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нагрівального елементу вказані в ідентифікаційній табличці на корпусі пристрою. 
Діаметр різьби патрубків входу і виходу води – G1/2". 

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції та харак-
теристик водонагрівача без попереднього повідомлення. 

Таблиця 1 

Об’єм ЕВН, л 
Середній час нагріву на ΔТ=45°С 

при потужності 2 кВт 

30 0 год. 50 хв. 
50 1 год. 25 хв. 
80 2 год. 10 хв. 

100 2 год. 45 хв. 

4. ОПИС І ПРИНЦИП ДІЇ ЕВН 

Зовнішній корпус ЕВН виконаний з ударотривкого пластика. Внутрішній бак 
виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі з вмістом титану, що забезпе-
чує високу корозійну стійкість і, як наслідок, тривалий термін експлуатації. Про-
стір між зовнішнім корпусом і внутрішнім баком заповнений пінополіуретаном - 
сучасною, екологічно чистою теплоізоляцією, що має найкращі характеристики 
теплозбереження . Моделі IF (pro) мають два різьбові патрубки: для входу холод-
ної води (Мал. 1, п. 3) з синім кільцем і виходу гарячої води (Мал. 1, п. 2) - з 
червоним кільцем, і обладнані додатковим дренажним патрубком (закритий ме-
талевою заглушкою) для зливу води і промивання внутрішнього бака (Мал. 1, п. 
17). На лицьовій стороні ЕВН, в усіх моделях, знаходиться панель управління 
(Мал. 1, п. 16). 

На знімному фланці змонтовані трубчастий електронагрівач (ТЕН) і датчики 
термостата і термовимикача. ТЕН служить для нагріву води і керується термоста-
том, який має плавне регулювання температури до +75°С. Усі моделі мають еле-
ктронне управління з сенсорним регулюванням. Електроніка автоматично підт-
римує температуру води на рівні, встановленому користувачем. Термовимикач 
служить для оберігання ЕВН від перегрівання і відключає ТЕН від мережі при 
перевищенні температури води понад +95°З (Мал. 3). 

На електричному шнурі приладу опційно змонтований ПЗВ, що забезпечує 
відключення ЕВН від мережі електроживлення при витоку або пробої напруги 
живлення на заземлені елементи приладу. 

Запобіжний клапан (Мал. 1, п. 5) виконує функції зворотного клапана, пере-
шкоджаючи попаданню води з водонагрівача у водопровідну мережу у випадках 
падіння в останній тиску і у випадках зростання тиску у баку при сильному нагріві 
води, а також функції захисного клапана, скидаючи надмірний тиск у баку при 
сильному нагріві води. Під час роботи водонагрівача вода може просочуватися з 
випускної труби запобіжного клапана для скидання зайвого тиску, що відбува-






























