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1 Üldised ohutusabinõud

1.1 Eriohutusjuhised

HOIATUS
Kütteseadmed, mida ei ole korrektselt
häälestatud ja paigaldatud, võivad
halvendada seadme funktsiooni ja/või
tekitada kasutajale raskeid või
surmavaid vigastusi.
▪ Kütteseadme kallal tohivad teha töid

(nt häälestamine, kontrollimine,
ühendamine ja esimene
kasutuselevõtt) ainult selleks volitatud
isikud, kellel on vastava tegevuse
läbiviimiseks vajalik tehniline või
erialane väljaõpe ja kes on osalenud
pädeva asutuse poolt tunnustatud
täiendõppes. Selliste isikute hulka
kuuluvad eelkõige küttespetsialistid,
elektrikud ning jahutus- ja
kliimaseadmete spetsialistid, kes
tänu oma erialasele väljaõppele
ning asjatundlikkusele omavad
kogemusi kütteseadmete,
õlipaigaldiste ja soojaveeboilerite
korrektse paigalduse ja hooldusega.

HOIATUS
Järgnevate ohutusjuhiste eiramine võib
tuua kaasa raske kehavigastuse või
surma.
▪ Seda seadet tohivad kasutada

lapsed alates 8. eluaastast ning
piiratud füüsiliste, tajuliste või
vaimsete võimetega või puudulike
kogemuste ja teadmistega isikud, kui
neid jälgitakse või on juhendatud
seadme ohutust kasutamisest.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Puhastustöid ja kasutajahaldust ei
tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
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▪ Ühendage toiteallikas kooskõlas
standardiga IEC 60335-1 lahklüliti
abil, mis lahutab kõik poolused
kontaktiavaga vastavalt täieliku
lahutamise ülepingekategooria III
tingimustele.

▪ Kõiki elektrotehnikatöid tohivad teha
üksnes elektritehnika alase
kvalifikatsiooniga spetsialistid
kooskõlas kohalike ja riigisiseste
eeskirjade ning selle juhendiga.
Kontrollige vooluahela sobivust.
Vooluahela ebapiisav
koormustaluvus või ebaõigesti tehtud
ühendused võivad põhjustada
elektrilöögi või tulekahju.

▪ Boileri ja soojaveeahela saab
tühjendada. Järgige juhiseid.

1.1.1 Juhiste järgimine
▪ Algupärane dokument on koostatud inglise keeles. Kõik teised

keeled on tõlked.

▪ Lugege juhend enne paigalduse alustamist või küttesüsteemi
kallal tööde tegemist tähelepanelikult läbi.

▪ Need juhised on mõeldud volitatud ja kvalifitseeritud kütte- ja
sanitaartehnika spetsialistidele, kellel on tänu oma tehnikaalasele
väljaõppele ja teadmistele kogemusi küttesüsteemide ja boilerite
korrektse paigalduse ja hooldusega.

▪ Kõiki paigaldamiseks, käivitamiseks ja hoolduseks vajalikke
tegevusi, samuti põhiteavet kasutamise ja seadistamise kohta
kirjeldatakse selles juhendis. Täpsemat teavet kasutamise ja
reguleerimise kohta leiate lisatud dokumentidest.

See juhend kehtib esilehel loetletud mudelitele, mida edaspidi
nimetatakse soojaveeboileriteks. Muudatuste ja korrigeerimise õigus
on reserveeritud.

Dokumentatsioon
See dokument on dokumentatsiooni osa. Dokumentatsioon sisaldab
järgmist:

▪ Paigaldus- ja kasutusjuhend (paberkandjal versioon on tootega
kaasas)

▪ Paigaldus- ja hooldusjuhend

▪ Kasutusjuhend käitajale

▪ Välise küttegeneraatori ühendamisel

▪ Vastav paigaldus- ja kasutusjuhend.

▪ Päikeseküttesüsteemi ühendamisel

▪ Vastav paigaldus- ja kasutusjuhend.

Juhendid kuuluvad vastavate seadmete juurde.

Digitaalsed dokumendid ja kaasasoleva dokumentatsiooni viimased
versioonid saate piirkondlikult Daikin veebilehelt või soovi korral
edasimüüjalt. Daikin veebisaidile on kõige lihtsam pääseda seadmel
oleva QR-koodi abil.

1.1.2 Hoiatuste ja sümbolite tähendus
Selles juhendis on hoiatused süstematiseeritud vastavalt ohu
raskusastmele ja tõenäosusele.

OHT
Osutab vahetule ohule.

Hoiatuse eiramine toob kaasa raske kehavigastuse või
surma.

HOIATUS
Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale.

Hoiatuse eiramine võib tuua kaasa raske kehavigastuse
või surma.

ETTEVAATUST
Osutab võimalikule kahjulikule olukorrale.

Hoiatuse eiramine võib kaasa tuua materiaalse ja
keskkonnakahju.

TEAVITUSTÖÖ
See sümbol tähistab kasutusnõuandeid ja eriti kasulikku
infot, kuid mitte hoiatusi ohtude eest.

Spetsiaalsed hoiatussümbolid
Mõnda ohuliiki tähistatakse spetsiaalse sümboliga.

Elektrivool

Põletusoht

Kehtivus
Osa selles juhendis sisalduvast infost on piiratud kehtivusega.
Kehtivust tõstab esile sümbol.

Järgige etteantud pingutusmomenti (vt
"8.4 Pingutusmoment" [4 30])
Kehtib ainult survevabale süsteemile

Kehtib ainult survestatud süsteemile

Tegevusjuhised
1 Tegevusjuhiseid kujutatakse loendina. Tegevusi, mille puhul on

tähtis järjekord, kirjeldatakse nummerdatuna.

1.2 Montaaži ja käituse ohutusjuhised

1.2.1 Üldist

HOIATUS
Kütteseadmed, mida ei ole korrektselt
häälestatud ja paigaldatud, võivad
halvendada seadme funktsiooni ja/või
tekitada kasutajale raskeid või
surmavaid vigastusi.
▪ Kütteseadme kallal tohivad teha töid

(nt häälestamine, kontrollimine,
ühendamine ja esimene
kasutuselevõtt) ainult selleks volitatud
isikud, kellel on vastava tegevuse
läbiviimiseks vajalik tehniline või
erialane väljaõpe ja kes on osalenud
pädeva asutuse poolt tunnustatud
täiendõppes. Selliste isikute hulka
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kuuluvad eelkõige küttespetsialistid,
elektrikud ning jahutus- ja
kliimaseadmete spetsialistid, kes
tänu oma erialasele väljaõppele
ning asjatundlikkusele omavad
kogemusi kütteseadmete,
õlipaigaldiste ja soojaveeboilerite
korrektse paigalduse ja hooldusega.

▪ Enne igasuguste tööde alustamist
siseseadmel lülitage väline pealüliti
välja ja kindlustage juhusliku
sisselülitamise vastu.

▪ Ärge jätke pärast paigaldus- või
hooldustööde lõppu tööriistu või muid
esemeid katte alla.

Ohu vältimine
Soojaveeboiler on moodne ning valmistatud kooskõlas kõigi
tunnustatud tehnikanõuetega. Ebaõige kasutamine võib põhjustada
raskeid vigastusi või surma, samuti materiaalset kahju.

Selliste ohtude vältimiseks paigaldage ja kasutage seadet ainult:

▪ otstarbekohaselt ning laitmatus seisukorras,

▪ ohutus- ja ohuteadlikult.

See eeldab juhendi, kehtivate ohutuseeskirjade ning tunnustatud
ohutustehnika ja tööohutuseeskirjade tundmist ja järgimist.

▪ Hoidke süttivad materjalid soojaveeboilerist eemal.

Enne soojaveeboileri ja küttesüsteemi kallal töötamist
▪ Soojaveeboileri ja küttesüsteemi kallal tohivad töid teha (näiteks

paigaldamine, ühendamine ja esmane käivitamine) ainult volitatud
ja väljaõppinud spetsialistid.

▪ Lülitage pealüliti enne tööde alustamist sooja tarbevee boileris ja
küttesüsteemis välja ja kindlustage juhusliku sisselülitamise vastu.

▪ Plomme ei tohi kahjustada ega eemaldada.

▪ Küttepoolse ühenduse korral peavad kaitseklapid vastama
standardi EN  12828 nõuetele ning joogiveepoolse ühenduse
korral standardi EN 12897 nõuetele.

▪ Kasutada tohib üksnes originaalvaruosi.

1.2.2 Otstarbekohane kasutamine
Seda toodet tohib kasutada üksnes soojaveeboilerina.
Soojaveeboilerit tohib paigaldada, ühendada ja kasutada ainult
kooskõlas selle juhendiga.

Soojuspumbaga ühendamisel tohib kasutada üksnes selleks ette
nähtud boileri ühendamise komplekti (E-Pac).

Kasutada võib ainult meie tarnitud elektrilisi sukelküttekehi.

Igasugune muu ja sellest erinev kasutamine ei ole otstarbekohane
kasutamine. Selle tõttu tekkivat kahjude risk jääb käitajale.

Otstarbekohase kasutamise hulka kuulub ka hooldus- ja
kontrollitingimuste järgimine. Varuosad peavad vastama vähemalt
tootja poolt määratletud tehnilistele nõuetele. Selle nõude järgimine
on tagatud näiteks originaalvaruosade kasutamisel.

1.2.3 Seadme paigaldusruum
Ohutu ja tõrkevaba käitamise huvides on oluline, et soojaveeboileri
paigalduskoht vastaks kindlatele tingimustele. Soojaveeboileri
paigalduskoha kohta leiate infot jaotisest "3.1 Seadistamine" [4 11].

Märkused teiste komponentide paigalduskoha kohta leiate vastavast
kaasasolevast dokumentatsioonist.

1.2.4 Elektripaigaldustööd
▪ Elektripaigaldustöid tohib teha ainult elektrotehnika alase

kvalifikatsiooniga spetsialist, kes järgib kehtivaid elektrotehnika
eeskirju, mille on kehtestanud pädev elektriettevõte.

▪ Enne toitevõrku ühendamist võrrelge tüübisildil näidatud
toitepinget võrgupingega.

▪ Enne tööde tegemist voolu juhtivatel osadel lahutage need
toiteallikast (lülitage pealüliti välja, lahutage kaitse) ning
kindlustage juhusliku taassisselülitamise eest.

▪ Paigaldage iga püsivalt ühendatava toiteühenduse jaoks
standardile EN  60335-1 vastav eraldi lahklüliti kõigi pooluste
lahutamiseks toitevõrgust.

1.2.5 Nõuded kütte- ja täiteveele
Korrosioonisaaduste ja ladestiste vältimiseks järgige kehtivaid
eeskirju.

Miinimumnõuded täite- ja lisavee kvaliteedile:

▪ Veekaredus (kaltsium ja magneesium arvutatuna
kaltsiumkarbonaadina): ≤3 mmol/l

▪ Juhtivus: ≤1500 (ideaalne ≤100) μS/cm

▪ Kloriid: ≤250 mg/l

▪ Sulfaat: ≤250 mg/l

▪ pH-väärtus (küttevesi): 6,5–8,5

Täite- ja lisavee kasutamine, mis ei vasta nimetatud
kvaliteedinõuetele, võib seadme eluiga oluliselt lühendada. Selle
eest vastutab ainuisikuliselt käitaja.

1.2.6 Küttesüsteem ja sanitaarühendus
▪ Koostage küttesüsteem kooskõlas standardi EN  12828

ohutustehnika nõuetele.

▪ Sanitaarühenduse puhul tuleb järgida standardeid

▪ EN  1717  –  Joogivee kaitsmine saastumise eest
joogiveepaigaldistes ning üldnõuded kaitseseadistele, millega
takistatakse joogivee saastumist tagasivoolava veega
(Protection against pollution of potable water installations and
general requirements of devices to prevent pollution by
backflow).

▪ EN  806  –  Tehnilised nõuded hoonesisestele
joogiveepaigaldistele (Specifications for installations inside
buildings conveying water for human consumption).

▪ ning lisaks riigis kehtivaid õigusakte.

TEAVITUSTÖÖ
Vesi peab vastama EL-i direktiivile 2020/2184 ja
piirkondlikele nõuetele.

Päikeseküttesüsteemi, elektriküttevarda või alternatiivse
kütteseadme ühendamisel võib boileri temperatuur ületada 60°C.

▪ Seetõttu tuleb paigaldada põletuskaitse (nt VTA32 +
kruviühendus 1")

▪ Kui külma vee ühenduse surve on >6  baari, kasutage
rõhureduktorit.

Kui soojaveeboiler on ühendatud terastorude, radiaatorite või
mittedifusioonikindlate põrandaküttetorudega küttesüsteemiga, võib
soojaveeboilerisse sattuda mustust, mis võib põhjustada ummistusi,
lokaalset ülekuumenemist või korrosiooni.
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▪ Võimalike kahjude vältimiseks tuleb süsteemi küttetagasivoolu
paigaldada mustusefilter või mudaseparaator.

▪ SAS 1

TEAVITUSTÖÖ
Gravitatsioonringluse tõttu tekkiva soojuskao vältimiseks
tuleb ühendustesse paigaldada ringluspidurid SKB.

1.2.7 Käitamine
Kasutage soojaveeboilerit ainult järgmistel tingimustel.

▪ Kõik paigaldus- ja ühendustööd peavad olema lõpule viidud.

▪ Kõik seadme katted ja teenindusjuurdepääsud peavad olema
täielikult paigaldatud.

▪ Sanitaarpoole rõhureduktorid peavad olema paigaldatud (max
6 bar).

▪ Küttepoole rõhureduktorid peavad olema paigaldatud (max 3 bar).

▪ Boilerid peavad olema täielikult täidetud (täitetaseme näidik).

Järgida tuleb etteantud hooldusintervalle ja kontrollimistöid.

1.3 Käitajale üleandmine ja garantii

1.3.1 Omaniku juhendamine
▪ Enne seadme üleandmist selgitage omanikule, kuidas seadet

kasutada ja kontrollida.

▪ Andke käitajale üle tehniline dokumentatsioon (vähemalt
kasutusjuhend ja käitaja käsiraamat) ning juhtige käitaja
tähelepanu sellele, et need dokumendid peavad olema seadme
vahetus läheduses alati kättesaadavad.

▪ Dokumenteerige üleandmine, täites ja allkirjastades kaasasoleva
paigaldus- ja instrueerimisvormi koos käitajaga.

1.3.2 Garantiitingimused
Üldiselt kehtivad seaduses kehtestatud garantiitingimused. Meie
muud garantiitingimused leiate internetist. Vajadusel küsige oma
edasimüüjalt.

Õigus garantiile kehtib vaid juhul, kui iga-aastaste hooldustööde
tegemine on tõendatud.

2 Tootekirjeldus

2.1 ehitus ja komponendid
Selles peatükis olevate jooniste legend on toodud jaotises "    2‒1
Legend" [4 5].

Järgnev joonis näitab ühendusi ja mõõtmeid.

  2‒1 Legend

Nr Tähendus Kehtib mudelile
a Boiler (kahekordne polüpropüleenümbris PUR-vahust soojusisolatsiooniga) kõik
b Käepideme või päikeseküttesüsteemi kontrolleri R4 kinnitus kõik
c Tüübisilt kõik
d Täitetaseme näidik kõik
e Kaitseülevoolu ühendus (1¼" AG (väliskeere), 1" IG (sisekeere)) kõik
f Rõhuvaba boilerivesi kõik
g Soojaveetsoon kõik
h Päikeseküttetsoon S#A / S#B / S#F / S#L / S#K
i Elektrilise sukelküttekega ühendus (R 1½" IG (sisekeere)) kõik
j Lisavarustus: elektriline sukelküttekeha (mõeldud soojuspumbasüsteemidesse kiirkütjaks.) kõik
o Küttetuge pakkuv termoisolatsiooniümbris soojusvahetile (WT5) S#A / S#B / S#F / S#H /

S#I / S#L / S#K
q Termoisolatsiooniümbris rõhu all olevale päikesekütte soojusvahetile (WT4) S#F / S#K / S#L
r Päikesekütte voolukihistustoru S#A / S#B / S#D / S#H /

S#I / S#J / S#Q
S Anduritasku paagi temperatuuriandurile kõik
t Survevaba päikesekütte tagasivool S#A / S#B / S#D /

S#H ‑ S#J / S#Q
Boilerivee täite- ja äravooluühendus kõik

u Survevaba päikesekütte vool S#A / S#B / S#D /
S#H ‑ S#J / S#Q

v Päikesekütte survetagasivool S#F / S#G / S#K ‑ S#M
w Päikeasekütte survevool S#F / S#G / S#K ‑ S#M
x Soojaveeühendus(1) kõik
y Külmaveeühendus(1) kõik
z Boileri laadimise tagasivool (1. kütteallika kaudu)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /

S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

(1) Soovituslikud tarvikud (SKB (2 tk))
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Nr Tähendus Kehtib mudelile
aa Boileri laadimisvool (1. kütteallika kaudu)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /

S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

ab Boileri laadimise tagasivool (2. kütteallika kaudu)(1) S#I / S#L / S#P
ac Boileri laadimisvool (2. kütteallika kaudu)(1) S#I / S#L / S#P
ad Välja arvatud Altherma RW ja Altherma 3RW: küttetoe väljund ↓(1) (ühendage küttetagastusega!)

Ainult Altherma RW ja Altherma 3RW: boileri konditsioneerimise/küttetoe tagasivool↑ (ühendage
küttevooluga)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

ae Välja arvatud Altherma RW ja Altherma 3RW: küttetoe sisend ↑(1) (ühendage tagastusvoolu
küttegeneraatoriga!)

Ainult Altherma RW ja Altherma 3RW: boileri konditsioneerimise/küttetoe vool↓ (ühendage vooluga
Altherma RW või Altherma 3RW)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

WT1 Lainestatud roostevabast terasest torust soojusvaheti sooja tarbevee jaoks, kasutab soojendamiseks
survevaba boilerivett

kõik

WT2 Roostevabast terasest lainestatud torust soojusvaheti boileri laadimiseks 1. kütteallika kaudu S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#P /

S#Q
WT3 Roostevabast terasest lainestatud torust soojusvaheti boileri laadimiseks 2. kütteallika kaudu S#I / S#L / S#P
WT4 Roostevabast terasest lainestatud torust soojusvaheti soojaveeboileri laadimiseks survestatud

päikeseküttesüsteemi kaudu
S#F / S#G / S#K ‑ S#M

WT5 Roostevabast terasest lainestatud torust soojusvaheti küttetoe jaoks S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#L / S#K

S#A Soojaveeboiler EKHWP54419Bx
S#B Soojaveeboiler EKHWP500Bx
S#D Soojaveeboiler EKHWP300Bx
S#F Soojaveeboiler EKHWP500PBx
S#G Soojaveeboiler EKHWP300PBx
S#Q Soojaveeboiler EKHWC500Bx
S#H Soojaveeboiler EKHWCH500Bx
S#I Soojaveeboiler EKHWCB500Bx
S#J Soojaveeboiler EKHWCH300Bx
S#K Soojaveeboiler EKHWCH500PBx
S#L Soojaveeboiler EKHWCB500PBx
S#M Soojaveeboiler EKHWCH300PBx
S#O Soojaveeboiler EKHWDH500Bx
S#P Soojaveeboiler EKHWDB500Bx

X Soovituslik kaugus seinast 200 mm kõik

c

b

t

  2‒1 Soojaveeboiler – üldist

(1) Soovituslikud tarvikud (SKB (2 tk))
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Survevaba süsteem – DrainBack 

  2‒2 500 l mudelid
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  2‒3 300 l mudelid
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Survestatud süsteem 
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S#F   --   -- 1183 mm 153 mm
S#K   --   -- 947 mm 389 mm
S#L      -- 947 mm 389 mm

WT1

WT2

WT4
q

  2‒4 500 l P‑mudelid
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  2‒5 300 l P‑mudelid

2.2 Lühikirjeldus
Soojaveeboiler on kombinatsioon soojusmahutist ja vahetust
veesoojendist.

Survevaba soojaveereserv on soojuskandur. Kasulikku soojust
saadakse ja eemaldatakse spiraalse korrosioonikindla soojusvaheti
abil, mis on valmistatud lainestatud roostevabast terasest torust
(1.4404) ning mis uputatakse täielikult boilerivette. Tarbevee
soojendamise soojusvahetis hoitakse tarbevett ettevalmistsustsooni
temperatuuril.

Külm vesi, mis voolab sisse sooja vee võtmisel, suunatakse
kõigepealt soojusvaheti põhjas olevasse boilerisse (WT1), kus see
jahutab boilerit nii palju kui võimalik. Valmisolekutsooni kuumutab
väline soojusgeneraator (kondenseerimisboiler, soojuspump,
päikeseküttesüsteem, elektriline sukelküttekeha). Vesi voolab mahuti
täitmiseks läbi soojusvaheti (WT2) ülevalt alla.

Ülespoole liikumise ajal neelab tarbevesi pidevalt boilerivee soojust.
Vastuvoolu põhimõttel toimiv voolusuund ja mähisekujuline
soojusvaheti loovad boileris selge temperatuurikihistuse. Kuna
boileri ülaosas säilib kõrge temperatuur väga pikka aega,
saavutatakse suur soojaveeväljastus isegi siis, kui vett võetakse
pikema aja jooksul.

Jaotises "2.1 ehitus ja komponendid" [4 5] nimetatud soojaveeboilerit
saab soojendada lisaks välisele soojusgeneraatorile. Sõltuvalt
päikesest saadavast soojusest on võimalik soojendada kogu boilerit.

Salvestatud soojust kasutatakse nüüd nii sooja vee genereerimiseks
kui ka küttetoeks. Suur salvestusvõimsus võimaldab ajutiselt üle
elada ka päikesevaba aja.

Kui soojuspumpa kasutatakse välise soojusgeneraatorina, võib
peamine soojaveeboiler olla ainult EKHWP seeriast.

Optimaalne veehügieen
Madal vool ja kütmata tsoonid tarbeveepoolel on soojaveeboileriga
täiesti välistatud. Muda, rooste ja muu sete ei saa ladestuda, nagu
see on suurte boilerite puhul. Süsteemi sisenev vesi ka väljub
esimesena (esimesena sisse, esimesena välja).

Vähene hooldus ja korrosioon
Soojaveeboiler on valmistatud plastist ning täiesti korrosioonivaba.
Kaitseanood ega muu sarnane korrosioonikaitsesüsteem pole
vajalik. See tähendab, et seonduvad hooldustööd, nt kaitseanoodide
vahetamine või boileri puhastamine pole soojaveeboileris vajalik.
Kontrollida tuleb ainult boileri veetaset.

Lainestatud roostevabast terasest torust soojusvahetid kütte- ja
joogivee poolel on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest
(1.4404).

Madal lubjastumine
Survevaba boileri poolel saab lubjakivi ladestuda ainult üks kord.
Sukelküttekeha jääb seetõttu puhtaks, nagu ka kõik roostevabast
terasest soojusvahetitorud boilerivees. See tähendab, et katlakivi,
mis vähendaks pidevalt soojusülekannet töö ajal, ei saa koguneda
(erinevalt teistest boileritest).

Termo- ja rõhupaisumine ning suur voolukiirus
tarbeveesoojusvahetis vabastavad kõik lubjakivisetted ja uhuvad
need ära.

Ökonoomne töö
Täispinnaline soojusisolatsioon boileris kindlustab väga väikese
soojuskao kasutamise ajal ning tähendab, et kasutatavat
soojusenergiat kasutatakse ära parimal viisil.

Modulaarne laiendamine
Kui ühe soojaveeboileri soojusvõimsusest ei piisa, võite ühendada
moodulitena mitu boilerit.
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Elektrooniline juhtimine
Soojusgeneraatorisse integreeritud juhtimissüsteem juhib vahetus
soojusahelas, lisavarustusse kuuluvas segakütteahelas ja boileri
laadimisahelas kõiki kütte ja sooja vee funktsioone.

2.3 Tarnekomplekt
▪ Soojaveeboiler

▪ Tarvikukott

  2‒6 Tarvikukoti sisu
a Kandeaasad (vajalikud ainult transpordi ajaks)
b Kate
c Kaitseülevoolu voolikuühendusdetail
d Mutrivõti

2.4 Lisatarvikud

2.4.1 Elektrilised sukelküttekehad
Lisaks küttevõimalustele lainestatud roostevabast terasest torust
soojusvaheti kaudu eri soojusallikatest ja energiakanduritest, saab
boilerit laadida ka elektrilise sukelküttekeha abil.

Elektrilised sukelküttekehad, mis sobivad kõigile Altherma ST
mudelitele:

  2‒2 Ülevaade ja tehnilised andmed

Tüüp EKBU2C EKBU6C
Tööpinge 230 V / 50 Hz 230/400 V /

50 Hz
Küttevõimsus 2 kW 2, 4, 6 kW

Temperatuurivahemik (1) 30–78 °C
Kaabli pikkus 2 m

Kütteelemendi pikkus 1,10 m

Saadaval on elektrilise küttekeha komplektid, mis sobivad EKHWP
seeriale koos soojuspumpadega. Sobiva komplekti ja tehnilised
andmed leiate soojuspumba tehniliselt andmekaardilt.

2.4.2 Ringluspidurid
Soojuskao vältimiseks ühendustorude kaudu, kui ringluspump on
välja lülitatud, ning ilma joogivee väljastuseta ajal (gravitatsiooniline
ringlus), tuleb soojaveeboileri ühendustesse paigaldada
ringluspidurid (vt "    2‒1 Legend" [4 5]).

2.4.3 Mustusefilter
Kui soojaveeboiler on ühendatud terastorude, radiaatorite või
mittedifusioonikindlate põrandaküttetorudega küttesüsteemiga, võib
soojaveeboilerisse sattuda mustust, mis võib põhjustada ummistusi,
lokaalset ülekuumenemist või korrosiooni. Selle vältimiseks
paigaldage mustusefilter või mudalõks (vt hinnakirja).

2.4.4 Põletuskaitse
Sooja vee temperatuuril üle 60°C on põletusoht. Põletuskaitse
paigaldamine võimaldab sooja vee temperatuuril pidevalt muutuda
vahemikus 35-60°C.

▪ Põletuskaitse VTA32

▪ Kruvikomplekt 1"

▪ Põletuskaitsega ringluskomplekt VTR300

2.4.5 Päikesekütteboileri laienduskomplekt
Kui ühe boileri soojusvõimsusest ei piisa, võite ühendada
moodulitena mitu boilerit.

See tähendab, et nii roostevabast terasest soojusvahetid
järelkütmiseks kui ka soojavee soojusvahetid ühendatakse
Tichelmanni printsiibi järgi "6 Hüdraulika" [4 19].

Nõudluse hooajalisel muutumisel saab individuaalseid ühikuid
vajaduse korral hoolduseks lisada või eemaldada. Nii saab sooja
vee koguväljundit kohandada käsitsi tegelikule nõudlusele.

Pakutakse järgmisi komponente:

▪ Päikesekütteboileri laienduskomplekt CON SX

▪ Päikesekütteboileri komplekt 2 CON SXE

▪ FlowGuard FLG

Selle tarvikukomplekti paigaldust ja tööpõhimõtet kirjeldatakse
üksikasjalikult eraldi kasutus- ja paigaldusjuhendis.

2.4.6 KFE täiteühendus
Soojaveeboileri mugavaks täitmiseks ja tühjendamiseks võite
ühendada KFE täiteühenduse (KFE BA).

3 Ülespanek ja paigaldus

3.1 Seadistamine

3.1.1 olulised märkused

HOIATUS
Soojaveeboileri plastümbris võib välise soojuse (>90  °C)
mõjul sulada ja äärmuslikul juhul süttida.

▪ Paigaldage soojaveeboiler vähemalt 1  m kaugusele
teistest soojusallikatest (>90  °C) (nt elektriline
kütteseade, gaasikütteseade, korsten) ja süttivatest
materjalidest.

(1) Temperatuurikontroller ja temperatuuripiiraja (STB) on juba elektrilisse sukelküttekehasse integreeritud. Elektriline sukelküttekeha tarnitakse
paigaldusvalmina.
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ETTEVAATUST
▪ Paigaldage soojaveeboiler ainult piisava kandevõime

(1050  kg/m² pluss varu) olemasolul. Aluspind peab
olema tasane ja sile.

▪ Paigaldus välistingimustesse on lubatud ainult piiratud
ulatuses. Boilerit ei tohi asetada püsivalt otsese
päikesekiirguse kätte, sest muidu võib UV-kiirgus ja
ilmastikunähtused plasti kahjustada.

▪ Soojaveeboiler tuleb paigaldada külmumise eest
kaitstud kohta.

▪ Veenduge, et veevarustusettevõte ei paku
agressiivset joogivett. Vajadusel tuleb vett
puhastada.

ETTEVAATUST: 
Kui soojaveeboileri ja päikesepaneelide vaheline
kõrguseerinevus ei ole piisav, ei saa survevaba
päikeseküttesüsteem täielikult välisossa tühjeneda.

▪ Survevabadel päikeseküttesüsteemidel tuleb jälgida
päikeseühendustorude minimaalset kallet.

TEAVITUSTÖÖ: EKHWP
▪ Järgige soojaveeboileri ja soojuspumba

hüdraulikaühenduste vahelisi lubatud pikkusi (vt
soojuspumba paigaldus- ja kasutusjuhendit ja boileri
vastavat ühenduskomplekti "E-Pac").

Nõue: paigalduskoht peab vastama riigis kehtivatele nõuetele.

Ebaõige seadistamine ja paigaldamine tühistab tootja garantii.
Küsimuste korral pöörduge meie tehnilise klienditeeninduse poole.

3.1.2 Soojaveeboileri paigaldamine
1 Eemaldage pakend ja kõrvaldage see keskkonnasäästlikult.

2 Eemaldage boilerilt katteplaadid ("     3‒1 Käepidemete
paigaldamine"  [4  12], punkt  b) ja keerake käepidemete
paigaldusavadest lahti keermestatud osad ("     3‒1
Käepidemete paigaldamine" [4 12], punkt e).

3 Tõmmake kandeaasad ("     3‒1 Käepidemete
paigaldamine" [4 12], punkt a) läbi keermestatud osade.

4 Keerake keermestatud osad koos paigaldatud kandeaasadega
("     3‒1 Käepidemete paigaldamine"  [4  12], punktid a+e)
mutrivõtme ("     3‒1 Käepidemete paigaldamine"  [4  12],
punkt d) abil avadesse.

  3‒1 Käepidemete paigaldamine
a Kandeaas
b Kate
d Mutrivõti
e Keermesdetail

5 Transportige veeboiler ettevaatlikult paigalduskohta, kasutades
kandeaasu.

6 Pange sooja tarbevee boiler paigalduskohta üles. Soovituslik
kaugus seinast (s1): ≥200  mm ("     3‒2 Soojaveeboileri
paigaldamine (näidisel EKHWP)" [4 13]).

TEAVITUSTÖÖ
Lisavarustusse kuuluva elektrilise sukelküttekeha (vt
"2.4  Lisatarvikud"  [4  11]) paigaldamiseks on vaja
minimaalne kaugus laest "X" ≥1200 mm.

TEAVITUSTÖÖ
Kappi, katete taha või muudesse kitsastesse oludesse
paigaldamisel tuleb tagada piisav õhutus (nt õhutusvõre
abil).
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  3‒2 Soojaveeboileri paigaldamine (näidisel EKHWP)

3.2 Paigaldus

3.2.1 Olulised märkused (paigaldus)

OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT
Veetemperatuuril üle 60 °C on põletusoht. See võib tekkida
päikeseküttesüsteemides, kui aktiveeritud on
legionellakaitse või kui sihttemperatuur on >60 °C.

▪ Paigaldage põletuskaitse (vt
"2.4.4 Põletuskaitse" [4 11]).

ETTEVAATUST
Kui soojaveeboiler ühendatakse küttesüsteemiga, kus
kasutatakse terasest torusid, radiaatoreid või
mittehajumiskindlaid põrandaküttetorusid, võivad muda ja
laastud soojaveeboilerisse sattuda ning kaasa tuua
ummistused, lokaalse ülekuumenemise ja korrosiooni.
▪ Loputage sisendtorud enne soojusvaheti täitmist.

▪ Loputage soojusjaotusvõrk (olemasoleva küttesüsteemi
korral).

▪ Paigaldage kütte tagastustorusse mustusefilter või
mudapüüdur (vt "2.4.3 Mustusefilter" [4 11]).

ETTEVAATUST: 
Kui soojusvahetiga WT4 ("    2‒4 500 l P‑mudelid" [4 9] /
"    2‒5 300 l P‑mudelid" [4 10], punkt v+w) ühendatakse
väline kütteseade (nt survestatud päikeseküttesüsteem,
puiduküttel boiler), võib liiga kõrge temperatuur
soojaveeboilerit kahjustada või selle hävitada.

▪ Piirake välise kütteseadme pealevoolutemperatuur
max 95 °C-ni.

▪ Tarbeveetorude puhul tuleb järgida standardi EN 806 ja EN 1717
nõudeid.

▪ Ühenduste asukohad ja mõõtmed leiate "     2‒2 500  l
mudelid" [4 7] kuni "    2‒5 300 l P‑mudelid" [4 10].

▪ Kontrollige külma vee ühenduse survet (max 10 bar).

▪ Kui joogiveetorus on kõrgem surve, tuleb paigaldada
rõhureduktor.

▪ Ühendage kaitseklappi rõhuvähendustoru (kliendi tarne) ning
ühendage membraanpaisupaak vastavalt standardile EN 12828.

▪ Järgige pingutusmomenti (vt "8.4 Pingutusmoment" [4 30]).

▪ Järgige kütte- ja täitevee nõudeid (vt "1.2.5  Nõuded kütte- ja
täiteveele" [4 4]).

TEAVITUSTÖÖ
Soojuskao vältimiseks ühendustorudes väljalülitatud
soojuspumba korral ja ajal, kui tarbevett ei kasutata
(gravitatsioonringlus), tuleb soojaveeboileri ühendustele
paigaldada ringluspidurid (vt
"2.4.2 Ringluspidurid" [4 11]).

3.2.2 Süsteemi hüdraulikaühendus
1 Ainult koos EKHWP soojaveeboileri ühendamisega

soojuspumba külge: paigaldage boilerikomplekt "E-Pac"
soojuspumba ühendamisel EKHWP soojaveeboileriga (vt boileri
ühenduskomplektiga kaasas olevaid individuaalseid paigaldus-
ja kasutusjuhiseid).

2 Ringluspidurite paigaldamisel paigaldage need soojaveeboileri
toruühendustele.

3 Ühendage äravooluvoolik soojaveeboileril kaitseülevoolu
ühendusele ("    2‒2 500 l mudelid" [4 7] kuni "    2‒5 300 l
P‑mudelid" [4 10], punkt e).

▪ Kasutage läbipaistvat äravooluvoolikut (äravooluvesi peab
olema nähtav).

▪ Ühendage äravooluvoolik piisavate mõõtmetega
heitveepaigaldis.

▪ Äravool ei tohi olla suletav.

  3‒3 Äravooluvooliku paigaldamine kaitseülevoolule

4 Kontrollige külma vee ühenduse survet (<10 bar).

Tulemus: Kui tarbevee varustuse surve on suurem, paigaldage
rõhureduktor ja piirake veesurve <10 baarini.

5 Looge soojaveeboilerisse külma tarbevee sisselaskeühendus
("     2‒2 500  l mudelid"  [4  7] kuni "     2‒5 300  l
P‑mudelid" [4 10], punkt y).



3 Ülespanek ja paigaldus

Paigaldus- ja kasutusjuhend

14
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B

Daikin Altherma ST (Soojaveeboiler)
4P672407-1A – 2022.09

TEAVITUSTÖÖ
Selleks et tarbevee soojendamiseks mõeldud roostevabast
terasest lainestatud soojusvahetit halva kvaliteediga vee
korral loputada saaks, paigaldage igale boileri külma- ja
soojaveeühendusele eemaldusseadis (väljalaskekraaniga
T-detail).

Karedusastmel >3  mmol/l soovitame paigaldada ka
mustaveefiltri, mida saab külma vee ühendusse tagasi
loputada.

6 Ühendage ühendused sooja vee jaotusvõrku ("     2‒2 500  l
mudelid" [4 7] kuni "    2‒5 300 l P‑mudelid" [4 10], punkt x).

7 Looge ühendused kütteahelaga.

Boileritorudes tuleb alati tagada piisab õhueemaldus ("    2‒2 500 l
mudelid" [4 7] kuni "    2‒5 300 l P‑mudelid" [4 10], punktid z-ae)

▪ EKHWD/EKHWC: õhueemaldusühenduse peab ühendama
klient.

▪ EKHWP: kasutage boileri ühenduskomplekti (E-Pac, vt
hinnakirja).

8 Looge ühendused soojusgeneraatoriga.

▪ EKHWD/EKHWC: looge ühendused soojusgeneraatoriga
vastavalt sobivale skeemile ("6.1 Ühendusskeemid" [4 19].)

▪ EKHWP: koos soojuspumbaga tuleb küttepoole ühendus
soojaveeboileriga luua kooskõlas boileri ühenduskomplekti
paigaldus- ja kasutusjuhistega (E-Pac).

▪ Bivalentse põlemise korral tuleb ühendused luua kooskõlas
individuaalse kontrolleri paigaldus- ja kasutusjuhendis oleva
ühendusskeemiga.

▪ Soovi korral: looge ühendused päikeseküttesüsteemiga (vt
päikeseküttesüsteemi paigaldus- ja hooldusjuhendit).

9 Isoleerige soojaveetorud hoolikalt soojuskao vastu. Paigaldage
küttepaigaldis kooskõlas riigispetsiifiliste juhistega. Soovitame
vähemalt 20 mm paksusega isolatsiooni.

3.3 Täitmine/lisamine
TEAVITUSTÖÖ
Kõik lisavarustusse kuuluvad tarvikud tuleb paigaldada
enne täitmist.

TEAVITUSTÖÖ
Soojusvahetid tuleb täita enne puhvermahutit.

3.3.1 Sooja vee soojusvaheti
1 Avage külma vee sisselaskearmatuur.

2 Avage sooja vee kraanid, et seadistada võimalikult suur
väljastushulk.

3 Kui vesi on hakanud kraanist välja voolama, ärge katkestage
veel külma vee sissevoolu, et soojusvahetist väljuks täielikult
õhk ning võimalik mustus ja jäägid.

3.3.2 Vahemahuti

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT
Pingestatud osad võivad põhjustada kontaktil elektrilöögi
ning tekitada eluohtlikke põletusi või vigastusi.

▪ Kui soojaveeboilerisse on paigaldatud elektriline
sukelküttekeha või juht- ja pumbaseade, tuleb need
komponendid enne töö alustamist toiteallikast lahutada
(nt kaitse, pealüliti väljalülitamine ja juhusliku
sisselülitamise eest kindlustamine).

TEAVITUSTÖÖ
Täitke päikesekütteahel, küttesüsteem ja boileri
laadimisahel kooskõlas individuaalsete komponentide
kasutusjuhistega.

EKHWC/EKHWP soojaveeboiler ilma  päikeseküttesüsteemi
ja KFE täiteühenduseta (KFE BA):
1 Ühendage tagasivoolutõkisega (1/2 tolli) täitevoolik ühendusele

"DrainBack päikesekütte sisend" ("     3‒4 Puhvermahuti (1)
täitmine" [4 14], punkt b).

2 Täitke EKHWC/EKHWP boiler, kuni vesi hakkab kaitseülevoolu
ühendusest välja voolama ("     3‒4 Puhvermahuti (1)
täitmine" [4 14], punkt c).

3 Lahutage tagasivoolutõkisega täitevoolik (1/2 tolli) uuesti.

  3‒4 Puhvermahuti (1) täitmine
a Soojaveeboiler
b Survevaba päikesekütte vooluühendus
c Kaitseülevoolu ühendus
d Survevaba päikesekütte tagasivoolu ühendus
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Kõik EKHWD soojaveeboilerid:
4 Paigaldage KFE täiteühendus (tarvik KFE BA) EKHWD täite- ja

äravooluühendusele ("     3‒4 Puhvermahuti (1)
täitmine" [4 14], punkt d).

5 Ühendage täitevoolik koos tagasivoolutõkisega (1/2") eelnevalt
paigaldatud KFE täiteühendusele.

6 Täitke EKHWD boiler, kuni vesi tuleb kaitseülevoolust välja ("
  3‒4 Puhvermahuti (1) täitmine" [4 14], punkt c).

EKHWC/EKHWP soojaveeboiler koos päikeseküttesüsteemiga:
7 Paigaldage KFE täiteühendus (tarvik KFE BA)

▪ (a)  päikeseküttesüsteemiga: EKHWC/EKHWP täite- ja
äravooluühendusel.

▪ (b)  päikeseküttesüsteemiga:  juht- ja pumbaüksuse
ühendusklambril (EKSRPS4A).

8 Ühendage täitevoolik koos tagasivoolutõkisega (1/2") eelnevalt
paigaldatud KFE täiteühendusele.

9 Ainult koos  päikeseküttesüsteemiga: reguleerige
ühendusnurgal klapisüdamikku X1 nii, et täitevoolikusse viiv tee
avaneks ("    3‒5 Puhvermahuti (2) täitmine" [4 15]).

10 Avage KFE täiteühendusel ja külma tarbevee sisselaskel olev
klapp ning täitke EKHWC/EKHWP boiler, kuni vesi tuleb
kaitseülevoolust välja ("     3‒5 Puhvermahuti (2)
täitmine" [4 15]).

  3‒5 Puhvermahuti (2) täitmine

4 Käivitamine
HOIATUS
▪ Ebaõigesti seadistatud ja paigaldatud seade võib

seada ohtu inimeste elu ja tervise ning ebaõigesti
toimida.

▪ Paigaldusjärgse kasutuselevõtu tohivad teostada
üksnes volitatud ja väljaõppinud küttetehnikud, järgides
kaasasolevat paigaldus- ja hooldusjuhendit.

▪ Kasutada tohib üksnes originaalvaruosi.

ETTEVAATUST
Ebaõigesti kasutusele võetud soojaveeboiler võib
põhjustada materiaalset kahju.

▪ Järgige korrosiooni ja ladestiste vältimiseks VDI  2035
nõudeid.

▪ Kui täitevesi ja lisatav vesi on kare, tuleb võtta
meetmedveekareduse stabiliseerimiseks või vee
pehmendamiseks.

▪ Seadistage külma vee ühendusel olev rõhureduktor
kuni 6 baarile.

ETTEVAATUST
Elektrilise sukelküttekeha käivitamisel tühja või pooleldi
täis boileriga võib kaasneda elektrikütte efektiivsuse
vähenemine (temperatuuri kaitsepiiraja rakendumine).

▪ Kasutage elektrilist sukelküttekeha ainult siis, kui boiler
on täiesti täis.

Ebaõige käivitamine toob kaasa seadme tootjagarantii kehtetuks
muutumise. Küsimuste korral pöörduge meie tehnilise
klienditeeninduse poole.

▪ Kontrollige kaasasoleva kontrollnimekirja kõiki punkte.
Dokumenteerige tulemused ja allkirjastage need koos
operaatoriga.

▪ Kui paigaldatud on elektriline sukelküttekeha, seadistage soovitav
boilerivee temperatuur.

▪ Lülitage sisse küttegeneraatori toide. Oodake ära käivitusfaas.

Boileri tohib kasutusele võtta vaid juhul, kui kõigi kontrollnimekirja
punktide vastus on Jah.
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  4‒1 Kontrollnimekiri

Käivitamise kontrollnimekiri
1 Kas soojaveeboiler on paigaldatud nõuetekohaselt, kooskõlas lubatava seadistusvariandiga ja ilma

nähtavate kahjustusteta?
 Jah

2 Kas minimaalne kaugus soojaveeboileri ja muude soojusallikate (>90°C) vahel on 1 m?  Jah
3 Kas soojaveeboiler on täielikult ühendatud, sh lisavarustus?  Jah
4 Kui paigaldatud on elektriline sukelküttekeha:

▪ Kas toiteühendus vastab nõuetele ja kas toitepinge on 230 volti või 400 volti, 50 Hz?

▪ Kas jääkvooluseade on paigaldatud kooskõlas riigis kehtivate nõuetega?

▪ Ainult siis, kui ei kasutata mittesüttivat toitekaablit: kas elektrikaabel pole paigaldatud otse
soojaveeboileri külge?

 Jah

5 Kas boiler on täidetud veega kuni ülevoolupunktini?  Jah
6 Taastamisel: kas jaotusvõrk on puhastatud? Kas kütte tagastusvoolu on paigaldatud mustusefilter?  Jah
7 Kas kaitseülevoolu ühendus on ühendatud avatud äravoolu?  Jah
8 Kas küttesüsteem ja kuumaveesüsteem on täielikult täis?  Jah
9 Kas veesurve sanitaarpoolel on <10 bar?  Jah

10 Kas veesurve küttepoolel on <3 bar?  Jah
11 Kas küttegeneraator ja küttesüsteem on õhutatud?  Jah
12 Kas kõik hüdraulikaühendused on lekkevabad?  Jah
13 Kas paigaldis töötab tõrgeteta?  Jah
14 Uuspaigaldiste korral: kas kasutusjuhend on üle antud ja omanikku juhendatud?  Jah

Asukoht ja kuupäev: Paigaldaja allkiri:

Omaniku allkiri:

5 Kasutuselt kõrvaldamine
TEAVITUSTÖÖ
Kui on paigaldatud: lülitage välja elektrilise sukelküttekeha
toiteallikas.

5.1 Ajutine kasutuselt kõrvaldamine
ETTEVAATUST
Kasutuselt kõrvaldatud küttesüsteem võib külma korral
külmuda ja seeläbi kahjustada saada.

▪ Külmumisohu korral käivitage kogu süsteemi
kuumutamine uuesti ja aktiveerige
külmumiskaitsefunktsioon või võtke soojaveeboileris
sobivad külmumiskaitsemeetmed (nt tühjendamine).

TEAVITUSTÖÖ
Kui külmumisoht kestab vaid mõne päeva, siis pole
soojaveeboilerit vaja tühjendada, kui sellel on väga hea
isolatsioon ja kui boileri temperatuuri jälgitakse regulaarselt
ning ei lasta sellel langeda alla +3 °C. See ei kaitse siiski
külmumise eest ühendatud soojusjaotussüsteemi!

Kui boileri temperatuur langeb alla +3  °C, käivitub
automaatselt elektrilise sukelküttekeha
temperatuurikontroller ja -piiraja. See takistab
taaskäivitamisel elektrilisel sukelküttekehal
külmakahjustuste teket.

5.2 Boileri tühjendamine
OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT
Põletusoht kuuma vee lekkimisel boilerist.

▪ Laske soojaveeboileril enne paigaldustöid piisavalt
maha jahtuda.

▪ Kandke kaitsekindaid.

5.2.1 Eelpaigaldatud KFE täiteühendusega
1 Ühendage äravooluvoolik KFE täiteühendusega

▪  päikesesüsteemi pole ühendatud

("    5‒1 Tühjendamine (1)" [4 17])

▪  päikesesüsteem on ühendatud

("    5‒2 Tühjendamine (2)" [4 17])

▪ ja heitveepunkti, mis on vähemalt põranda kohal.

2 Ainult koos  päikeseküttesüsteemiga: reguleerige
ühendusnurgal klapisüdamikku X1 nii, et äravooluvoolikusse
viiv tee avaneks ("    5‒2 Tühjendamine (2)" [4 17]).

3 Avage KFE täiteühendusel kraan ja laske boilerist vesi välja.
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  5‒1 Tühjendamine (1)

  5‒2 Tühjendamine (2)

5.2.2 Hiljem paigaldatava KFE täiteühenduse
korral

1 Paigaldage KFE täiteühendus (tarvik KFE BA).

2 Laske boileri sisu välja, nagu kirjeldatakse jaotises
"5.2.1 Eelpaigaldatud KFE täiteühendusega" [4 16].

5.2.3 Ilma KFE täiteühenduseta

 päikeseküttesüsteemiga

TEAVITUSTÖÖ
Tühjendamine on võimalik ainult KFE täiteühendusega
(tarvik KFE BA) (vt "5.2.1  Eelpaigaldatud KFE
täiteühendusega" [4 16])

Ilma  päikeseküttesüsteemita

TEAVITUSTÖÖ
Tühjendamine KFE täiteühenduseta (soovitatav on tarvik
KFE BA).

Alternatiiv:
1 Eemaldage voolikuühendus ("     5‒3 Töösamm 1"  [4  17],

punkt b) kaitseülevolult ("    5‒3 Töösamm 1" [4 17], punkt a).
Jälgige, et äravooluvoolik jääks ühendatuks piisavate
mõõtmetega heitveepaigaldisega.

  5‒3 Töösamm 1

2 Eemaldage täite- ja tühjendusliitmikult katteplaat.

3 Eemaldage pidemelt katteplaat ja keerake keermesdetail ("  
5‒4 Töösammud 2 + 3" [4 17], punkt c) boilerist välja.

  5‒4 Töösammud 2 + 3

4 Pange täite- ja tühjendusliitmiku alla sobiv kogumisanum.

OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT
Boileris olev vesi voolab hooga välja kohe, kui kinnituskork
eemaldatakse.

Täite- ja äravooluühendusel ei ole klappi ja
tagasivooluklappi.

5 Keerake keermestatud detail ("     5‒5 Töösammud 4 +
5"  [4  17], punkt  c) täite- ja äravooluühenduselt ära ning
eemaldage kork ("     5‒5 Töösammud 4 + 5"  [4 17], punkt d)
ja keerake eelmonteeritud äravooluvooliku ühendus ("     5‒5
Töösammud 4 + 5"  [4  17], punkt  b) kohe täite- ja
äravooluühendusse tagasi.

  5‒5 Töösammud 4 + 5

5.2.4 Kütte- ja soojaveeahela tühjendamine
1 Ühendage äravooluvoolik soojaveegeneraatorisse.

2 Laske kütte- ja soojaveeahelal tühjeneda, kasutades imuri
põhimõtet.
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3 Lahutage soojaveepaagilt kütte pealevoolu- ja tagastustorud,
külma vee sisend ja sooja vee väljund.

4 Ühendage väljalaskevoolikud kütte peale- ja tagasivoolule ning
külma tarbevee sisse- ja sooja vee väljalaskele selliselt, et
voolikuavad oleksid põranda kohal.

5 Laske soojusvahetitel ühekaupa imuri põhimõttel tühjaks joosta.

5.2.5 Tühjendage päikesepaneeliahel (ainult
survestatud süsteem)

ETTEVAATUST
Kui glükooli sisaldav soojusülekandeaine puutub pikema
aja jooksul kokku üle 170°C temperatuuriga, laguneb aine
või tekitab sette. See võib vähendada külmumiskaitset,
mõjutada päikeseküttesüsteemi võimsust ning kahjustada
süsteemikomponente.

▪ Päikesepaneeliahela pikema seismajätmise korral
tühjendage see kooskõlas reguleerimis- ja
pumbaüksuse paigaldusjuhistega.

5.3 Lõplik kasutuselt kõrvaldamine
1 Lahutage soojaveeboiler kõigist elektri- ja veeühendustest.

2 Demonteerige soojaveeboiler kasutusjuhendis olevatele
paigaldusjuhistele ("3  Ülespanek ja paigaldus"  [4  11])
vastupidises järjekorras.

3 Kõrvaldage soojaveeboiler nõuetekohaselt.

Märkused kõrvaldamise kohta

 Tänu seadme keskkonnasäästlikule ehitusele oleme
loonud eelduse keskkonnasäästlikuks kõrvaldamiseks.
Nõuetekohane ja kasutuskoha riigis kehtivate nõuetega kooskõlas
olev jäätmete kõrvaldamine on käitaja kohustus.

 Tootemärgistus tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid
ei tohi kõrvaldada sortimata olemjäätmena.

Nõuetekohane ja kasutuskoha riigis kehtivate nõuetega kooskõlas
olev jäätmete kõrvaldamine on käitaja kohustus.

▪ Süsteemi tohib demonteerida ning jahutusainet, õli ja muid osi
käidelda ainult kvalifitseeritud montöör.

▪ Jäätmeid tohib kõrvaldada üksnes ettevõte, mis on
spetsialiseerunud taaskasutusele, ringlussevõtule ja
taasväärindamisele.

Lisateavet saate paigaldusettevõttest või pädevast kohalikust
asutusest.
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6 Hüdraulika

6.1 Ühendusskeemid

6.1.1 Lahendus madala temperatuuriga soojuspumpadele

  6‒1 Standardne ühendusskeem koos soojuspumba ja survevaba päikeseküttesüsteemiga  (1)

(1) Kuvatav süsteemiskeem ei pruugi olla täielik ning ei asenda süsteemi hoolikat planeerimist.
Legendi vt "    6‒1 Lühendid hüdraulikajoonistel" [4 21].
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6.1.2 Lahendus suure soojaveenõudlusega süsteemidele

  6‒2 Standardne ühendusskeem mitme soojaveeboileri paigaldamiseks (suured paigaldised) (1)

(1) Kuvatav süsteemiskeem ei pruugi olla täielik ning ei asenda süsteemi hoolikat planeerimist.
Legendi vt "    6‒1 Lühendid hüdraulikajoonistel" [4 21].
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6.1.3 Õli- või gaasiküttel kondensatsiooniboilerid

  6‒3 Standardne ühendusskeem koos kondensatsiooniboileri ja survestatud päikeseküttesüsteemiga  (1)

6.1.4 Lahendus sanitaarpoole ühendusele
Jälgige nõudeid vastavalt "1.2.6  Küttesüsteem ja
sanitaarühendus" [4 4]

  6‒4 Sanitaarpoole standardne ühendusskeem

  6‒1 Lühendid hüdraulikajoonistel

Lühitähis Tähendus
a Külma vee jaotusvõrk
b Sooja vee jaotusvõrk
c Kütte pealevool
d Kütte tagasivool
e Tagasilöögiklapp (ringluspidurid, nt SKB)
f Päikeseküttekontuur
g Ringlus (lisavarustus, kui kohalikud eeskirjad

lubavad)

Lühitähis Tähendus
h Tagasilöögiklapp
i Rõhureduktor
k Manomeeter
l Sulgeklapp

3UV1 Kolmesuunaline klapp (DHW)
3UV2 Kolmesuunaline klapp (jahutus)
3UV3 Kolmesuunaline klapp (küttetugi)
cbo Õli- või gaasiküttel kondensatsiooniboiler (Daikin

Altherma C Oil näitel)
BSK Põleti blokeerumiskontakt mudelil EKSRPS4A
BV Ülevooluklapp
CW Külm vesi

CWD Külma vee jaotus
DHW Soe tarbevesi

DSR1/2 Päikesekütte diferentsiaaltemperatuuri juhtimise
üksus

EHS157068 Segistikontuuri juhtseade
EKBUxC Elektriline sukelküttekeha

EKSRDS2A Survejaam 
EKSRPS4A Päikesekütte juhtimis- ja pumbaüksus 

EP3 Soojaveemoodul E-Pac LT (küte/jahutus)
FLG FlowGuard – päikesekütte reguleerimisklapp
FLS FlowSensor – päikeseküttevoolu ja voolu

temperatuuri mõõtmine

(1) Kuvatav süsteemiskeem ei pruugi olla täielik ning ei asenda süsteemi hoolikat planeerimist.
Legendi vt "    6‒1 Lühendid hüdraulikajoonistel" [4 21].
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Lühitähis Tähendus
H1, H2 … Hm Küttekontuurid

HYW Hüdrauliline šunt
MAG Membraanpaisupaak

P Efektiivne pump
P1 Kesksoojuspump
PHP Kütteringluspump
PK Boileri ringluspump
PMI Segistikontuuri pump
PS Päikesekütte käituspump  + 
PZ Ringluspump

PWT Plaatsoojusvaheti (kondensaator)
RLB Tagasivoolu temperatuuripiiraja

RoCon BF Boileri kontroller
RT Ruumi termostaat

S#B Soojaveeboiler EKHWP500Bx
S#I Soojaveeboiler EKHWCB500Bx
S#K Soojaveeboiler EKHWCH500PBx
S#L Soojaveeboiler EKHWCB500PBx
S#P Soojaveeboiler EKHWDB500Bx

SOL-M1 Päikesekütte sidemoodul SOL-PAC LT/HT
SK Päikesepaneeli kollektorväli
SV Ülerõhu kaitseklapp
TAU Välistemperatuuri andur

TDHW Paagi temperatuuriandur (kütteseade)
TK Päikesekollektori temperatuuriandur
TMI Segistikontuuri voolu temperatuuriandur
TR Päikesekütte tagasivoolu temperatuuriandur
TRH Tagasivoolu temperatuuriandur kütteahelas
Ts Päikeseküttepaagi temperatuuriandur
TV Päikesekütte voolu temperatuuriandur
V Ventilaator (aurusti)

VS Põletuskaitse VTA32

7 Kontroll ja hooldus
Soojaveeboiler on tänu oma ehitusele praktiliselt hooldusvaba.
Korrosioonikaitseseadised (nt kaitseanoodid) ei ole vajalikud.
Seetõttu pole vajalikud sellised hooldustööd nagu kaitseanoodide
vahetamine ja boileri sisemuse puhastamine.

Sooja tarbevee boileri regulaarne kontrollimine tagab pika eluea ja
tõrkevaba töö.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT
Pingestatud osad võivad põhjustada kontaktil elektrilöögi
ning tekitada eluohtlikke põletusi või vigastusi.

▪ Kui soojaveeboilerisse on paigaldatud elektriline
sukelküttekeha või juht- ja pumbaseade, tuleb need
komponendid enne töö alustamist toiteallikast lahutada
(nt kaitse, pealüliti väljalülitamine ja juhusliku
sisselülitamise eest kindlustamine).

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT
Elektrit juhtivatel osadel tuleb töid teha nõuetekohaselt,
muidu võidakse seada ohtu inimeste elu ja tervis ning
mõjutada negatiivselt tööomadusi.

▪ Voolu kandvate komponentide kahjustusi võivad
kõrvaldada üksnes energiaettevõtte poolt volitatud ja
tunnustatud küttespetsialistid.

7.1 Regulaarsed kontrollimised
Täitevesi võib seadme ehituse tõttu aja jooksul veidi ära aurata. See
ei ole tehniline tõrge, vaid füüsikaline omadus, mida operaator peab
regulaarselt kontrollima ning vajaduse korral veetaset korrigeerima.

▪ Boilerivee täitetaseme visuaalne kontroll (täitmise
tasemeindikaator).

▪ Vajaduse korral lisage vett (vt "3.3.2 Vahemahuti" [4 14]), samuti
selgitage välja madala veetaseme põhjus ja kõrvaldage see.

7.2 Iga-aastane kontroll
▪ Viige läbi elektrilise sukelküttekeha talitluskontroll, kontrollides

temperatuurinäidikut ja režiimide lülitusolekuid: vt seotud
paigaldus- ja kasutusjuhendit.

▪ Kui päikeseküttesüsteem on ühendatud ja töötab, lülitage see
välja.

▪ Kontrollige visuaalselt sooja tarbeveeboileri üldist seisukorda.

▪ Boilerivee täitetaseme visuaalne kontroll (täitmise
tasemeindikaator).

▪ Survevaba päikeseküttesüsteemi  paigaldamise korral
oodake, kuni päikesepaneelid on täielikult tühjenenud.

▪ Vajaduse korral lisage vett (vt "3.3.2  Vahemahuti"  [4  14]) ning
selgitage välja madala veetaseme põhjus ja kõrvaldage see.

▪ Kontrollige kaitseülevoolu ühenduses ja äravooluvoolikus lekkeid,
vabastage äravool ja kalle.

▪ Vajaduse korral puhastage kaitseülevoolu- ja -äravooluvoolik
ning paigaldage uuesti, vahetage kahjustunud osad välja.

▪ Ühenduste ja torude visuaalne kontroll. Kahjustuste korral
selgitage välja nende põhjus.

▪ Vahetage kahjustunud osad välja.

▪ Kõigi elektrikomponentide, ühenduste ja juhtmete kontrollimine.

▪ Kahjustunud osade parandamine või väljavahetamine.

▪ Kontrollige külmaveevarustuse survet (<10 bar)

▪ Vajadusel paigaldage või reguleerige rõhureduktorit.

▪ Puhastage plastist boilerit pehme lapi ja õrna
puhastusvahendiga. Ärge kasutage puhastusaineid, mis
sisaldavad agressiivseid lahusteid, sest see kahjustab plastpinda.
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8 Tehnilised andmed
TEAVITUSTÖÖ
Kõiki siin toodud soojaveeboilereid ei pakuta kõigis riikides.

8.1 Tüübisildil olevad andmed
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  8‒1 Tüübisilt
a Mudelitähis
b Seerianumber (näidata kaebuste või päringute korral)

c Tootmiskuupäev
d Tühikaal
e Kogumass täidetuna
f Boileri kogumaht V
g Max lubatav töötemperatuur Tmax
h Soojuse hoidmise kulu 24 tunni jooksul temperatuuril

65 °C (boiler) Qst
i Boilerivee töörõhk pH2O
j Joogivee nimisisaldus

k Max töörõhk PMW (soe tarbevesi)
m Max lubatav töörõhk PMS (küte)
n Integreeritud soojusvaheti märgistus
o Soojusvaheti veesisaldus
p Paigaldatud sukelküttekeha tüübi märgistus

(lisavarustus)
q Sukelküttekeha võimsus (lisavarustus)
r Sukelküttekeha toiteallikas (lisavarustus)
S Vastavusmärgis
t Jäätmekäitlusmärgis
u QR-kood (link täpsema tooteteabe juurde)
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8.2 Põhiandmed

8.2.1 EKHWD

  8‒1 EKHWD põhiandmed

Mudeli identifikaator (x=A, B, C, …) EKHWDH500Bx EKHWDB500Bx
Ühik

Määrustega (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 seotud tooteandmed
Energiaefektiivsusklass — B
Seisuoleku kadu S W 72
Soojaveeboileri maht V Liiter 477
Seisuoleku erikadu (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,59
Mittepäikesekütteboileri maht Vbu Liiter 467

Põhiandmed
Tühikaal kg 66 82
Kogumass täidetuna kg 543 559
Mõõtmed (p×l×k) cm 79×79×165,8
Kalde mõõtmed cm 184
Maksimaalne lubatav boilerivee temperatuur °C 85
Seisuoleku küttekulu Δ45 K juures kWh/24 h 1,7

Joogivee soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 24,5
Maksimaalne töösurve bar 10
Joogivee soojusvaheti pind m2 4,9

Boileri täitmise 1. soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 10,6
Soojusvaheti pind m2 2,14

Boileri täitmise 2. soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — 10,9
Soojusvaheti pind m2 — 2,2

Soojustehnilised võimsusandmed
Efektiivsuskarakteristik NL kooskõlas
standardiga DIN 4708(1)

— 4,1 4,4 / 4,8(2)

Pidev võimsus QD kooskõlas standardiga
DIN 4708

kW 35 50 / 50(2)

Maksimaalne väljastuskiirus 10 minuti
jooksul (ülessoojendamine võimsusel
35 kW)(3)

l/min 30 31 / 34(2)

Sooja vee kogus ilma ülessoojendamiseta
15 l/min väljalaskekiirusel(3)

Liiter 420

Sooja vee kogus koos ülessoojendamisega
20 kW võimsusega 15 l/min
väljalaskekiirusel(3)

Liiter 970

Lühiajaline veekogus 10 minutiga(3) Liiter 300 310 / 340(2)

Toruühendused
Külm ja soe vesi Tolli 1" AG (väliskeere)
Kütte peale- ja tagasivool Tolli 1" AG (väliskeere)

(1) Järellaadimise korral võimsusel 35 kW, 80 °C voolutemperatuuriga, 65 °C boileritemperatuuriga (TSP), 45 °C sooja vee temperatuuriga (TWW),
10 °C külma vee temperatuuriga (TKW).

(2) Paralleelühendustega mõlema boileri laadimissoojusvahetiga.
(3) 40 °C sooja vee temperatuuri, 10 °C külma vee temperatuuri ja 60 °C boileri temperatuuriga väljalaske alguses.
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8.2.2 EKHWC

  8‒2 Survevaba (DrainBack) – DB 

Mudeli identifikaator (x=A, B, C, …) EKHWCH300Bx EKHWC500Bx EKHWCH500Bx EKHWCB500Bx
Ühik

Määrustega (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 seotud tooteandmed
Energiaefektiivsusklass — B
Seisuoleku kadu S W 64 72
Soojaveeboileri maht V Liiter 294 477
Seisuoleku erikadu (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59 1,59 1,59
Mittepäikesekütteboileri maht Vbu Liiter 288 0 322 322

Põhiandmed
Tühikaal kg 49 65 70 76
Kogumass täidetuna kg 343 542 547 553
Mõõtmed (p×l×k) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8 79×79×165,8 79×79×165,8
Kalde mõõtmed cm 175 184 184 184
Maksimaalne lubatav boilerivee temperatuur °C 85 85 85 85
Seisuoleku küttekulu Δ45 K juures kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7

Joogivee soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 18,6 24,5
Maksimaalne töösurve bar 10
Joogivee soojusvaheti pind m2 3,8 4,9

Boileri täitmise 1. soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 9,7 — 10
Soojusvaheti pind m2 1,9 — 1,95

Boileri täitmise 2. soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — — — 10,9
Soojusvaheti pind m2 — — — 2,2

Päikesekütte surveseadme soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — — — —
Soojusvaheti pind m2 — — — —

Reservpäikeseküte (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — 3,8
Soojusvaheti pind m2 — 0,74

Soojustehnilised võimsusandmed
Efektiivsuskarakteristik NL kooskõlas
standardiga DIN 4708(1)

— 2,2 — 2,3 2,3 / 2,5(2)

Pidev võimsus QD kooskõlas standardiga
DIN 4708

kW 27 — 35 35 / 45(2)

Maksimaalne väljastuskiirus 10 minuti
jooksul (ülessoojendamine võimsusel
35 kW)(3)

l/min 21 — 22 22 / 24(2)

Sooja vee kogus ilma ülessoojendamiseta
15 l/min väljalaskekiirusel(3)

Liiter 200 230 230 / 405(2)

Sooja vee kogus koos ülessoojendamisega
20 kW võimsusega 15 l/min
väljalaskekiirusel(3)

Liiter 400 — 500 500 / 858(2)

Lühiajaline veekogus 10 minutiga(3) Liiter 210 — 220 220 / 240(2)

Toruühendused
Külm ja soe vesi Tolli 1" AG (väliskeere)
Kütte peale- ja tagasivool Tolli 1" AG (väliskeere)
Päikeseküttesüsteemi ühendused Tolli 1" IG (sisekeere) / DN25

(1) Järellaadimise korral võimsusel 35 kW, 80 °C voolutemperatuuriga, 65 °C boileritemperatuuriga (TSP), 45 °C sooja vee temperatuuriga (TWW),
10 °C külma vee temperatuuriga (TKW).

(2) Paralleelühendustega mõlema boileri laadimissoojusvahetiga.
(3) 40 °C sooja vee temperatuuri, 10 °C külma vee temperatuuri ja 60 °C boileri temperatuuriga väljalaske alguses.
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  8‒3 Survestatud süsteem – P 

Mudeli identifikaator (x=A, B, C, …) EKHWCH300PBx EKHWCH500PBx EKHWCB500PBx
Ühik

Määrustega (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 seotud tooteandmed
Energiaefektiivsusklass — B
Seisuoleku kadu S W 64 72
Soojaveeboileri maht V Liiter 294 477
Seisuoleku erikadu (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Mittepäikesekütteboileri maht Vbu Liiter 288 322

Põhiandmed
Tühikaal kg 52 78 83
Kogumass täidetuna kg 346 555 560
Mõõtmed (p×l×k) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Kalde mõõtmed cm 175 184
Maksimaalne lubatav boilerivee temperatuur °C 85
Seisuoleku küttekulu Δ45 K juures kWh/24 h 1,5 1,7

Joogivee soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 18,6 26,5
Maksimaalne töösurve bar 10
Joogivee soojusvaheti pind m2 3,8 5,32

Boileri täitmise 1. soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 9,69 10
Soojusvaheti pind m2 1,9 1,95

Boileri täitmise 2. soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — — 10,9
Soojusvaheti pind m2 — — 2,2

Päikesekütte surveseadme soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 3,9 8,7
Soojusvaheti pind m2 0,76 1,69

Reservpäikeseküte (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — 3,8
Soojusvaheti pind m2 — 0,74

Soojustehnilised võimsusandmed
Efektiivsuskarakteristik NL kooskõlas
standardiga DIN 4708(1)

— 2,2 2,3 2,3 / 2,5(2)

Pidev võimsus QD kooskõlas standardiga
DIN 4708

kW 27 35 35 / 45(2)

Maksimaalne väljastuskiirus 10 minuti
jooksul (ülessoojendamine võimsusel
35 kW)(3)

l/min 21 22 22 / 24(2)

Sooja vee kogus ilma ülessoojendamiseta
15 l/min väljalaskekiirusel(3)

Liiter 200 230 230 / 405(2)

Sooja vee kogus koos ülessoojendamisega
20 kW võimsusega 15 l/min
väljalaskekiirusel(3)

Liiter 400 500 500 / 858(2)

Lühiajaline veekogus 10 minutiga(3) Liiter 210 220 220 / 240(2)

Toruühendused
Külm ja soe vesi Tolli 1" AG (väliskeere)
Kütte peale- ja tagasivool Tolli 1" AG (väliskeere)
Päikeseküttesüsteemi ühendused Tolli 1" AG (väliskeere)

(1) Järellaadimise korral võimsusel 35 kW, 80 °C voolutemperatuuriga, 65 °C boileritemperatuuriga (TSP), 45 °C sooja vee temperatuuriga (TWW),
10 °C külma vee temperatuuriga (TKW).

(2) Paralleelühendustega mõlema boileri laadimissoojusvahetiga.
(3) 40 °C sooja vee temperatuuri, 10 °C külma vee temperatuuri ja 60 °C boileri temperatuuriga väljalaske alguses.
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8.2.3 EKHWP

  8‒4 Survevaba (DrainBack) – DB 

Mudeli identifikaator (x=A, B, C, …) EKHWP300Bx EKHWP54419Bx EKHWP500Bx
Ühik

Määrustega (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 seotud tooteandmed
Energiaefektiivsusklass — B
Seisuoleku kadu S W 64 72
Soojaveeboileri maht V Liiter 294 477
Seisuoleku erikadu (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Mittepäikesekütteboileri maht Vbu Liiter 290 393

Põhiandmed
Tühikaal kg 53 71 76
Kogumass täidetuna kg 347 548 553
Mõõtmed (p×l×k) ilma E-Pac lülitusseadmeta cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Kalde mõõtmed cm 175 184
Maksimaalne lubatav boilerivee temperatuur °C 85
Seisuoleku küttekulu Δ45 K juures kWh/24 h 1,5 1,7

Soe tarbevesi (roostevaba teras 1.4404)
Joogivee maht Liiter 27,76 28,92
Maksimaalne töösurve bar 6
Joogivee soojusvaheti pind m2 5,6 5,8

Boileri täitmise soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 12,85 10 18,1
Soojusvaheti pind m2 2,66 1,95 3,7

Reservpäikeseküte (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — 3,9
Soojusvaheti pind m2 — 0,76

Soojustehnilised võimsusandmed(1)

Vee maht ilma ülessoojendamiseta
väljastuskiirusel (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

Liiter —

184(2) / 153(2)

364(3) / 318(3)

328(2) / 276(2)

Vee maht ilma ülessoojendamiseta
väljastuskiirusel (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

Liiter 282(2) / 252(2) 540(3) / 494(3)

Vee maht ilma ülessoojendamiseta
väljastuskiirusel (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

Liiter 352(2) / 321(2) 612(3) / 564(3)

Ülessoojenemisaeg (Wh) pärast väljastatud
kogust (vann: 140 l / dušš: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

min 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Toruühendused
Külm ja soe vesi Tolli 1" AG (väliskeere)
Kütte peale- ja tagasivool Tolli 1" IG (sisekeere) / 1" AG (väliskeere)
Päikeseküttesüsteemi ühendused Tolli 1" IG (sisekeere) / DN25

(1) TKW = külma vee temperatuur, TWW = sooja vee temperatuur, TSP = boileri temperatuur väljastamise alguses.
(2) Laadimine enne väljastamist ainult soojuspumba abil, ilma elektrilise sukelküttekehata.
(3) Laadimine enne väljastamist soojuspumba ja elektrilise sukelküttekeha abil.
(4) Soojuspumbaga 8 kW.
(5) Soojuspumbaga 16 kW.
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  8‒5 Survestatud süsteem – P 

Mudeli identifikaator (x=A, B, C, …) EKHWP300PBx EKHWP500PBx
Ühik

Määrustega (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 seotud tooteandmed
Energiaefektiivsusklass — B
Seisuoleku kadu S W 64 72
Soojaveeboileri maht V Liiter 294 477
Seisuoleku erikadu (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Mittepäikesekütteboileri maht Vbu Liiter 290 393

Põhiandmed
Tühikaal kg 56 82
Kogumass täidetuna kg 350 559
Mõõtmed (p×l×k) ilma E-Pac lülitusseadmeta cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Kalde mõõtmed cm 175 184
Maksimaalne lubatav boilerivee temperatuur °C 85
Seisuoleku küttekulu Δ45 K juures kWh/24 h 1,5 1,7

Soe tarbevesi (roostevaba teras 1.4404)
Joogivee maht Liiter 27,8 29
Maksimaalne töösurve bar 10
Joogivee soojusvaheti pind m2 5,6 5,9

Boileri täitmise soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 12,85 18,1
Soojusvaheti pind m2 2,66 3,7

Päikesekütte surveseadme soojusvaheti (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter 3,9 8,7
Soojusvaheti pind m2 0,76 1,69

Reservpäikeseküte (roostevaba teras 1.4404)
Soojusvaheti veesisaldus Liiter — 3,9
Soojusvaheti pind m2 — 0,76

Soojustehnilised võimsusandmed(1)

Vee maht ilma ülessoojendamiseta
väljastuskiirusel (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

Liiter 184(2) / 153(2) 324(3) / 282(3)

288(2) / 240(2)

Vee maht ilma ülessoojendamiseta
väljastuskiirusel (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

Liiter 282(2) / 252(2) 495(3) / 444(3)

Vee maht ilma ülessoojendamiseta
väljastuskiirusel (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

Liiter 352(2) / 321(2) 560(3) / 516(3)

Ülessoojenemisaeg (Wh) pärast väljastatud
kogust (vann: 140 l / dušš: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

min 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Toruühendused
Külm ja soe vesi Tolli 1" AG (väliskeere)
Kütte peale- ja tagasivool Tolli 1" IG (sisekeere) / 1" AG (väliskeere)
Päikeseküttesüsteemi ühendused Tolli 1" AG (väliskeere)

(1) TKW = külma vee temperatuur, TWW = sooja vee temperatuur, TSP = boileri temperatuur väljastamise alguses.
(2) Laadimine enne väljastamist ainult soojuspumba abil, ilma elektrilise sukelküttekehata.
(3) Laadimine enne väljastamist soojuspumba ja elektrilise sukelküttekeha abil.
(4) Soojuspumbaga 8 kW.
(5) Soojuspumbaga 16 kW.
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8.3 Tehniliste näitajate skeemid

8.3.1 EKHWD / EKHWC
Näidatud on maksimaalne 40°C temperatuuriga sooja vee maht
sõltuvalt väljastuskiirusest "     8‒2 Vee soojendamine koos
ülessoojendamisega"  [4  29], kui siseneva külma vee temperatuur
on 10°C ja boileri temperatuur väljastuse alguses 60°C ning
ülessoojendamisvõimsus 20 kW.

  8‒2 Vee soojendamine koos ülessoojendamisega
S#Q EKHWC500Bx
S#H EKHWCH500Bx
S#I EKHWCB500Bx

S#J EKHWCH300Bx
S#K EKHWCH500PBx
S#L EKHWCB500PBx
S#M EKHWCH300PBx
S#O EKHWDH500Bx
S#P EKHWDB500Bx

Z/ L/min Väljastuskiirus liitrites minuti kohta
VZmax/L Maksimaalne väljastuskiirus liitrites

TEAVITUSTÖÖ
Väljastuskiirusel >36  l/min võib teatud juhtudel tekkida
soojaveeboileri tarbevee soojusvahetis müra.

  8‒3 Soojusvaheti rõhulanguse karakteristik
a Joogivee soojusvaheti (EKHWDH500Bx,

EKHWDB500Bx, EKHWC500Bx, EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

b Joogivee soojusvaheti (EKHWCH300Bx,
EKHWCH300PBx)

c Boileri laadimise soojusvaheti 1 või 2 (EKHWDH500Bx,
EKHWDB500Bx, EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx,
EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

d Boileri laadimise soojusvaheti 1 (EKHWCH300Bx,
EKHWCH300PBx)

e Küttetoe soojusvaheti (EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

Δp/mbar Rõhulangus millibaarides
m/ L/h Voolukiirus liitrites tunni kohta

m/ L/min Voolukiirus liitrites minuti kohta

8.3.2 EKHWP
Näidatud on maksimaalne 40°C temperatuuriga sooja vee maht
sõltuvalt väljastuskiirusest "     8‒4 Vee soojendamine ilma
ülessoojendamiseta"  [4 29], kui siseneva külma vee temperatuur on
10°C ja boileri temperatuur väljastuse alguses 60°C ning
ülessoojendamist ei toimu.

  8‒4 Vee soojendamine ilma ülessoojendamiseta
S#A EKHWP54419Bx
S#B EKHWP500Bx
S#D EKHWP300Bx
S#F EKHWP500PBx
S#G EKHWP300PBx

Z/ L/min Väljastuskiirus liitrites minuti kohta
VZmax/L Maksimaalne väljastuskiirus liitrites

TEAVITUSTÖÖ
Väljastuskiirusel >36  l/min võib teatud juhtudel tekkida
soojaveeboileri tarbevee soojusvahetis müra.

  8‒5 Soojusvaheti rõhulanguse karakteristik
a Joogivee soojusvaheti (EKHWP54419Bx, EKHWP500Bx,

EKHWP500PBx)
b Joogivee soojusvaheti (EKHWP300Bx, EKHWP300PBx)
c Boileri laadimise soojusvaheti 1 (EKHWP500Bx,

EKHWP500PBx)
d Boileri laadimise soojusvaheti 1 (EKHWP300Bx,

EKHWP300PBx)
e Boileri laadimise soojusvaheti 1 (EKHWP54419Bx)
f Küttetoe soojusvaheti (EKHWP54419Bx, EKHWP500Bx,

EKHWP500PBx)
Δp/mbar Rõhulangus millibaarides

m/ L/h Voolukiirus liitrites tunni kohta
m/ L/min Voolukiirus liitrites minuti kohta
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8.4 Pingutusmoment
  8‒6 Pingutusmoment

Nimetus Keerme
suurus

Pingutus-
moment

Torude hüdraulikaühendused
(vesi)

1" 25 kuni 30 Nm

Elektriline sukelküttekeha 1,5" max 10 Nm
(käega kinni
keeramine)

Kaabeldus klemmisiinil K1 (EHS) kõik 0,5–1,5 Nm
Pingevabastus (EHS) M20 6 Nm
Katteluugi kinnituskruvid (EHS) 4,2×19 1,5 Nm
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