทำ�ง�นเรียบรอย

 

	 ทอน้ำ�ทิ้งตองเอียงลงและตอกับชอง

	 ปลอยคว�มดันของว�ล์วนิรภัย

	 น้ำ�อ�จหยดจ�ก	ทอน้ำ�ทิ้งของอุปกรณ์	

										ลดแรงดัน	จะตองใหทอนี้เปิดออกสู

										อ�ก�ศ	(ห�มติดว�ล์วที่ทอน้ำ�ทิ้ง)

	 เพื่อใหอุปกรณ์ลดแรงดันทำ�ง�นได

	 อย�งถูกตอง	ควรกำ�จัดตะกรัน	และ	

	 ตรวจสอบก�รอุดตันของตัวเครื่อง	

	 อยูเสมอ

	 ห�กส�ยไฟฟ้�ชำ�รุดตองใหผูผลิต

										หรือตัวแทนฝ่�ยบริก�รหรือบุคคลที่มี

											คุณสมบัติเหมือนกันเป็นผูเปลี่ยน	เพื่อ

										หลีกเลี่ยงอันตร�ย

	 ควรยึดหมอตมอยูกับที่อย�งไร;	วิธี

	 ก�รยึดตองไมใชก�วยึดติด	เพร�ะ

	 เป็นวิธียึดที่ไมน่�เชื่อถือ
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	 	 	 ก�รติดตั้ง	ก�รเชื่อมตอไฟฟ้�	และ

	 	 	 ก�รใชง�นเครื่องทำ�น้ำ�รอนคร้ังแรกน้ัน

ควรกระทำ�โดยผูติดตั้งที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม	

บริษัทจะไมขอรับผิดชอบตอคว�มเสียห�ยใดๆ	

อันเกิดจ�กก�รติดตั้งอย�งไมถูกตองและ/หรือ

ผูติดตั้งที่ไมไดรับอนุญ�ต

3. ก�รดูแลรักษ�    

ก�รรับประกัน  

	 	 	 เมื่อกระทำ�ง�นใดๆ	ก็ต�ม	จะตองตัด

กระแสไฟจ�กส�ยเมนกอน	

	 	 	 สำ�หรับก�รรับประกัน	โปรดดูที ่ข้อ

	 	 	 ตกลงและเงื่อนไขในก�รใหบริก�รใน

ประเทศของท�น	

ก�รดูแลรักษ� 

ส�ม�รถทำ�ได โดยผูติดตั้งที่ชำ�น�ญเท�นั้นโดย

ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�เหล�นี้

	 ตัดระบบไฟฟ้�ของอุปกรณ์ในขณะที่

	 ทำ�ง�น!

–	ตรวจสอบขั้วไฟฟ้�	(Anode)	หลังก�รใช

	 ง�น	6	เดือนแรก	และเปลี่ยนห�กจำ�เป็น	ผู

	 ติดตั้งตองกำ�หนดวันตรวจสอบใหมหลังก�ร

	 เปลี่ยนถ�จำ�เป็น

–	ก�รทำ�คว�มสะอ�ดคร�บหินปูนตองทำ�เมื่อ

	 ชิ้นสวนสร�งคว�มรอนถูกถอดออกจ�ก

	 เครื่องเท�นั้น	ห�มใชน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด

	 คร�บหินปูนกับถังน้ำ�

–	ถ�ห�กอุปกรณ์ตัดก�รทำ�ง�นเครื่องทำ�น้ำ�

		รอนเนื่องจ�กอุณหภูมิสูงเกินกำ�หนด/ในกรณี

		ที่เครื่องตัดก�รทำ�ง�น

–	ตรวจสอบว�ลว์นิรภัยหรืออุปกรณ์

	 ด�นคว�มปลอดภัยเป็นประจำ�

ก�รระบ�ยน้ำ�ออกจ�กเครื่อง

ส�ม�รถระบ�ยน้ำ�ออกไดผ�นว�ล์วนิรภัยหรือ

ผ�นท�งก๊อกน้ำ�ทิ้งที่ติดเพิ่ม

	 ตัดระบบไฟฟ้�ของอุปกรณ์กอน

										ระบ�ยน้ำ�ออกจ�กเครื่อง!

–	ปิดว�ล์วแยกน้ำ�ในทอน้ำ�เย็น

–	เปิดว�ล์วน้ำ�รอนทุกจุดแรงสุด

–	เปิดว�ล์วนิรภัยหรือว�ล์วน้ำ�ทิ้ง

	 อ�จมีน้ำ�รอนไหลออกในขณะที่ระบ�ย

	 น้ำ�ออกจ�กระบบ
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Note



Size:A5
Material: White paper 80 g.
Plastic bag : 7 x 11 INCH
Product code : EVS 15  : 235867 /  EVS 30  : 235868 / EVS 50  : 235869 /
 EVS 80 : 235870 / EVS 100 : 235871 / EVS 150 : 235872
Part name :  OPERATING INSTRUCTION EVS En-Th
Rev.01
Part no. 6901-321950


