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Tisztelt Vásárló,   
köszönjük, hogy vásárolt tőlünk egy modern, közvetlen fűtött elektromos kazánt. 

Bízunk benne, hogy hosszú ideig tudja majd Önt szolgálni. Ehhez szükséges a teljes 

használati utasítás áttanulmányozása és az alapelvek betartása. A megfelelő 

nyilatkozatot a gyártó adta ki a 2004/108/EC, 2006/95/EC irányelveknek megfelelően. 
 
Alapvető funkciók   

• A kazán a vizet elektromos fűtésre használja. Ez egy elektromos fali készülék, 
amelyet családi házak vagy lakások fűtésére terveztek, teljesítménye 7,5kW.  

• A kazán alkalmas a HMV melegítésére is, indirekt tároló segítségével. 
 
 

A kazán előnyei  
 

• Egyszerű vezérlés – új kazánja automatikusan működik. A kazán hivatalos 
üzembe helyezés után nincs szükség további beállításokra. A kazán 
alkalmazkodik a fűtési rendszer körülményeihez.  
 

• Méretek – kialakítása révén kisméretű  

1. Általános információ 
 

1. 1 Leírás és felhasználás  
Az Electric Easy 8 fali elektromos kazán alkalmas fűtésre és fürdési víz melegítésére.   
A fűtővizet a kazán testében 7,5kW teljesítményű fűtőelem melegíti. A fűtőelem 3 

részből áll, mindegyik teljesítménye 2,5kW. PID vezérlőegységgel szabályozható a 

fűtés működése. A PID szabályozás biztosítja a hatékony működést, azáltal, hogy a 

fűtővíz hőmérséklete minimálisra csökkenthető a hőmérséklet beállításánál. A kazánt 

szabályozni lehet a szobatermosztáttal, és képes felfűteni a HMV tartály vizét is 3 utas 

szelep vezérléssel. 

   
1.2 A kazán előnyei  
 

• kis méretek, modern kialakítás 
• nagy hatásfok 99% 
• csendes működés 
• információk a kijelzőn   
• a kazán teljesítményének automatikus szabályozása a gazdaságos működés 

érdekében  
• a kazán teljesítményének folyamatos fokozatmentes szabályozása be-

kikapcsoló fűtőelemekkel   
• a fűtőelemek forgása, biztosítva a kazán élettartamának meghosszabbodását   
• meghibásodások diagnosztikai rendszere megjelenik a kijelzőn   
• beépített nyomás és hőmérő   
• készenléti idő üzemmód, biztosítva a kazán működésének megszüntetését 

minden védelmi funkcióval  
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• védelmi funkciók:  

o fagyállás 
o gyerekzár 
o túlmelegedés ellenni 
o elvesztett nyomás ellen   

• szivattyú elektromos kivezetés 
• tároló víztartály csatlakozásának lehetősége 

• szobatermosztát csatlakozásának lehetősége  
• 1x 230 V vagy 2x 230/400 V 
• automatikus légtelenítés  

 

1.3 Fontos tanácsok és utasítások  
  

A kazán üzembe helyezésével és karbantartásával kapcsolatban be kell tartani a 
konkrét előírásokat, és az előírásoknak megfelelő utasításokat, valamint a gyártó 
utasításait. Fontos, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a garanciális 
feltételeket, melyet a www.nemsemmi.hu weboldal ÁSZF-ben talál. 
 

• Ellenőrizze, hogy a kazánhoz tartozó összes tartozék megtalálható a dobozban. 
• Ellenőrizze, hogy a kazán típusa megfelel-e az Ön igényeinek.  
• A típuscímkén feltüntetett adatoknak kompatibilisnek kell lenniük a kazán 

csatlakozásának és felszerelésének feltételeivel.  
 
 

1.3.1 Kazán felszerelése  
  

• A kazán biztonságos és gazdaságos üzemeltetése megköveteli az engedélyezett 
fűtés vagy építőmérnök által elkészített műszaki tervet az egész fűtési 
rendszerez.  

• A kazán felszerelését csak erre felhatalmazott vállalat vagy személyek 

végezhetik.  
• A kazánon és 100 mm-rel a kazán előtt tilos gyúlékony anyagú tárgyakat 

elhelyezni.  
• A falra szerelt kazán nem mozgatható és nem áthelyezhető.  
• A kazánt az anyacsavarral lapos tömítőgyűrűvel kell felszerelni. 
• Szükséges a fűtővíz- bemenet csatlakozása szűrővel és a szelepek elzárásával. 
• A kazán mindkét oldalfalán 100 mm-re, a tetejétől pedig minimum 400 mm-re 

szabad helyet kell biztosítani. Abban az esetben, ha nem veszi figyelembe ezt a 
szabad területre vonatkozó kérést, akkor az garanciavesztéshez vezet és egyéb 
anyagi károkat is okozhat. 

 

1.3.2 Üzembe helyezés  
  

• A kazán üzembe helyezését csak arra felhatalmazott szakképzett cég vagy 
személy végezheti, akinek érvényes gyártói igazolása van.  

• Az a vállalat vagy személy, aki az üzembe helyezi a kazánt, köteles gondoskodni 

a garanciális időszak meghibásodásainak vagy hibáinak kijavításáról. Abban az 

http://www.nemsemmi.hu/
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esetben, ha a vállalat már nem létezik, a garanciális javítást bármely más vállalat 
biztosíthatja Ön számára.  

 
• A kazán üzembe helyezésével az arra jogosult személy köteles: 

 
o A kazán vezérlő csatlakozásait ellenőrizni az elektromos hálózatra és a 

fűtési rendszerre  
o ellenőrizze a kötések feszességét  
o ellenőrizni a kazán összes funkcióját  
o tájékoztassa a felhasználót a kazán működéséről, vezérléséről és 

karbantartásáról  
  

• Tájékoztassa a felhasználót az előírt biztonsági távolságokról és annak 
védelméről a ČSN 061008 és ČSN 730823 szerint.  

• A kazán biztonsági és gazdaságos üzemeltetési igények teljesítéséhez be kell 
tartani az alábbi feltételeket:  

• A kazán felszereléséhez és telepítéséhez a felhasználónak meg kell kapnia az 
engedélyt a helyi áramszolgáltatótól (amennyiben az engedélyhez kötött) és 
ellenőriznie kell a kazán bemenetét, hogy az megfelel az engedélyben megadott 
bemenetnek.  

• A szerelést végző vállalatnak kötelessége betartania a központi fűtési 
rendszerekbe történő felszerelésével és beépítésével kapcsolatos műszaki 
előírásokat. 

• A kazán felszereléséhez engedélyezett műszaki terv szükséges a fűtési 
rendszerekhez és az elektromos kazán csatlakozásához. 

• A kazán csak meghatározott környezetben szerelhető fel. 
• A kazán kezelése, működtetése, használata, vezérlése és karbantartása tilos, ha 

nem felel meg a használati utasítás szabályainak és utasításainak. Főleg tilos 
bármelyik biztonsági egységet vagy elemet leválasztani a kazánban! Ha a 
garancia lista nem teljes, akkor érvénytelennek minősül.  

 

 Figyelmeztetés! Ha hidegebb környezetből melegebbe viszi a kazánt 
(pl., ha a külső hőmérséklet 0°C vagy 0°C alatt van, és beakarja 
szerelni), kérjük várjon legalább 2 órát.  

 

1.3.3 A kazán működése 
  

• A kazánt csak a jelen használati utasításban szereplő tanácsok és utasítások 
szerint szabad használni és ellenőrizni, kizárólag szakember által. A kazán 
üzembe helyezését arra felhatalmazott szakképzett szakember végezheti el a 
fűtési teszt során.   

• A kazán bármilyen olyan kezelése, működtetése, használata és karbantartása, 
amely nem felel meg az ebben a használati utasításban leírt utasításoknak és 
tanácsoknak az szabálytalannak minősül. A gyártó nem felelős a kazán helytelen 
használatából és karbantartásából eredő károkért.   

• A gyártó javasolja a kazán időszakos karbantartását évente egyszer a fűtési 
szezon előtt. A szervizellenőrzést csak szakmailag felhatalmazott szakszervíz cég 
vagy személy végezheti. A szerviz szabályozási lépések felsorolását javasoljuk a 
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fűtési szezon előtt történő ellenőrzés során, amelyet a „Karbantartás” 
fejezetben talál.   

• A gyártó csak a szobatermosztát csatlakozást engedélyezi, ha a szobatermosztát 
potenciálmentes kimeneti csatlakozással rendelkezik.  

• A kazán üzembe helyezésekor a garancialevél kitöltésével és aláírásával az 

illetékes szerviz felelős  
• Ha valamilyen meghibásodást vagy hibát talál a kazán elektromos részén, 

kérjük, ne saját maga javítsa meg. Válassza le a kazánt az elektromos hálózatról 
és kérjen segítséget szakembertől.  

• Az Electric Easy kazánt nem szabad más célra használni, mint ahogy ez a 
használati útmutatóban szerepel.  

 

1.3.4 Biztonság 
 

Tűzvédelmi utasítások:  
 
Válassza le a kazánt az elektromos hálózatról, és lehetőségeknek megfelelően 
ne működtesse.  

2.  
A tűz oltásához használjon porított vagy havas oltást a készülék gyúlékony és 
robbanásveszélyes anyagait figyelembe véve.  
Ne tároljon gyúlékony és robbanásveszélyes tárgyakat, amelyek nincsenek 
elzárva a kazán elől (pl. papír, festék, vegyszerek stb.).  
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1.4 Fő méretek   
Méretek mm-ben  
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1.5 Műszaki adatok  
 
 

 
Kazán típusa 

 

 
Mértékegység 

 
ELECTRIC EASY 8 

Elektromos paraméterek  
Teljes elektromos bemenet kW 7,5 

Névleges fűtőteljesítmény  kW 7,5 

Névleges áram A 3x12 / 1x36 

Feszültség  V 

2x250/400 V+N+PE/50 Hz   
1x250 V+N+PE/50 Hz 

Névleges max. áram  A 3x16 / 1x40 

Szivattyú bemenet  W 60 

Fő megszakító A 3x16 / 1x40 

A vezérlő biztosíték névleges árama A 0,315 

Mechanikai paraméterek    

Relé mechanikus élettartama  - 1 000 000 ciklus 

Relé elektromos élettartama   250 000 ciklus, 16A, 250V 

Szélesség  mm 370 

Magasság  mm 625 

Mélység  mm 225 

Kazán súlya víz nélkül  kg 19 

Környezetvédelmi igények   
Min. működő fűtési rendszer 
túlnyomása bar 0,4 

Max. működő fűtési rendszer 
túlnyomása bar 3 

Ajánlott üzemeltetési nyomás  kPa 100 

Keringető szivattyú - CESAO 3 

A fűtővíz maximális hőmérséklete  °C 80 

A termosztát max hőmérséklet tűrése  °C 100 

A teljes kazán vízmennyisége  l 5,8 
Környezetvédelmi besorolás ČSN 
332000-3 - 

normál AA5, AB5 

Hatékonyság névleges teljesítmény 
szerint % 

99 

Tápkábel CYKY mm2 3x2,5 / 1x6 

Tápkábel AYKY mm2 3x4  / 1x10 

Tágulási tartály  l nem tartalmazza 

Környezeti hőmérséklet  °C 0÷40 

Raktározás és szállítási hőmérséklet  °C -30÷ +70 

Elektromágneses hőmérséklet  - EN 55014, EN 50082-1 

Páratartalom  % 0 ÷ 90 kondenzáció nélkül 

Szabályozás    

Mérési pontok  % < 1 
A forrásban lévő víz szabályozásának 
pontossága  °C 

± 1 

Szabályozás típusa - PI 

Távirányító   

Kaszkádok  - kaszkádvezérlővel 

Szervíz csatlakozó - 6 PIN 

Kaszkádban lévő kazánok száma - kaszkádvezérlő szerint 
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1.6 Fő részek 
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1.7 Funkciók leírása  
 

1.7.1 Műszaki leírás 
  
A kazánt a hatályos ČSN EN és IEC normák és szabályok szerint tervezték. A kazán 
biztonsága, az energiatakarékosság és a hang fontos szempont volt a kazán 
tervezésénél.  
 

1.7.2 A kazán működésének elve  
 
A hőszigetelt kazántest egy tartály, ahol a vizet elektromos fűtőelemek melegítik. A 
hőigény függvényében 1 = 2, 5 kW, 2 = 5 kW vagy 3 = 7, 5 kW fűtőelem van 
csatlakoztatva. A víz keringése a szivattyún keresztül történik. A kazán működésének 
biztonságát több független érzékelő ellenőrzi. A teljes fűtési folyamatot és a szivattyú 
működését a kijelzővel és nyomógombokkal ellátott vezérlőegység vezérli. A 0/1 gomb 
a kazán üzemképtelen kikapcsolására szolgál. 
 

1.7.3 Vezérlőegység és vezérlőpanel  
 
A vezérlőegységnek több funkciója van, amelyek biztosítják az alapvető jellemzőket:  
 

• a biztonsági funkciók védelmet nyújtanak az egészség és a vagyon károk 
hatásai ellen  

• felhasználó által beállított funkciók 
• A vezérlőegység az alábbi bemeneti jelekkel működik: 

• fűtővíz hőmérséklete (NTC érzékelő) 
• minimális üzemi nyomás (230 V kapcsoló) 
• maximális üzemi nyomás (230 V kapcsoló) 
• szobatermosztát (24 V kapcsoló) 
• szervíz víz (230 V kapcsoló).  

Vezérlőegység vezérlők:  
• 3 fűtőelem 

• szivattyú működése  
 

1.7.4 A kazán védelmi funkciója  
 

Kazán fagyálló védelme   
• Ez a funkció megvédi a kazánt a fagyástól, és STAND-BY módban aktív. 
• A keringtető szivattyú és a kazán működik, ha a fűtővíz hőmérséklete 5 °C alá 

csökken. Ebben az esetben a kazán biztosítja a minimális fűtési szintet és a 
rendszer enyhén meleg, a kazán 15 °C hőmérsékletre melegszik és ezt követően 
a kazán visszaállt abba az üzemmódba, amelytől kezdve működik. 

• Ha a kazán ki van kapcsolva vagy nincs áram alatt, akkor ez a funkció nem 
aktív. 

 
Fűtési rendszer feloldása  
Mindig aktív, ha a keringtető szivattyú vagy a háromutas szelep több mint 24 órán át 
nem működik, hogy megvédje a szivattyú vagy a szelep eltömődését a kis részei miatt. 
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Ez a funkció elkerüli a szivattyú rotorjának elzáródását a STAND-BY módban, és 
meghosszabbítja annak élettartamát.  
A szivattyú napi 1 másodpercig működik 10 másodpercig. 
 

1.7.5 Kazán biztonsági funkciója   
 
Vezérlőegység  

• A vezérlőegységet az érvényes EU-normák szerint tervezték és tanúsítvánnyal 
rendelkezik. 

• A vezérlőegység védelmet nyújt az alsó és a túlfeszültség ellen 
• A vezérlőegységet a Watch Watch-Timer rendszer 512 ms idővel védi a 

processzor „blokkolása” ellen. Abban az esetben, ha a processzor blokkolja az 
automatikus visszaállítási funkciót, akkor aktiválódik, és akkor a program az 
összes paraméterrel megy attól a ponttól kezdve, ahol megszakadt. 
 

Túlmelegedés elleni védelem 
A kazán 100 °C-ra van beállítva egy vészhelyzeti termosztáttal. Ez a meghibásodás a 
kijelzőn E2-ként jelez. Ezt a meghibásodást csak arra felhatalmazott szakember 
háríthatja el. 
 
Védelem a fűtővíz nyomásának elvesztése ellen  

• 0,4 bar alatti fűtővíz nyomásveszteség esetén a kazán jelzi az E3 
meghibásodást, és a fűtőelemeket a vezérlő egységtől függetlenül kikapcsolják. 

• A kazán olyan nyomáskapcsolóval van felszerelve, amely a minimális nyomást 
a fűtési rendszerben 0,4 bar vezérli, ha a légtelenítő szelepek működési 
megbízhatósága biztosított, ez azt jelenti, hogy a kazán elegendő mennyiségű 
vízzel rendelkezik.  

• Ez a meghibásodás a vízi utak tömítettségének ellenőrzése és a 0,4 bar feletti 
vízkitöltés után kijavítható. Ezt követően a kazán automatikusan visszaáll és 
visszatér a normál működésre. 

 
A kazán tápfeszültség védelemmel van ellátva 

 

A vezérlőegység olyan funkcióval van ellátva, amely biztosítja a kazán üzemen kívül 
helyezését, ha a feszültség 150 V alatt vagy 250 V felett van. Ezt a fokozatot a kijelzőn 
a villogó pont jelzi a kijelző jobb alsó sarkában. 
Ha a feszültség rendben van = a 150 250 V skálán, akkor a kazán visszatér normál 
üzemmódba. 
 
A kazán túlnyomás elleni védelemmel van szerelve a fűtővíz oldalon  
 

A kazánszivattyú 3 bar nyomásvédelmi szeleppel van felszerelve. 3 bar-nál 
nagyobb túlnyomás esetén a szivárgás a szelepből következik be, amíg a fűtési 
rendszerben a víz nyomása nem éri el a kívánt maximális szintet. 
Ez a szelep automatikusan működik. 
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1.8 Kapcsolási rajzok 
Kapcsolási rajz 1x 230 V csatlakozáshoz 
Vezérlőpanel transzformátor oldali nézete 
 

 
Jelmagyarázat: 
 
NTC - NTC érzékelő 
TER – szoba termosztát  
HT – vészhelyzeti termosztát  
TS – nyomás kapcsoló 
TUV – használati melegvíz 
PE - földelés 
N - nulla 
L - fázis 
HV - főkapcsoló 
T1 – 1. fűtőelem 
T2 – 2. fűtőelem 
T3 – 3. fűtőelem 
Č - szivattyú 
  

K1 - kontaktor 
X1 – kapcsolótábla 1  
X2 – kapcsolótábla 2 
PG – szigetelő hüvely 
TMV – 3 utas motoros szelep 
TER TUV – használati víz 
termosztátja  
R1 – 1 fűtőelem relé 
R2 - 2 fűtőelem relé 
R3 - 3 fűtőelem relé 
R4 – szivattyú reléje  
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Kapcsolási rajz a 3x230 / 400V-hoz való csatlakozáshoz 

 

Vezérlőpanel transzformátor oldalról. 
 

 

 

 

 

Jelmagyarázat:  
 
NTC - NTC érzékelő 
TER – szoba termosztát 
HT – vészhelyzeti termosztát 
TUV – HMV  
PE – földelés  
N – nulla 
L – fázis  
HV – főkapcsoló  
T1 – fűtőelem 1  
T2 – fűtőelem 2  
T3 – fűtőelem 3  
Č - szivattyú 

K1 – kontaktor 
X1 – kapcsolótábla 1  
X2 – kapcsolótábla 2  
PG – szigetelő hüvely 
TMV – 3 utas motoros szelep  
TER TUV – használati víz 
termosztátja  
R1 – fűtőelem 1 relé  
R2 – fűtőelem 2 relé  
R3 – fűtőelem 3 relé  
R4 – szivattyú relé  
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2. Karbantartás 
 

2.1 Kezelőpanel 
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2.2 Kazán be- és kikapcsolása  
A kazán alsó oldalán, a jobb alsó sarokban elhelyezett 0/1 kapcsolóval történik (lásd 
az 1.6. képet).  
A kazán bekapcsolása után információkat láthat a kijelzőn: 

• EL - Electric Easy – kazán típusa 
• 6A - szoftver száma 
• 1.0 – szoftver módosítása  

 
 

A kapcsolótábla és a bilincsek bemeneti tápcsatlakozói és a bemeneti 
tápcsatlakozó feszültség alatt vannak! Válassza le a kazánt a fő bemeneti 
tápellátásról. 
 

 

 

2.3 Módok 
 

Fontos ismeretek a beállításhoz: 
A hőmérséklet beállítása során a pontok világítanak 

• A beállítások után 5s után visszatér az előző beállításra, ha nem nyomja meg 
az ENTER gombot. Ha meg szeretné azokat őrizni, nyomja meg az ENTER 
gombot. 

• Tartsa nyomva a gombot, a beállítandó érték el kezd pörögni fel vagy lefele. 
 

2.3.1 Fűtés üzemmód fűtővíz  
 

• a kijelzőn pillanatnyi fűtővíz hőmérséklet van. 
 

Csatlakoztatott szobatermoszát nélkül 

1 

6 

5 

 

4 

 

1 – kazán  
4 – fűtőtest 
5 – elzáró szelep  
6 – szűrő  
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A szabályozást a fűtővíz hőmérsékleti beállítása és a hőfok különbség alapján 
szabályozzák. 
 
A fűtővíz hőmérsékletének beállítása: 
A gombokkal állítsa be a központon kért hőmérsékletet (a számok közötti világítás 
pontjának beállítása közben), és hagyja jóvá a gombbal. A megerősítést követően a 
beállított hőmérsékletérték egy percig villog, és a beállítási jelölés elvész. A kazán most 
az Ön által beállított hőmérsékletre melegszik. A hőmérséklet-beállítás skálája 30 és 
80°C között van (ha a hőmérsékletet a kijelzőn 30°C alá állítja, akkor a LE-nyári jelölés 
van, a visszalépéshez nyomja meg. 
Ha a hőmérséklet-beállítást 5 másodpercig nem erősíti meg, a kazán korábban 
visszatér a beállításra. Használja a szobatermosztátot a fűtési rendszer gazdaságos 
működéséhez. 
 
Termosztáttal csatlakoztatva  
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Abban az esetben, ha a szobatermosztátot használja a fűtési rendszerében, a fűtővíz 
hőmérsékletének szabályozása hasonlóan szabályozható, amíg a fűtési igény nem 
fejeződik be (a szobatermosztátra beállított hőmérséklet megtelt és a szobatermosztát 
kikapcsol). 
 

2.3.2 Működési üzemmód: HMV (a kijelzőn jelölve ГB) 
 

 

 

1 - kazán  
2 – tároló víztartály 
3 – háromutas motoros szelep  
4 – fűtőtest  
5 - elzáró szelep  
6 – szűrő  
7 – hátlap  
  

8 – víz kezelése  
9 – szoba termosztát  
11- fogyasztási hely  
12 – biztonsági szelep  
13 – tágulási tartály  
15 – tároló tartály érzékelő  
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Abban az esetben, ha a HMV-t a bojleren keresztül melegíti (a tartályok termosztátja 
be van kapcsolva), a fűtővíz hőmérséklet szabályozása 85 ° C értékre van határolva. 
Ezt a hőmérsékletet nem lehet megváltoztatni. Ha ezt eléri, a tartály termosztátja 
kikapcsol, a kazán visszatér a fűtés üzemmódjára (fűtővíz vagy nyári üzemmód). 
A kazánnak ez a módja automatikus, a felhasználó nem változtathatja meg. 
 

2.3.3 Nyári üzemmód (kijelzőn LE jelölés) 
 

 

A kazán nem reagál a fűtés kérésére (szobatermosztát), és nem melegíti a rendszert. 
A kazán csak HMV melegítési parancsokat teljesít, ahogy a 2.3.2-es rész írja. 
 
Az LE mód beállítása/megszüntetése:  
Csökkentse a kezelőpanelen kért hőmérsékletet a gomb 30°C-ra történő 
megnyomásával, majd a kijelző következő megnyomása után LE szerepel, erősítse 
meg, és már Nyári üzemmódban van. 
Ha nem nyomja meg a beállítást a lenyomásával, akkor a kazán az előzőre vált. 
Állítsa le a nyári üzemmódot a nyomással, a fűtővíz hőmérsékletének beállításával és 
annak megerősítésével. A kazán most melegvíz üzemmódban melegszik (lásd a 
2.3.1.). 
 
 

2.3.4 Készenléti állapot üzemmód (РГ) 
 

A kazán nem fűt, és nem is melegíti a közüzemi vizet. Csak a fagyálló funkció van 

bekapcsolva (ha a 4-es paraméter nem blokkolja) és a beépített szivattyút forgatja 

(napi 1x szivattyú átfordulása). Javasoljuk ennek a funkciónak az alkalmazását abban 

az esetben, ha a kazánt kikapcsolják a szivattyú élettartamának meghosszabbítása és 

a fűtési rendszer fagyás elleni védelme érdekében 

Készenléti üzemmódra váltás (РГ):  
Hosszan nyomja meg a gombot (minimálisan 3 másodpercig, ebben az időszakban a 
kijelzőn Пl világítás), és a kazán Stand-by üzemmódba került, a kijelzőn most világít 
РГ. Ha vissza akar térni a beállítási ponthoz, nyomja meg röviden a gombot. 
 

2.4. Kazán paramétereinek beállítása 
 

Paraméterek összefoglalása  
 
Paraméterek beállítása: 

 

Röviden meg kell nyomni a gombot az összes paraméter beállításához (a fűtővíz 

üzemmódja, a használati víz üzemmódja vagy a nyári üzemmód).  

A gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt paraméter számát. A 

megnyomásával beállíthatja a paraméter értékét. Megerősítésként a paraméter új 

értékének megnyomásával a memóriában van, és a kazán visszatér az üzemmódba, 

mielőtt a felhasználó által beállított új paraméterekkel állítana be. 

A felhasználó csak 1 4. paramétereket állíthat be. 
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Az 5 7 paramétereket csak egy felhatalmazott szakember vagy gyártó állíthatja be, és 
ezek le vannak tiltva.  
 
A paraméterek leírása:  
 

П1 – Szivattyú üzemeltetés a fűtés leállítása után.  
• 0 - a szivattyú nem üzemel, a szivattyút leállítják az utolsó fűtőelemmel 

egyidőben  
• 1 - szivattyú addig megy amíg beállítjuk a 2-es paramétert, visszaszámol a 

leállásig. 

• 2 - szivattyú hőmérséklet vezérelt. (3-as paraméter) A beállított hőfok alá esik 

a szivattyú, csak utána áll le.  
П2 – A szivattyú a beállított időpontig megy.  
П3 – szivattyú hőfok szabályozós beállítása 
П4 - ON / OFF fagyálló funkció (lásd a biztonsági funkciók fejezetet).   
П5 - a P szabályozó állandó értékének beállítása, csak gyártó általi beállítás!   
П6 - az I konstans értékének beállítása, csak gyártó általi beállítás!!  
П7 - a hőfok különbség beállítása a kívánt hőmérsékletre ° C-ban (a kazán beállított 

és aktuális hőmérséklete közötti különbség) beállítását csak szakember végezheti!  

Megjegyzés: Ha növeli a hiszterézist, csökkentheti a ciklusok számát a relék ki- és 
bekapcsolása során, és meghosszabbíthatja azok élettartamát. 
 
 
 
 

 
Paraméter 

 
Leírás 

Érték 
beállítása 

skála 

 
Gyártói 

beállítás 

 
Mértékegység 

 
Szakember 

beállítása 

П1 

Szivattyú 
üzemmód: 

0=nem 

üzemel;  
1= üzemidő 

állítás;  

2= 
hőmérséklet 

vezérlés 

 
 
 

0,1,2 

 
 
 

1 

 
 
 

- 

 
 
 

felhasználó 

Π2 

Üzemidő 

állítás 

1 - 30, lépés 

1 

4 min. felhasználó 

Π3 

Hőmérséklet 
állítás 

25 - 70 lépés 
1 

40 °C felhasználó 

Π4 

fagyvédelem: 
0=NO; 
1=YES 

 
0, 1 

 
1 

 
- 

felhasználó 

Π5 P 1 - 20 6 - gyártó 

Π6 I 1 – 50 3 - gyártó 

Π7 

Hőmérséklet 
különbség 

1 – 10 2 °C szakember 
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ПE - Gyártói beállításhoz való visszatérés 

• Ha rossz paramétereket adott meg, akkor visszatérhet a gyártási beállításokhoz. 

A paraméterek értéke az alábbi táblázat szerint lesz:  

• Gyártói beállításokra történő visszaállítás lépései: 
o kapcsolja ki a kazánt a főkapcsolóval   
o nyomja meg egyszerre a gombokat    
o egyszerre kapcsolja be a kazánt a főkapcsolóval miközben nyomva tartja 

a gombokat  addig a pontig amíg E világítást nem lát a kijelzőn  
o engedje fel a gombokat és máris a gyártói beállítások vannak érvényben  

 

2.5. Meghibásodások, hibák   
Abban az esetben, ha a kazán meghibásodott, akkor a kijelzőn E villog a meghibásodás 
számával. 
A bontások listája:  
 

Hiba 
jelölése 

Leírás  Javítás Hiba 
helyreállítása 

 
 
 
 
E1 

A fűtővíz 
hőmérséklete 
meghaladja a 
99 ° C-ot, vagy 
a hőmérséklet-
érzékelő 
megszakadt 
(például 
rövidzárlat) 

 
 
 
 
Hívja a 
szervizt 

 
 
 
 
Automatikusan  

 
 
E2  

 
Túlmelegedett 
- a kazán nem 
működik a 
vészhelyzeti 
termosztáton 
keresztül. 

 
 
 
Hívja a 
szervizt 

Távolítsa el a 
Hívja szervizét 
sürgősségi 
termosztát 
blokkolását 
(ismerni kell a 
túlmelegedés 
okát) 

 
 
 
 
 
E3 

 
 
 
Nyomásvesztés 
- a fűtési 
rendszer 
nyomása 
csökkent 

Ellenőrizze a 
fűtési 
rendszer 
tömítettségét, 
és töltse fel a 
vizet úgy, 
hogy a 
nyomása 
nagyobb 
legyen, mint 
0,4 bar. 

 
 
 
 
Automatikusan  

 
 
 
00 

Kikapcsolt 
vagy 
érvénytelen 
hőmérséklet 
érzékelő vagy 
0°C alatti 
hőmérséklet 

Ha a 
hőmérséklet 
nem 
növekszik, 
hívja a 
szerviz 
munkatársát 

 
 
 
Automatikus  
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A kazán meghibásodását csak szakember végezheti! Abban az 
esetben, ha hibája / meghibásodása van, és csak szakszervizzel kell 
javítania, ne próbálja meg egyedül megjavítani a kazánt. 
Figyelem! Elektromos áram okozhatja a balesetek veszélyét. 

 

3. Telepítés   

3.1 Normák és előírások  
A kazán biztonságos üzemeltetése, kivetítése, felszerelése, működtetése és 
szervizelése az említett normák és előírások alatt érvényes:   

• ČSN 06 0310:2006 – Fűtési rendszer szabvány.  
• ČSN 06 0830:2006 - Fűtési rendszerek épületekben biztonsági és védelmi 

berendezések szabályozása  
• ČSN 06 1008:1998 - Fűtőberendezések tűzbiztonsága 
• ČSN 07 0240:1993 - Víz- és alacsony nyomású gőzkazánok alapvető szabályai  
• ČSN 07 7401:1992 - Víz és gőz az energetikai berendezések fűtésére  
• ČSN 33 1310:1990 - Elektrotechnikai szabályok. Biztonsági szabályok az 

elektromos berendezésekhez, amelyeket elektromos képesítés nélküli személy 
használ 

• ČSN 33 2000 -… Elektrotechnikai szabályok.  
• ČSN 33 2130:1985 - Elektrotechnikai szabályok. Belső elektromos 

elosztórendszer.  
• ČSN 33 2180:1980 - Elektrotechnikai szabályok, elektromos készülékek 

csatlakoztatása.  
• ČSN EN 50110-1:2005 - Szerviz és működés elektromos készülékekkel  
• ČSN EN 55014:2001 - Háztartási gépek, elektromos szerszámok és hasonló 

készülékek elektromágneses összeférhetőségi követelményei.  
• ČSN EN 60335-1+A55:1997 - Háztartási elektromos készülékek biztonsága.  
• ČSN EN 61000 -… Elektromágneses összeférhetőség (EMC)  
• Law No. 22/1997 A termékekre vonatkozó műszaki követelmények   
• A 48/1982 számú közlemény alapvető követelmények a műszaki berendezések 

munkavédelmének és biztonságának biztosítására 

 

3.2 Kazán elhelyezése az adott helyiségben  
 
A kazán falra helyezésének és felszerelésének meg kell felelnie az AA5 / AB5 normál 
környezetnek a ČSN 33 2000 3 szerint. 
A ČSN 33 2000-7-701 szabály szerint nem engedélyezett kazánok felszerelése a 
fürdőszobákba, mosdókba, zuhanyzókba a 0, 1, 2, 3 helyeken. 
A tűzvédelem és a biztonság tekintetében a ČSN 06 1008 szabály érvényes és a 
tűzveszélyes tárgyaktól minimális távolság van megadva. 
Javasoljuk, hogy növelje ezeket a távolságokat, hogy elegendő hely legyen a könnyebb 
szervizelés érdekében:  
- 500 mm elülső oldaltól 
- 600 mm tetejétől  
- 200 mm az oldaltól  
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3.3 Kazán felszerelése a falra  
A felszerelést 2 csavarral vagy kampóval hajtják végre, amelyekre a kazánt 2 bemeneti 
nyíláson keresztül felakasztják, a furat távolsága 280 mm távolságra található a kazán 
keretén.  
 

3.4 Elektromos telepítés   

3.4.1 Kazán csatlakoztatása az elektromos hálózathoz  
A kazán elektromos hálózatra történő csatlakoztatásához a felhasználónak 

rendelkeznie kell a helyi villamosenergia szolgáltató engedélyével (amennyiben az 

szükséges). A kazán bemenete nem lehet nagyobb, mint az engedélyezett érték. 

 
Telepítés előtt építse ki figyelmesen az odavezető elektromos rendszert. Győződjön 
meg arról, hogy az elektromos rendszer el van látva megfelelő méretű és mennyiségű 
biztonsági berendezéssel (biztosíték, ÉV relé stb.)  
Az elektromos kazánok a hálózati feszültségű elektromos áramkörhöz folyamatosan 

csatlakoztatott készülékekben vannak. A kazán fix tápkábelében beépített főkapcsolót 

kell elhelyezni, az összes leválasztott kábel távolságával min. 3 mm-re.  

A kazánt csatlakoztassa a megfelelő kábellel X1-el (1.7 ábra szerint). Bemeneti kábelt 
lássa el külső védelemmel!  
 
A megszakító ajánlott mérete és a vezetékek átmérője:  
 

Kapcsolat típusa A megszakító 
mérete 

A rézkábel 
átmérője mm-ben 

Alumínium kábel 
átmérője mm-ben 

3x230/400V 3x16A 3x2,5 3x4 

1x230V 1x40A 1x6 1x10 

A kapcsolótábla csatlakozásának maximális átmérője EK 10 mm2. 
 

3.4.2 Szobatermosztát felszerelése   
• A szobatermosztát csatlakoztatásához 0–5–1,5 mm2 ajánlott átmérőjű, 25 m 

hosszúságú kéteres kábel szükséges. 

• A szobatermosztát kábelét tilos ugyanúgy elhelyezni tápkábellel vagy más 
elektromos vagy ipari berendezéssel. Minimális távolság 10 mm.  

• A szobatermosztát csatlakozásához szükséges kapcsolótáblát (24 V) a 

vezérlőegység bal oldalába helyezik el, a második kapcsolótáblát pedig felülről 

TER jelöléssel. 
 

3.4.3 Háromjáratu szelep telepítése a HMV melegítésre  
• A háromutas csatlakozás az 1,7 ábra szerint történik az X2 kapcsolótáblához.  

A 230 üzemi vízjel vezetőjének minimálisan Cu 1 mm2 vastagnak kell lennie.  
A szelepkábel tartozék = a szállítás része. 
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3.5 Fűtési rendszer 
 
A fűtési rendszer csőrendszerét úgy kell kialakítani, hogy elkerülje a légbuborékok 

képződését és megkönnyítse a légtelenítés folyamatát. A légtelenítő szelepeket minden 

fűtési rendszer legmagasabb helyén és az összes radiátoron el kell helyezni. Javasoljuk, 

hogy a fűtővezetéket rézből készítsék, de lehetőség van acél vagy műanyag csövek 

használatára is a fűtési rendszerhez. A műanyag csöveknek meg kell felelniük a fűtési 

ellenállás követelményeinek, és nem szabad, hogy a fűtővízben alkatrészeket 

lazítsanak, hogy elkerüljék a szabályozási és biztonsági funkciók összetevőinek 

megbénulását, beleértve a szivattyút is. A kazánt nyitott vagy zárt fűtési rendszerbe 

kell telepíteni a normatív feltételek szerint. a fűtési rendszer túlnyomása, h maximális 

térfogata. A kazánt padlófűtésre lehet használni, a fűtővíz minimális hőmérséklete 

30°C. A kazán nem rendelkezik a fűtővíz maximális hőmérséklet-érzékelőjével a 

padlófűtéshez. 

 
Fagyálló folyadék használata  
Nem ajánljuk a fagyálló folyadékok használatát, mert azok hatással lehetnek a kazán 
tömítéseire, elektromos rendszerére. Az ilyen anyag felhasználása mellett, a kazánra 
garanciális meghibásodás bejelentést nem áll módunkban elfogadni.  
 

3.6 Tágulási tartály  
 
Telepítés   
A tágulási tartály nem tartozéka a kazánnak, de a rendszernek elengedhetetlen része! 

Azt professzionális vállalatnak külön kell felszerelnie a fűtési rendszerbe. A telepítést a 

szivattyú szívócsonkjára kell elvégezni. A telepítés elmaradása és abból fakadó károk 

nem tartoznak garanciális problémák közé! 

 
Méretek  
A tágulási tartály kiküszöböli a fűtőközeg tágulását a fűtési rendszerben; ezért meg 
kell választani annak megfelelő térfogatát. A tágulási tartály méretét a fűtési 
rendszer tervezője határozza meg. Az alábbi görbe alatt információkat kaphat a 
tágulási tartály minimális térfogatáról. A görbe a 80/60 ° C hőmérsékleti gradienstől 
függ, a hideg fűtési rendszer nyomásainak 3 görbéje van 0,5, 1 és 2 bar. Javasoljuk, 
hogy a normál tágulási tartály első nagyobb térfogatát használja a tágulási tartály 
minimális térfogatának meghatározásához. A görbék érvényesek azzal a feltétellel, 
hogy 3 bar-os biztonsági szelepet használ. 
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Görbék 
 

A tágulási tartály tartály térfogatának és a fűtési rendszer térfogatának összefüggése a 

80/60 °C hőmérsékleti gradiensnél 

 
A tágulási tartály túlnyomásának beállítása   
Meg kell figyelni a nitrát töltés túlnyomását a tágulási tartály jobb működéséhez a 
fűtési rendszer hideg állapotában a következő képlet szerint: 
Pex = 1,2 * Pov (a tágulási tartály nyomása = 1,2 * fűtővíz nyomása) 
 
A tágulási tartály nitrát töltésének túlnyomás-változtatását csak 
szakképzett szakemberek hajthatják végre. 

• A felhasználó köteles évente legalább 1x működési szabályozást és 9 évenként 
1x beépített tágulási tartályt vagy további független tágulási tartályt ellenőrizni. 

 
Fűtővíz minimális túlnyomása   
A minimális nyomás értékét az 1.5. Táblázat tartalmazza. A nyomásmérő órán állítsák 
be a minimális nyomást a szerelővel, majd ezt időközönként szemrevételezéssel 
ellenőrizze. Figyeljen, hogy a nyomás ne essen a jelölés alá, ha alákerül keressen fel 
szakembert! 
 

Fűtővíz túlnyomásának beállítása  
Általában a fűtési rendszer első feltöltése vagy a fűtővíz minimális túlnyomásesése 
esetén figyelhető meg. A feltöltési túlnyomás + 0,2 barral magasabb, mint a minimális 
túlnyomás, mivel a feltöltő víz hőmérséklete 20°C lehet (hőtágulás). 
 

3.7 Működési skála jelölése  
A kazán alá helyezett nyomásmérőn meg kell jelölni a működési skálát, amely szerint 
a nyomásmérő mutatója mozog. A minimális nyomást a felelős személy jelöli, ha a 
kazánt nyomásmérő jelöléssel üzembe helyezi. 
Maximális nyomáshatár = a fűtés maximális túlnyomása a fűtővíz maximális 

hőmérsékletének elérésekor.  
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3.8 Keringető szivattyú  
 

• A kazán 3 szivattyúval rendelkezik. 
• A szivattyú működését a kazán szabályozásától és a biztonsági igényektől 

függően vezérlő egység vezérli.  
• A szivattyú működését a kazán szabályozásától és a biztonsági igényektől 

függően vezérlő egység vezérli. 
• Időszabályozással előfordulhat, hogy a szivattyú keringésével visszahűti a 

rendszerben a vizet. Ez jó hatással van a bojlerre, de a rendszer hatásfokát 
kis mértékben rontja. 

• Időszabályozós beállítást keresse a 2.4-es pontban. 
• Készenléti üzemmódban a szivattyú blokkolás ellen védett. (lásd a Védelmi 

funkciók fejezetet). Ha a kazán hosszabb ideig nem működik, javasoljuk, 
hogy időnként kapcsolja be a kazánt, minimálisan havonta 1x (lásd a 
funkcióvédelem fejezetet). 
 
Szivattyú elektromos adatai 
 

Kimeneti fokozat P1 (W) I (A) 

1 50 0,22 

2 60 0,27 

3 70 0,31 

P1 – szivattyú bemenet  
I – elektromos áram  

 
A Grundfos Cesao 3 szivattyú működési jellemzői 

4. Működés megszüntetése  
 

• A kazán működésének leállítását a kazán alsó részében található kapcsoló 
kikapcsolásával, az áramellátás főkapcsolójának kikapcsolásával végezze el.  

• A szerviz javításokat lásd az alábbiakban: 
 

Válassza le a kazánt az áramellátásról a főkapcsolóval és vegye fel a 
kapcsolatot a szervizzel! A kazán meghibásodását csak szakember 
végezheti! 
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Figyelem! Elektromos áram balesetet okozhat!  
 

 

5. Karbantartás  
 

A rendszeres karbantartás segít az esetleges hibák kiküszöbölésében. Javasoljuk, hogy 
a fűtési rendszer beindítása előtt évente 1 alkalommal végezzen teljes karbantartást. 
A fedél levétele nem megengedett. A felhasználó tisztíthatja a burkolat felületét 
tisztítószerekkel, állíthatja az üzemmódokat, vagy feltöltheti a fűtővizet a rendszerbe, 
amelyet   ellenőrizhet a hőmérőn és nyomásmérőn lévő értéknek megfelelően. 
 
A karbantartó szervízek előtt győződjenek meg hogy a kazán teljesen áramtalanítva 
van-e! Távolítsák el a konnektorból a kazánt, kapcsolják le a biztosítékokat és csak 
utána kezdjék meg a karbantartást! Tisztítsa meg a vízszűrőt, a szivattyút, a motoros 
szelepeket, valamint ellenőrizze a kapcsoló reléket. Tesztelje a biztonségi 
berendezéseket (elektromos és vízrendszeres). Ellenőrizze a fűtőbetétet, hogy üzemel-
e műszeres vizsgálat segítségével. Karbantartás után indítson egy próbaüzemet, és 
várja meg az eredményt. 
 

6. Teljes szállítás  
 
Az elektromos kazánt összeszerelve szállítjuk. 
Csomag tartalma az alábbiakból áll:  

• elektromos kazán összeszerelve, 
• használati utasítás (digitális), 

• garancia levél (digitális),  
• légtelenítő szelep, 
• kapcsolótábla csatlakoztatása az elektromos hálózathoz 1x 230 V. 

 
Tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak:  
 

• alkatrészek a HMV tartállyal való összekötéshez. Beleértve a motoros szelepet 
is. 
 

7. Szállítás és raktározás  
 

• Raktározás és szállítás közben a kazánt csomagolása védi. Meg kell szüntetni a 
mágneses és egyéb hatásokat a csomagoláson. 

• Semmisítse meg a csomagoló anyagokat az azokra vonatkozó megfelelő 
módon. Távolítson el minden szennyeződést a készülékről. 

• Mozgatásnál és tárolásnál alkalmazza a csomagoláson elhelyezett jelöléseket. 
• A raktározással kapcsolatban a szokásos raktározási feltételek biztosításához 

szükséges (pormentes környezet, 5 °C és 50 °C közötti hőmérséklet, 75% -os 
páratartalom). 
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8. Követelések  
 

• Ha működési hibái vannak a kazánon, kérjük, ne saját maga javítsa meg.  
• Meghibásodásokkal kapcsolatosan keresse a forgalmazót. 

• Alkalmazza a garancialistán szereplő feltételeket. 
• Igénye nem érvényes a teljesített garancialista nélkül. 

 

9. Megsemmisítés módja  
 
Szilárd hulladék újrafeldolgozása  

• Szemetes 

• PE zsákok, polystirol habnak megfelelő megsemmisítés  
• A kazán újra hasznosítása élettartama után a nemzeti normatívák alapján 

hulladék-újrafeldolgozásnak megfelelően. 
 
A szobatermosztát beszerelése, lásd a 34. ábrát  
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10 Melléklet   

10.1 A szobatermosztát beszerelése 
 

Lásd a 34. ábrát.  
 

10.2 Vezérlőegység ábra 
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valve.

Dear customer, 1.2 Advantages of boiler
You have bought modern product  direct heated electric small dimensions, modern design†
boiler Electric Easy from the company ATTACK, Slovak 

high efficiency  99 %†Republic. We believe that our product will serve you 
silent operation†good and for long time. That is necessary to hold such 
information on the displayprinciples. It is necessary for you to study whole †

instruction manual and hold all the principles. The automatic regulation of boiler output  economic †
declaration of conformity was issued by the producer operation
according to directives 2004/108/EC, 2006/95/EC. stepless regulation of boiler output with continuous †

switching on/off heating elements
Basic features rotation of heating elements ensuring elongation of †

boiler lifetimeBoilers ATTACK are electric used water for heating. †
breakdowns diagnostic system with display †It is electric wall-hung appliance determined for 
indicationheating of family houses or flats with heat loss to 
information about heating system pressure  thermo 7,5 kW . †
manometerThe boiler could be used for heating of service utility †
operation mode Stand-by ensuring termination of water through storage water tank. †
boiler operation with all protective functions

protective functions:†
Advantages of your boiler - Antifreeze

- Deblocking
- Against overheating

SIMPLE CONTROL -  your new boiler is in operation - Against pressure lost
automatically. After boiler professional putting into pump running out regulated†
operation is not necessary any additional setting. The 

possibility of a storage water tank connection†boiler will adapt to conditions of heating system.
possibility of a room thermostat connection†

DIMENSIONS -  your new boiler is really small possibility of operation for electric supply connection †
regarding its dimensions. 1x 230 V or 2x 230/400 V

automatic deaerating†
Reminder! Your new boiler is not be alone to be 
useful for your comfort, use good outside insulation of 

1.3 Important instructions and your flat or your house, use the room thermostat for 
economical consumption of electric energy. advices

Regarding installation, putting the boiler into †
operation and maintenance it is necessary  to 
observe instructions according to concrete norms and 
regulations and instructions from the producer. It is 
necessary for you to read carefully instruction manual 
and guarantee conditions..

Control if the boiler in the box is completed regarding †1. General information
accessories etc.

Control if the boiler type is in accordance with your †
request for use.1. 1 Description and use
The data stated on the type label has to be compatible †

The wall hung electric boiler Electric Easy is convenient with conditions for boiler connection and mounting.
for heating in heating systems with forced circle and for 
heating of service utility water. 1.3.1 Installing, mounting of the boiler
Heating water is heated in the boiler body by the heating 

Safety and economic operation of the boiler requests †element with output 7,5 kW inside. The heating element 
a technical project made by authorized heating or civil consists from 3 parts  each of them has the output 2,5 
engineer for whole heating system.kW. Heating operation is controlled by control unit with 
Mounting of the boiler could be carried out only by PID regulation. PID regulation assures high efficient †
authorized company or persons.operation due to minimalizing of heating water 

temperature overshoots over temperature setting. This On the boiler and 100 mm before the boiler there is †
regulation saves also your energy consumption. The not allowed placement of things from flammable 
boiler could be regulated by the room thermostat and is materials.
also able to heat service utility water  in and independent The boiler mounted on the wall is not able to be moved †
strorage water tank connected with 3-ways motoric 
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or placed to another place.
NOTICE! If you take the boiler from The boiler has to be connected by the nut with flat ring †
colder environment to warmer (for 

sealing.
example if the outside temperature is 

It is necessary to connect the heating water inlet with † below  0° C or 0° C and you want to 
a filter and shut off valves. mount it  inside),  please wait  
It is necessary to leave a free space on both side walls approximately 2 hours†
of the boiler 100 mm and minimally 400 mm from the 
top for after sales service. In case that you will not 

1.3.3 Operation of the boilerobserve this request for free space you have to pay 
dismantling and mounting the boiler back to the wall The boiler has to be controlled and used only †
and to heating system, it is not repair paid in according to advices and instructions stated in this 
guarantee period! instruction manual, only by adult person who was 

posted in maintenance of the boiler. Putting the boiler 
into operation will made by authorized service person 1.3.2 Putting into operation
during the heating test.

Putting the boiler into operation has to be carried out †
Any manipulation, operation, using and maintenance †only by authorized professional company or service 
of the boiler, which is not in accordance with person that has an valid agreement signed with the 
instructions and advices stated in this instruction producer. The list of these companies is enclosed.
manual, is inadmissible. The producer is not 

The company or person who will put the boiler into † responsible for damages caused by wrong using and 
operation has an obligation to assure repairs of maintenance of the boiler.
breakdowns or defects in guarantee period. In case The producer recommends periodical service †
that this company doesn't exist anymore, the controls of the boiler, 1x per year before heating 
guarantee repair will be assured by any company from season. The service control could be done only by a 
the list closed to you. professional authorized service company or person. 

The list of service control steps recommend to be By putting the boiler into operation the authorized †
controlled before heating season you will find in the person is obligated to:
chapter “maintenance”.†control connections of the boiler to electric supply 
The producer allows only room thermostat network and to heating system †

†control tightness of the boiler connection, if the room thermostat has with potential-
†control all functions of the boiler free outlet connection.The authorized service person 
†inform the user about boiler operation, its control and is responsible during putting the boiler into operation 

maintenance to fill and sign the guarantee card.
†inform the user about safety dimensions from sides of If you find any breakdown or any defect on an †

the boiler from flammable walls and its protection electrical part of the boiler, please, don´t repair it by 
according to ČSN 061008 and ČSN 730823. yourself , disconnect the boiler from the electric 
To fulfil requests for boiler safety and economic supply network and ask for after sales service repair †
operation it is necessary to observe below mentioned your service person.
conditions: It is not allowed to use the boiler Electric Easy for †

†for boiler mounting and installing the user has to get another purposes than is stated in this instruction 
the permission from the company who is a distributor manual.
of electricity in your region, control the input of the 
boiler if it is in accordance with the input stated in the 1.3.4 Safety
permission

† the company carrying out the mounting is responsible 
to observe the technical project and concrete Fire instructions:
correlative norms and regulations regarding the 
mounting and installing of direct heated electric boilers Disconnect the boiler from the electric 

supply network and take out it out of its in central heating systems.
operation according to possibilities.† for mounting of the boiler it is necessary to have an 
Extinguish fire using pulverized or snows authorized technical project for heating system and for 
extinguish appliance flammable and connection of the electric boiler
explosive materials. † the boiler is able to be mounted only in an 
Don´t stock any flammable and explosive environment according to its determination and 
things closed to the boiler (for example paper, according to the project.
colours, chemical etc.)Manipulation, operation, using, control and †

maintenance of the boilers are forbidden if it is not in 
accordance with rules and directions of this instruction 
manual. It is forbidden mainly to disconnect any of 
safety units or elements in the boiler!!!

If the guarantee list is not filling fully, it is not valid.

4
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1. 4  Main dimensions

Dimensions in mm.



1.5 Technical data
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Boiler type

Electric parameters

Total electric input kW 7,5

Nominal heating output kW 7,5

Nominal current A 3x12   /   1x36

Voltage V 3x250/400 V+N+PE/50 HZ      1x250 V+N+PE/50 Hz

Nominal current max. A 3x16   /   1x40

Pump input W 60

Main circuit breaker A 3x16   /   1x40

Nominal current of control fuse A 0,315

Mechanical life time of relay - 1 000 000 cyklů

Electrical life time of relay  250 000 cycles, 16 A, 250 V

Width mm 370

Height mm 625

Depth mm 225

Boiler weight without water kg 19

Min. working overpressure of heating systém bar 0,4

Max. working overpressure of heating systém bar 3

Operation overpressure recommended kPa 100

Circle pump - CESAO 3

Maximal temperature of heating water °C 80

Water volume of whole boiler l 5,8

Environmental kind ČSN 332000-3 - normaly AA5, AB5

Efficiency by nominal output % 99

Supply cable CYKY
2mm 3x2,5   /   1x6

Supply cable AYKY
2mm 3x4   /   1x10

Expansion vessel l Not ineludet,volume read off ch.3.6

Surrounding temperature °C 0 ÷ 40

Warehousing and transport temperature °C    -30 ÷  + 70

Electromagnetic temperature - EN 55014, EN 50082-1

Humidity % 0 ÷ 90 withouth condensation

Measuring accuracy % < 1

Accuracy of boiling water regulation °C ± 1

Regulation type - PI

Cascade - with cascade coutroller

Service plug - 6 PIN

Number of boilers in cascade max. - according cascade controller

Regulation

Remote control

 Unit

Mechanical parameters

Environmental requests

Expanding temperature of thermostat 

blocked, opened-closed systém
°C 100

                          ATTACK ELECTRIC EASY 8



1.6 Main parts
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heating element

deaerate valvel

heatmeasuring
reservoir

boiler body

insulation of 
boiler body

outlet of heating
water (warm) G3/4

blowing valve blowing valve of
the pump

inlet of heating
water (cold) G3/4

main switcher cables bushing

pump with integrated
deaerate and safety
valves

inlet for expansion
vessel

inlet pipe

safety contactor

switch board X1

 boiler frame

switch board for service
utility water connection X2

thermomanometer

control touch buttons
and display

control unit holder

emergency thermostatcontrol unit

outlet pipe



1.7.5 Safety function of the boiler1.7 Description of function

Control unit
1.7.1 Technical description †The control unit is designed according to valid EU 
The boiler is designed according to valid norms and rules norms and is certified.
ČSN EN and IEC. The safety of the boiler, energy saving †The control unit has a protection against below and 
and sound was important matter during the boiler over voltage
designing. †The control unit  is protected by system Watch Dog-

Timer with time 512 ms against its processor 
1.7.2 Principle of boiler operation “blocking”. In case that the processor is blocking the 
IThe insulated boiler body with volume is a reservoir automatic reset function is activated and then the 
where water is heated by electric heating elements. In program is going with all parameters set from the point 
dependency of heat request there are connected 1 = 2, 5 where it was broken.
kW, 2 = 5 kW or 3 = 7, 5 kW heating elements. 
Circulation of water is through the pump. Safety of boiler Protection against overheating
operation is monitoring by several independent sensors. †The boiler has a emergency thermostat set for 100° C. 
Whole heating process and pump operation is controlled In case of boiler overheating heating elements are put 
by the control unit with display and push touch buttons. out of operation independently to the control unit. This 
The button 0/1  is for switching off the boiler out of breakdown is signalling on the display as E2. This 
operation . breakdown could be repaired only by authorized 

service man.

1.7.3 Control unit and control boardControl 
Protection against lost of heating water unit has several functions which assure basic 
pressurecharacteristics, mainly:
†The boiler is equipped with a pressure switcher which † safety functions  assure protection against the 

detriment of health and property control minimal pressure in heating system 0,4 bar, 
† user´s functions  functions set by user when the function reliability of deaerate valves is 
† operation functions  internal functions of control unit assured, it means that the boiler has sufficient volume 

import for sound operation of the boiler, but un-get-at- of water.
able  for user †In case of lost of heating water pressure below 0,4 bar 

Control unit works with below mentioned inlet signals: the boiler signs the breakdown E3 and heating 
† temperature of heating water (sensor NTC) elements are put out of operation independently to the 
† minimal operation pressure (switcher 230 V) control unit.
† maximal operation pressure (switcher 230 V) †This breakdown could be repaired after the control of 
† room thermostat (switcher 24 V) tightness of water ways and after water filling over 0,4 
† request service utility water (switcher 230 V). bar. After that the boiler is automatically reset and 
Control unit controls: returned to normal operation.
† 3 heating elements
† pump operation Boiler protection against over and below voltage 
† in supply electrical net
1.7.4 Protection function of boiler †The control unit is equipped with function assuring 

putting the boiler out of operation if the voltage is 
Antifreeze protection of the boiler below 150 V or over 250 V. This stage is marked on the 
†This function protects the boiler against freeze and is display with the blinking point in the low right corner of 

active in the mode STAND-BY. the display.
†Circulation pump and the boiler are in operation, if †When the voltage is OK = in the scale 150  250 V then 

temperature of heating water decreases below 5° C. In the boiler returns to normal operation.
this case the boiler assures minimal level of heating 
and the system is mildly warm, the boiler heats to 15° Boiler protection against overpressure of 
C temperature of heating water and after that the heating water
boiler set back to mode that it start to operate from. †The boiler pump is equipped with pressure safety valve 

†If the boiler is switch off or out of electric supply, this set for 3 bars. In case of the overpressure more than 3 
function is not active. bars the leakage of water occurs from the valve till the 

pressure of water in heating system is not below 
Unlocking protection of heating system maximal requested level. 
†It is active at all times if the circulation pump or 3-ways †This valve is in its operation automatically.

valve is more than 24 hours out off operation to protect 
blocking of the pump or the valve due to its small parts. 
This function avoids blocking of the pump rotor in 
mode STAND-BY and elongates its lifetime.

†The pump works 1 per day for 10 s.
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1.8  Circuit diagram

Legend:

NTC - NTC sensor K1 -  contactor
TER - room thermostat X1 - switch board 1
HT - emergency thermostat X2 - switch board 2
TS - pressure switcher PG - bushing
TUV - service utility water TMV - 3-ways motoric valve
PE - protective conductor TER TUV - thermostat of service utility water
N - working conductor R1 - relay of heating element 1
L - phase conductor R2 - relay of heating element 2
HV - main switcher R3 - relay of heating element 3
T1 - heating element 1 R4 - relay of the pump
T2 - heating element 2
T3 -heating element 3
Č - pump
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Circuit diagram for the connection 1x 230 V

Control unit from the face to the transformer
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Legend:

NTC - NTC sensor K1 -  contactor
TER - room thermostat X1 - switch board 1
HT - emergency thermostat X2 - switch board 2
TS - pressure switcher PG - bushing
TUV - service utility water TMV - 3-ways motoric valve
PE - protective conductor TER TUV - thermostat of service utility water
N - working conductor R1 - relay of heating element 1
L - phase conductor R2 - relay of heating element 2
HV - main switcher R3 - relay of heating element 3
T1 - heating element 1 R4 - relay of the pump
T2 - heating element 2
T3 -heating element 3
Č - pump
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Circuit diagram for connection to 3x230/400V

Control unit from face to transformer side.
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without setting (without using / ,the boiler returns 2.2. Boiler switching ON/OFF
to mode before setting.
†Hold the button  or  and the value will role 

Is done with the switcher 0/1 placed on the lower side of automatically up  or down .
boiler in the right lower corner (see the picture 1.6).
After boiler switching on you can see information on the 2.3.1 Operation mode heating  heating water  
display:

on the display there is instantaneous temperature.
†EL -  - type of the boiler
†6A - software number

Without the room thermostat connected
†1.0 - software modification ( např. 1.0)

The switch board and inlet supply 
connectors of clamps and the inlet 
supply connector are under voltage!
Disconnect the boiler from the main 
inlet supply.

2.3  Modes

Important knowledge for setting:
†During temperature setting the point between 

numbers are lighting.
†During pause longer than 5 s the boiler returns to point 

before setting.In case of mistake setting (for example 
parameters) it is possible to wait 5 s and the boiler 
returns back or it is possible to push the button ENTER 

Electric Easy
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2. Maintanance

2.1 Control panel

8.0.

information about instantaneous/set temperature
mode information
breakdown information
information about parameters setting

change o the parameter set   -

change of the parameter set   +

point is lighting = setting 
point is not lighting = operation 

point is lighting = only 1 heating
element is on
point is not lighting = no heating
element is on
point is blinking = below/overvoltage in
supply net

short pushing
- setting confirmation in memory
- return from the mode Stand-by
- frame for parameters setting
long pushing (approx. 3 s)
- going to mode Stand-by

information about instantaneous
pressure of heating system.

4

5
5

6

1 - boiler
4 - heating system
5 - shut off valve
6 - filter



Regulation is controlled on the basis of the temperature 2.3.2 Operation mode service utility water 
setting of heating water and hysteresis. (on the display there is  ГB)

Setting of heating water temperature:
Set the temperature requested on the control panel 
using the buttons ,  (during setting the point between 
numbers are lighting) and confirm by . After 
confirmation the temperature value set blinks for a 
minute and the setting marking is lost. The boiler now 
heats for temperature set by you. The scale for 
temperature setting is from 30 to 80° C (if you set the 
temperature below 30° C on the display there is the 
marking LE- summer regime, possibility to go back is by 
pushing .
 If you don´t confirm the temperature setting till 5 s, the 
boiler turns to the setting before. Use the room 
thermostat for economical operation of your heating 
system.

 

With the room thermostat connected

In case that you will heat service utility water through 
the storage water tank (the thermostat of tanks is switch 
on) the temperature regulation of service utility is 
controlled to value 85° C. This temperature is not 
possible to change. If the request for service utility water 
temperature is fulfilled (the thermostat of tank is switch 
off) the boiler returns to mode of heating water (heating 
water or mode summer).

This regime for boiler is automatic, is not possible to 
change it by the user.
 

2.3.3 Operation mode summer (on the display 
there is LE) 
The boiler has not any reaction for the request of heating 
(room thermostat) and doesn't heat the system. The 
boiler accepts only request for service utility water In case that you use the room thermostat in your heating 
heating and work like in the point 2.3.2  operation mode system the regulation of heating water temperature is 
Service utility water.controlled similar till the moment when the request for 

heating is terminated (the temperature set on the room 
thermostat is fullfiled and the room thermostat is switch 
off).
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4

5
5

6

1 - boiler
4 - heating system
5 - shut off valve
6 - filter
9 -room thermostat

1 - boiler
2 - storage water tank
3 - 3ways motoric valve
4 - heating system
5 - shutt of valve
6 - filter
7 - back flap

8 - treatment of water
9 - room thermostat
11 - consumption place
12 - safety valve
13 - expansion vessel
15 - storage tank sensor
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Setting /termination of mode LE: the buttons ,  and choose the number of parameter 
Reduce the temperature requested on the control panel you want to set. By pushing   you are able to set the 
by pushing the button   to 30° C and after next pushing value of the parameter. By its confirmation, by pushing 

 on the display there is LE, confirm it  and you are  the new value of the parameter is now in memory 
now in the mode Summer. and the boiler turns back to the mode before setting 
If you don't confirm your setting by pushing , the boiler with new parameters set by the user. 
turns to setting before.
Stop the operation mode summer by pushing  and by The user is able to set only parameters 1  4.
setting the heating water temperature and by its Parameters 5  7 could be set only by an authorized 
confirmation . The boiler heats now in the operation service man or by a producer and are blocked.
mode heating water (see the point 2.3.1). Description of parameters:

Пl - option of pump type running out after termination of 
2.3.4 Operation mode Stand-by  (РГ) request for heating.
The boiler doesn't heat  and also doesn't heat service †0 - there is not and pump running out, the pump is 
utility water. There is only the antifreeze function on (if it switched off with a last heating element
is not blocked by the parameter 4) and deblocking pump †1 - pump running out is controlled by the parameter 2 
function (1x per day pump turning through). We set and after termination of request for heating the time 

is counting down till switching off the pumprecommend using this function in case of putting the 
†2 - pump running out is controlled by the temperature boiler out of the operation to elongate pump life time and 

of heating water set by the parameter 3 and after protect heating system against freeze.
termination of request for heating the pump is on till the 
temperature of heating water fall down on the Going to the operation mode Stand-by: (РГ):
temperature value set.Push the button   for a long time (minimally 3 s, during 

П2 - setting of time of pump running out after this period on the display there is lighting Пl) and the 
termination of request for heatingí.boiler got to the operation mode Stand-by, on the display 
П3 -setting of temperature of heating water that the now there is lighting РГ. If you want to go back to setting 
pump is in operation in after termination of request for point, push shortly the button .
heating.
П4 - ON/OFF antifreeze function (see the chapter safety 2.4. Setting of boiler parameters
functions).

Summary of parameters:
П5 - setting of the value of regulating constant P, setting 
only by a producer!

Setting of parameters:It is necessary to push 
П6 - setting of the value of regulating constant I, setting 

shortly the button   for setting all the parameters 
only by a producer!!

(operation mode of heating water, operation mode of 
П7 - setting of hysteresis for the temperature in ° C 

service utility water or operation mode Summer. Using 
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parameter specification
value setting 

scale

producer 

setting
unit

responsible person for 

setting

Π1

pump running out:                                  

0=none; 1=time running out; 

2=temperature running out 0, 1, 2 1  - user

Π2 time of pump running out 1 to 30, step 1 4 min. user

Π3 temperature of pump running out 25 to 70,step 1 40 °C user

Π4 antifreeze protection: 0=NO; 1=YES 0, 1 1  - user

Π5 regulation constant P 1 to 20 6  - producer

Π6 regulation constant I 1 to 50 3  - producer

Π7 temperature hysteresis 1 to 10 2 °C authorized service man.



†ČSN 07 0240:1993 - Water and low pressure steam requested (difference between the temperature of boiler 
boilers  basic ruleswhen the boiler start to heat and the temperature 

†ČSN 07 7401:1992 - Water and steam for heating requested)  setting only by an authorized service man!!
energetic equipmentsNotice: If you increase hysteresis you can reduce the 

†ČSN 33 1310:1990 - Electrotechnical rules. Safety number of cycles during relays switching on/off and 
rules for electric equipments used by person without elongate their lifetime. 
electric qualification

†ČSN 33 2000 -… Electrotechnical rules.   E - Go back to the production setting
†ČSN 33 2130:1985 - Electrotechnical rules. Inside †If you have set wrong parameters than it is possible for 

electrical distribution system.you to go back to the production setting. Values of 
†ČSN 33 2180:1980 - Electrotechnical rules, connection parameters will be according below mentioned table:

of electric appliances.Going back to the production setting  steps:
†ČSN EN 50110-1:2005 - Service and work with † switch off the boiler by main switcher

electrical appliances †push in the same time the buttons       
†ČSN EN 55014:2001 -Electromagnetic compatibility  †switch on the boiler by main switcher in the same time 

requirements for home appliances, electric tools and 
as you hold pushing the buttons      till the 

similar appliances.
moment when on the display there is E lightingí   E

†ČSN EN 60335-1+A55:1997 - Safety of home electric 
†release the buttons and now the boiler is set according 

appliances and for similar purposes.
to the production setting.

†ČSN EN 61000 -…Electromagnetic compatibility 
(EMC)

2.5. Breakdowns, defects †Law No. 22/1997  Technical requirements for 
productsIn case that the boiler is broken then on the display there 

†Government direction No. 178/1997 defined is E blinking with the number of the breakdown.
technical requirements for construction products + List of breakdowns:
enclosure No. 1  basic requirements.

†Notice No. 48/1982 basic requirements to assure 
labour protection and safety of technical equipments

3.2 Placement of the boiler in the 
room

Room where the boiler will be placed and mounted on 
the wall has to be in accordance with normal 
environment AA5/AB5 according to ČSN 33 2000  3.
It is not allowed for boilers to be installed in bathrooms, 
wash rooms, shower rooms in place 0, 1, 2, 3 according 
to the rule ČSN 33 2000-7-701.
Concerning fire protection and safety the rule ČSN 06 
1008 is valid and there is stated minimal distance from 
flammable objects.
We recommend enlarging these distances to have Breakdown of the boiler has to be 
minimal space for easier service and manipulation:repair only by professional person!

In case that you have a 
- 500 mm from the front side                defect/breakdown and it is necessary 
- 600 mm from the top                   to repair it only by an authorized 
- 200 mm from the sideservice man, don't try to repair the 

boiler by yourself.
Attention There is threat of casualty 3.3 Mounting of the boiler on the 
by electric current. wall

Mounting is carried out by 2 screws or hooks which the 3. Installation
boiler is hanged on through 2 inlets with spacing of holes 

3.1 Norms and regulations 280 mm on the frame of the boiler. 
For safety operation, projection, mounting, operation 
and service of boiler is valid below mentioned norms and 3.4 Electroinstallation
regulations: 3.4.1 Boiler connection to electric supply net
†ČSN 06 0310:2006 - Heating systems in buildings  For boiler connection to electric supply net it is 

projection and mounting. necessary for user to have a license from the local 
†ČSN 06 0830:2006 - Heating systems in buildings  energetic distribution organization. Boiler input is not 

safety and protection equipment allowed to be bigger than the input stated in the license.
†ČSN 06 1008:1998 - Fire safety of heating appliances 
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breakdown 

marking
specification repair breakdown reset

E1

Temperature of heating 

water higher than 99° C, 

or temperature sensor is 

broken (for example short 

Call your service man Automatically

circuit)

E2

Overheated – the boiler 

is out of operation 

through the emergency 

thermostat.

Remove the blocking of 

Call your service man

the emergency 

thermostat (it is 

necessary to know the 

cause of overheating)

E3

Lost of pressure – 

pressure of heating 

Check the tightness of 

system decreased

heating system and fulfill 

water to have pressure 
Automatically

higher than 0,4 bar.

00

Disconnected or invalid 

temperature sensor or 

If temperature is not 

temperature below 0° C

increasing, call your 

service man.

Automatically



loose parts in the heating water to avoid paralysation of Before mounting of the boiler it is necessary to be 
regulation and safety function components,including the installed supply electric cable with main switcher and 
pump.The boiler has to be installed in opened or closed with over current circuit breaker including starting 
heating system according to the normative conditions inspection revise and to have confirmed application for 
(overpressure of heating system,maximal volume of h. electric power take-off.
The boiler could be used for underfloor heating, minimal 

Electric boilers are ranged in appliances continuously 
temperature of heating water is 30 °C. The boiler has not 

connected to electric circuit of network voltage. In the fix equipped by the sensor of maximal temperature of 
supply cable of the boiler there has to be in-built main heating water for underfloor heating.
switcher with distances of all disconnected cables min. 3 
mm. The boiler is connected by corresponding cables to Using of defrost mixture
switch board X1 according to the diagram 1.7. Inlet of We don´t recommend to use defrost mixtures due to 
cables through the cover of boiler is carried out with their characteristics, some of them are not convenient 
bushing. The bushing PG21 is for main supply inlet of the for the boiler operation, concretely reducing of heat 
boiler. Other bushings PG9 are for other signals  room transmission, big volume elasticity, ageing, breakdowns 

of rubber parts. It is necessary to think about to use them thermostat, 3ways valve.
inevitable. Regarding inevitable situation it is allowed to 
use the defrost mixture Alicol Termo according to Recommended size of circuit breaker and diameters of 
experience of the producer that the boiler operation is conductors:
not reducing.
If you are not able to use this defrost mixture  and you will 
protect your heating system with another defrost mixture 
then guarantee claim will not be accepted. 

3.6 Expansion vessel

Maximal diameter for switch board connection is         Installation
2EK  10 mm . Expansion vessel is not assembled in the boiler, it is 

necessary to use and mount it separately in the heating 
system by professional company. Installation has to be 

3.4.2 Installation of the room thermostat carried out on the suction inlet of the pump.
†Connection of the room thermostat is necessary to do Dimension

with twin core cable with recommended diameter from Expansion vessel eliminates dilatability of heating 
0, 5 to 1, 5 mm2  with length to 25 m. medium in the heating system; therefore it is necessary 

†The cable for the room thermostat is not allowed to be to choose its sufficient volume. Size of expansion vessel 
placed in the same way with supply cord or another is specified by the project specialist of heating system 
electric or industrial installation. Minimal separation is drawing. You can use for information about minimal 
10 mm. volume of expansion vessel below mentioned curve. 

†The switch board for the room thermostat connection Curve is depended on temperature gradient 80/60°C a 
(24 V) is placed in the left part of the control unit from there are 3 curves for pressures of cold heating system 
front face and the second switchboard from the top 0,5, 1 and 2 bars. It is recommended to use the first 
with marking TER, the room thermostat has clamps bigger volume of standard expansion vessel for 
with bridge from the production. specification of minimal volume of expansion vessel. 

Curves are valid on condition that you use safety valve 
3.4.3 Installation of 3-ways valve for heating of set on 3 bars.
service utility water in the storage water 
†Connection of 3-ways is carried out according to the 

diagram 1,7 to the switch board X2. The conductor of 
service utility water signal 230 has to be minimally Cu 
1mm2 thick. The cable of valve is an accessory = the 
part of delivery.

3.5 Heating system

The pipe system of heating system has to be made to 
avoid forming of air bubbles and to make easy the 
process of deaeration. Dearation valves have to be 
placed on each highest heating system place and on all 
the radiators. We recommend making the heating pipe 
from copper, but also it is possible to use steel or plastic 
pipes determined for heating system. Plastic pipes have 
to fulfil requests of heating resistance and have not to 
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 Type of connection
Size of circuit 

breaker

Diameter of copper 

cable in mm 

Diameter of 

aluminium cable in 

mm

3x230/400 V 3x16 A 3x2,5 3x4

1x230 V 1x40 A 1x6 1x10



water in time of reaching of maximal temperature of Filling overpressure of expansion vessel
heating water.It is necessary to observe overpressure of nitrium filling 

for right function of expansion vessel in cold status of 
3.8 Circle pumpheating system according to formula:

Pex = 1,2*Pov (pressure of expansion vessel = 
The boiler has circle pump with 3 output grades. †1,2*pressure of heating water
The pump operation is controlled by control unit †

Overpressure changes of nitrium filling of depended on boiler regulation and safety requests.
expansion vessel could be carried out only by The pump operation is controlled by control unit †
responsible persons or professional companies. depended on boiler regulation and safety requests.

Time running out of the pump make possible to take †
away heat accumulated in the boiler body in time of 

†User has obligation to assure minimally 1 x per year to 
switching off the boiler. The effect is decreasing of 

operation control and 1x per 9 years pressure control 
losses, removing of temperature tops, reducing of 

built-in expansion vessel or additional independent 
stone and elongation of boiler life time. 

expansion vessel.
Time running out of the pump is preset from the †
production facility according to the point 2.4Minimal overpressure of heating water

Value of minimal pressure is stated in the table 1.5. The pump is protected against blocking in operation †
Minimal overpressure has to be signed on the thermo mode Stand-by. (see the chapter Protection 
manometer scale by person putting the boiler into functions). If the boiler is for longer time out of its 
operation. The overpressure has not to degrease under operation  switched off, we recommend you to switch 
position marked on the scale. It is necessary sometimes on the boiler sometimes, minimally 1x per month (see 
to control  and if it is necessary to fulfil filling the chapter protection of function).
overpressure of heating water.

Electric data of the pump
Filling overpressure of heating water
Normally it is observed in case of first filling of heating 
system or in case of filling of minimal overpressure fall of 
heating water. Filling overpressure is + 0,2 bar higher 
than minimal overpressure specified for reason that 
temperature off filling water could be to 20°C (water 
dilatability).

3.7 Marking of working scale
On the pressure meter placed under the boiler there is 
necessary to mark working scale that the pointer of 

P1 -pump inputpressure meter is moving in. Minimal pressure is marked 
I - electric currentby responsible person put the boiler into operation by 

pressure meter marking.
Maximal margin = maximal overpressure of heating 
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Volume of heating system

Dependency of expansion vessel volume and volume of heating system for temperature gradient 80/60°C

Heating system pressure 2 bars
Heating system pressure 1 bar

Heating system pressure 0, 5 bar.

Output 

grade
P  (W)1 I (A)

1 50 0,22

2 60 0,27

3 70 0,31



4. Termination of operation 6. Full delivery
Concerning termination of boiler operation carry out † The electric boiler is delivered assembled.
it by switching off  the switcher in the lower part of 
the boiler, by switching off the main switcher on the Full delivery of electric boiler consists of:
electric supply feeding. †electric boiler assembled,

†instruction manual,Service repairs  see below mentioned instructions:†
†guarantee card,
†bushings,
†deaerate valve,Disconnect boiler from electric supply 
†bonding of switch board to electric supply connection feeding by main switcher and contact 

1x 230 V.your service man!

Accessories whose are not part of the full Breakdowns of the boiler has to be 
delivery:repair only by professional person!
†conductors for supply connection of boiler and three 

ways valve (in case that you have installed the storage Attention! 
water tank) and for connection of the room There is threat of casualty by electric 
thermostat,current!

†fixing set.

7. Transport and warehousing
5. Maintenance

The boiler is protected by its packaging during †Regular maintenance helps you to eliminate possible 
warehousing and transport. It is necessary to 

defects. We recommend you to carry out complete 
eliminate effects of magnetic and other influences on 

maintenance 1 time per year before starting heating 
the packaging.

system. It is not allowed the taking off the cover. The 
It is necessary to eliminate concussions and to avoid †user is able to clean surface of the cover with detergents 
slighting out the boiler from the packaging.and control operation modes or fill heating water to the 
Manipulate with the boiler and put it into position system checked by water pressure dawn according to †

the value on the thermomanometer. according instruction marked on the packaging.

Regarding warehousing is necessary to assure †
The service man during the regular control and standard warehousing conditions (no aggressive 
maintenance carry out tightening of all electric environment without dust, temperature from 5° C to 
connection, control tightness of all connection and 50° C, humidity to 75 %, no expose to biological 
control quantity of water in the heating system, clean the influences, shocks and vibration).
water filter, pump control 3-ways valve control and 

†switching relay including starting function of the boiler. 
Well, also the control of all safety and switching elements 8. Claims
will be carry out by heating operation and right function 

If you have functional and face defects on your †of heating elements. boilers, please, do not repair it by yourselves.

Please apply your claim by the company which put †
your boiler into operation or by guarantee repair 
companies stated in the list of guarantee place.

Apply condition stated in the guarantee list.†
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Working features of the pump  Grundfos Cesao 3



Your claim is not valid without fulfilled guarantee list. † 10. Enclosures
10.1 Installation of the room 
thermostat, see picture No. 349. Way of liquidation

Solid waste recycling

mill board†
PE bags, polystyrene binding tapes†

Boiler's recycling after its lifetime according to national 
normative waste recycling.

18

Installation of the room thermostat, see picture No. 34



19

10.2. Control unit - diagram
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Information about processing of personal data 
 
Dear Customer, 
You provide us your personal information by completing and sending the Boiler start-up recor-
dand our company becomes your personal data manager in relation to you. 
We hereby would like to inform you why and how we process your personal information, how 
we collect your personal information, for what purpose we handle it and the legal basis of such 
processing, how we handle personal data and what your rights are in relation to processing your 
personal data. 
Please read the following information carefully before providing us your personal details. 
In case of any questions related to the processing of your personal data, please do not hesitate 
to contact us at tel. no. 00421 43 400 3131 or support@attack.sk. 
 
Privacy Manager: 
ATTACK, s. r. o., with its registered office at Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovak Re-
public 
Tel .: +421 43 4003 101 
Fax .: +421 43 3241 129 
E-mail: export@attack.sk 
Web: http://www.attack.sk 
 
Processing of personal data 
We will only process the personal information you provide to us in the Boiler start-up record, i.e.: 
- Name 
- Surname 
- Address 
- Phone 
- Type and serial number of the product 
 
Purpose and legal basis for the processing of your personal data 
We will process your personal data for the following purposes and on the basis of the 
following legal bases. 

1) For the purposes of direct marketing, which is a legitimate interest of our company. The 
legal basis here is Art. Article 6 1. Letter. (f) Regulation (EU) 2016/679 of the European Par-
liament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with re-
gard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and re-
pealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
 
The proccesing based on our legitimate interest, i.e. direct marketing, is following: 
Your personal data will be stored in our electronic database which is managed directly 
and only by us. This electronic database is stored and secured on the property of our 
company. Your personal data will be used by our legitimate interest only in order to be 
able to send you an offer of our new products, especially in the event of the end of the 
expected life of product which you enter your personal data in the Boiler start-up record 
in if our company develops a newer and more technologically superior and better pro-
duct that could replace the product in which you enter your personal data into the in the 
Boiler start-up record. 
Direct marketingis our legitimate interest and the one of two purposes of processing of 
your personal data, i. e. direct offer of our products sent to you. 

2) The legal basis for fulfilling the extended warranty agreement on the product in which 
you enter the Boiler Startup Record whereare your personal data is Art. Article 6 1. Letter. 
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(f) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation). 

 
This processing that is required to meet the extended warranty agreement for a product 
you are one of the parties will be following: 
Our company provides you with an extended contractual warranty (beyond the statutory 
warranty) in such situation that you comply with the warranty conditions (see the warran-
ty conditions in the Instruction for use, in whichthere is the Boiler start-up record with 
your personal data ). In order to provide you with this extended contractual warranty we 
need to know who is the other party and whether you are performing your obligations 
under this agreement especially the mandatory annual service inspections. Therefore we 
need you to send us a record of this inspection after each annual inspection (max. 5 in-
spections) and we will declare in our database that you fulfill the terms of the contractual 
guarantee. 
Since each contract has at least two contracting parties we need your personal data to 
identify you as a party and identify a specific product for the purposes of fulfilling the ex-
tended warranty agreement. We would not be able to fulfill our obligations under the ex-
tended warranty agreementproperly without these data. 
Our legitimate interest and one of the two purposes of processing your personal data is 
therefore the fulfillment of the contract, that is, the fulfillment of the contract for exten-
sion of the contractual guarantee. 

 
Processing of personal data for both purposes is done manually and also in electronic informa-
tion systems. However these systems are subject to rigorous and constant physical and technical 
control. All persons who, on the basis of our instructions and our credentials, come in contact 
with personal data in the framework of their work or contractual obligations are bound by confi-
dentiality. 
 
 
Category of recipients of personal data 
We process your personal data primarily by ourselves. However it may happen that we 
will have to use the services of another entity to process personal data for any of the 
above mentioned purposes. In this case the relationship between us and the third party 
will be the relationship between the administrator andthe processor and we will make an  agre-
ement with this processor about the processing  the personal data in order to guarantee the 
security and legality of processing your personal data. 
Your personal data may therefore be sold to the recipient of the following categories: 

a) A company that distributes our products in the territory of a member state of the Europe-
an Union in which you have purchased a product which you enter your personal data in 
the Boiler start-up record in or in which such a product is put into service on your request 

b) A company providing bulk mailing services 
 

 
The length of time the personal data will be stored 
We will process your personal data for at least the duration of the contractual warranty (i.e. for 5 
years) for the purposes of fulfilling the warranty agreement and at most for thetime of assumed 
lifetime of the products for which the Boiler start-uprecord for the purposes of direct marketing. 
Raising objections toprocessing of personal data  
Whenever you have the right to object to our processing of your data for direct marketing pur-
poses (see Purpose and legal basis for processing your personal data, item 1) above). If you have 
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an objection to our processing of your direct marketing data, by the date of your objection will 
cease our processing your personal data for direct marketing purposes. 
The objection to the processing of your personal data for direct marketing purposes can be sent 
to us by post to: 
ATTACK, s. r. o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovak Republic. In the objection, it is suf-
ficient to provide the name, address and the text "I hereby raise an objection to the processing 
of my personal data for the purposes of direct marketing" and your signature. We always inform 
you about the accepting your requestwithout delay. 
Please note that the right to object can not be invoked against our processing of your personal 
data necessary for the purpose of fulfilling the extended warranty agreement. 
 
Your other rights related to the processing of personal data 
Please note that you also have the following rights in relation to our processing of your personal 
information: 

• to ask for information about what personal data is processed by us, 
• to request access to these data and let them update or fix, 
• to require the deletion of these personal data, or the limitation of their processing, 
• to raise objection to the processing of your personal data, 
• the right to the portability of your personal data, 
• in case of doubt regarding compliance with the obligations related to the processing of 

your personal data, contact the Administrator or the Office for Personal Data Protection. 
 

You may enforce these rights to our company by the same procedure as the right to raise objec-
tions to the processing of personal data. 
 
 
 





The product meets technical standards and technical conditions. The product was made 
according to valid drawing documentation with the required quality and approved by the State 
testing institute.

Warranty Certificate

Guarantee

Type:

The company ATTACK, s.r.o. warrants for this product only if there have been met conditions of the 
warranty in time 24 months - 2 years - from the date of starting the boiler up. 

The serial num. of the boiler:

Insert barcode here

Date of shipment from manufacturer:



The waranty conditions:
The warranty covers all faults of the device and its components that have resulted from faulty material or mista-
kes made by  processing of the material.
The warranty does not apply to gaskets, sealing cords, insulating materials, fireclay fillings, ignition spirals.

The warranty for the device is subject to the following conditions:
 a warranty card fully completed will be submitted to the complaint
 the installation of the equipment was carried out by a qualified employee of a professional installation company
 assembly and commissioning were confirmed in the warranty card
 the device will be used exactly according to the manufacturer's instructions and recommendations    which are 

listed in the installation manual
 if the system has been cleaned before installing and starting the system, the treated heating water and the mo-

unted filter

In the absence of any defect or fault caused by unprofessional operation by the customer, the costs associated 
with the work of the serviceman/technician are covered by the person who required for the repair.

The warranty claim expires and does not cover faults and damages that have arisen 
from:
 damage during transport
 breaking the rules about the installation, operating and maintenance instructions from the instructions of use
 violent mechanical damage
 unprofessional repairs or modifications, unprofessional operation  and transportation
 if the warranty card is not completed properly
 a natural calamity
 arbitrary customer's conversion of device
 by making a design change or by modifying the text of the warranty certificate
 do not carry out a mandatory service visit within a given time
 install the device in a dirty and aggressive environment
 by clogging or clogging the boiler body with dirt from the system and water

The boiler is not subject of the warranty if:
 it is not operated with the prescribed fuel:
 for gasification boilers - wood with a humidity content not exceeding 20%, or with a fuel not specified by the ma-

nufacturer
 for pellet boilers - wood pellets of 6 mm diameter, max. length 35 mm, according to DIN 51 731-HP 5 or DIN Plus 

or EN 14961-2-A1
 Regumat ATTACK-OVENTROP will not be installed in the system to ensure that the boiler return temperature is 

at least 65 ° C during operation
 there is no functional thermostatic valve installed to the boiler for cooling circuit connected to the cooling wa-

ter source
 it is not connected to the chimney with the prescribed dimensions specified in the operating instructions

Instructions for complaint:
To make a warranty service, please contact the appropriate serviceman/technician with the following information:
 the exact address and contact of the user where the device is installed
 the approximate nature of the fault
 when and by whom device has been installed and put into operation
 device type, serial number and date of manufacture
After completing there will be made a record of reparation and the user will confirm the work.
The serviceman/technician is obligated to keep the user proof of repair. If the Service Officer detects any device in-
terference or other damage and does not carry out the required service inspection, he is required to notify the 
user that the repair will be carried at his own expense and at the same time loses his / her entitlement to the next 
warranty.
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ATTACK, s.r.o. • Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky • Slovakia
Tel: +421 43 4003 101 • Fax: +421 43 3241 129 • E-mail: kotle@attack.sk

Export – tel: +421 43 4003 115 • Fax: +421 43 3241 129 • E-mail: export@attack.sk

ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters 
and dimensions of boilerswithout previous warning.
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