
Asennus- ja käyttöopas
Daikin Altherma ST (Lämminvesivaraaja) Suomi

Asennus- ja käyttöopas

Daikin Altherma ST 
(Lämminvesivaraaja)

EKHWCH300(P)B
EKHWC500B
EKHWCH500(P)B
EKHWCB500(P)B

EKHWDH500B
EKHWDB500B

EKHWP300(P)B
EKHWP500(P)B
EKHWP54419B



Sisällysluettelo

Asennus- ja käyttöopas

2
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B

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

Sisällysluettelo

1 Yleiset turvatoimenpiteet 2
1.1 Erityiset turvallisuusmääräykset ................................................ 2

1.1.1 Määräyksien noudattaminen....................................... 3
1.1.2 Varoitusten ja symbolien selitykset ............................. 3

1.2 Asennusta ja käyttöä koskevat turvamääräykset ...................... 4
1.2.1 Yleistä ......................................................................... 4
1.2.2 Tarkoitusta vastaava käyttö ........................................ 4
1.2.3 Laitteen asennuspaikka .............................................. 4
1.2.4 Sähköasennus ............................................................ 4
1.2.5 Lämmitys- ja täyttövettä koskevat vaatimukset........... 4
1.2.6 Lämmitys- ja saniteettipuolen liitännät ........................ 5
1.2.7 Käyttö.......................................................................... 5

1.3 Luovutus käyttäjälle ja takuu ..................................................... 5
1.3.1 Opastus omistajalle..................................................... 5
1.3.2 Takuuehdot ................................................................. 5

2 Tuotekuvaus 6
2.1 Rakenne ja osat ........................................................................ 6
2.2 Lyhyt kuvaus ............................................................................. 11
2.3 Toimituksen sisältö.................................................................... 12
2.4 Lisätarvikkeet ............................................................................ 12

2.4.1 Uppolämmittimet ......................................................... 12
2.4.2 Takaiskuventtiilit.......................................................... 12
2.4.3 Suodatin...................................................................... 12
2.4.4 Ylikuumenemissuoja ................................................... 12
2.4.5 Aurinkolämpövaraajan laajennussarja ........................ 12
2.4.6 Täyttöliitäntä................................................................ 12

3 Laitteisto ja asennus 12
3.1 Laitteisto .................................................................................... 12

3.1.1 Tärkeitä ohjeita ........................................................... 12
3.1.2 Lämminvesivaraajan asennus .................................... 13

3.2 Asennus .................................................................................... 14
3.2.1 Tärkeitä tietoja (asennus) ........................................... 14
3.2.2 Hydrauliikan liittäminen ............................................... 14

3.3 Täyttö/lisäys .............................................................................. 15
3.3.1 Lämminveden lämmönvaihdin .................................... 15
3.3.2 Puskurisäiliö................................................................ 15

4 Käyttöönotto 16
5 Käytöstä poistaminen 17

5.1 Tilapäinen käytöstä poistaminen ............................................... 17
5.2 Varaajan tyhjentäminen............................................................. 17

5.2.1 Ennalta kiinnitetty KFE-täyttöliitäntä ........................... 17
5.2.2 Ennalta kiinnitetty KFE-täyttöliitäntä ........................... 18
5.2.3 Ilman KFE-täyttöliitäntää............................................. 18
5.2.4 Lämmitys- ja lämminvesipiirin tyhjennys..................... 18
5.2.5 Tyhjennä aurinkolämpöpiiri (vain paineellinen

järjestelmä). ................................................................ 19
5.3 Lopullinen käytöstä poistaminen ............................................... 19

6 Hydraulinen 20
6.1 liitäntäkaavio.............................................................................. 20

6.1.1 Ratkaisu matalan lämpötilan lämpöpumpuille............. 20
6.1.2 Ratkaisu paljon lämmintä vettä vaativille

järjestelmille ................................................................ 21
6.1.3 Ratkaisu öljy- tai kaasukondenssikattiloille ................. 22
6.1.4 Ratkaisu lämmitys- ja saniteettipuolen liitäntöihin....... 22

7 Tarkastus ja huolto 23
7.1 Säännölliset tarkastukset .......................................................... 23
7.2 Vuositarkastus........................................................................... 23

8 Tekniset tiedot 24
8.1 Tyyppikilven tiedot..................................................................... 24
8.2 Perustiedot ................................................................................ 25

8.2.1 EKHWD....................................................................... 25

8.2.2 EKHWC........................................................................ 26
8.2.3 EKHWP........................................................................ 28

8.3 Tehokaaviot ................................................................................ 30
8.3.1 EKHWD / EKHWC ....................................................... 30
8.3.2 EKHWP........................................................................ 30

8.4 Kiristysmomentti ......................................................................... 31

Hakemisto 32

1 Yleiset turvatoimenpiteet

1.1 Erityiset turvallisuusmääräykset

VAROITUS
Laitteen väärä asennus voi vaarantaa
laitteen toiminnan ja/tai aiheuttaa
käyttäjälle vakavia tai kuolemaan
johtavia tapaturmia.
▪ Laitetta saavat käyttää (esim.

asennus, huolto, liitäntä ja
alkuperäinen käyttöönotto) vain
valtuutetut henkilöt, jotka ovat
läpäisseet pätevyyden takaavan
teknisen tai ammatillisen
koulutuksen ja osallistuneet
asianmukaisten vastuuviranomaisten
hyväksymään alan
jatkokoulutukseen. Tällaisia henkilöitä
ovat erityisesti sertifioidut
lämmitysasentajat, sähköasentajat
sekä kylmä- ja ilmastointialan
ammattilaiset, joilla on alan
koulutuksensa ja
asiantuntemuksensa nojalla
kokemusta lämmitys‑, kylmä- ja
ilmastointilaitteiden sekä
lämminvesivaraajien
asianmukaisesta asennuksesta ja
huollosta.

VAROITUS
Seuraavien turvallisuusmääräysten
laiminlyönti voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
▪ Tätä laitetta saavat käyttää vain yli 8-

vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt ovat rajoitetut tai joilla
ei ole laitteen käyttöön vaadittavaa
kokemusta tai tietoja vain, jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
valvoo heitä tai on opastanut heitä
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laitteen turvallisessa käytössä ja jos
he ovat ymmärtäneet käytön
aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.

▪ Virta tulee yhdistää standardin
IEC 60335-1 mukaisesti
erotinlaitteella, jossa irrotusvoima
näkyy kaikissa liitinkoskettimissa,
jotka tarjoavat liitännän
avausetäisyyden ansiosta täydellisen
katkaisun luokan III ylijännitteellä.

▪ Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan
pätevät sähköasentajat paikallisia,
kansallisia ja tämän käsikirjan
määräyksiä noudattaen. Tarkista, että
käytettävä virtapiiri on soveltuu
tarkoitukseen. Riittämätön virtapiiri tai
huonot liitännät voivat aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.

▪ Varaaja ja lämminvesipiiri voidaan
tyhjentää. Noudata kaikkia
määräyksiä.

1.1.1 Määräyksien noudattaminen
▪ Alkuperäiset asiankirjat ovat englanninkielisiä. Kaikki muut

kieliversiot ovat käännöksiä.

▪ Lue ohje huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen
tai teet toimenpiteitä lämmityslaitteistolle.

▪ Nämä määräykset on tarkoitettu valtuutetuille ja koulutetuille
lämmitys- ja puhtaanapitoasiantuntijoille, joilla on kokemusta
lämmitysjärjestelmien ja lämminvesivaraajien asianmukaisesta
asennuksesta teknisen koulutuksensa ja tietämyksensä pohjalta.

▪ Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki asennuksen, käyttöönoton
ja huollon vaatimat toimenpiteet ja annetaan perustiedot käytöstä
ja parametrien asettamisesta. Lue huolellisesti oheiset asiakirjat,
joissa on tarkka kuvaus laitteen toiminnasta ja hallinnasta.

Tämä käsikirja koskee etusivulla lueteltuja malleja, joita kutsutaan
jäljempänä ”lämminvesivaraajiksi”. Käsikirjaan voidaan tehdä
muutoksia ja korjauksia.

Dokumentaatiosarja
Tämä asiakirja kuuluu dokumentaatiosarjaan. Sarjan osat ovat:

▪ Asennus- ja käyttökäsikirja (muoto: painettu – sisältyy
toimitukseen)

▪ Asennus- ja huolto-ohjeet

▪ Käyttöohje laitteen käyttäjälle/omistajalle

▪ Ulkoisen lämpögeneraattorin liitäntää varten

▪ asennus- ja käyttökäsikirja.

▪ Aurinkolämpöjärjestelmän liitäntää varten

▪ asennus- ja käyttökäsikirja.

Ohjeet sisältyvät vastaavien laitteiden toimitukseen.

Sähköiset asiakirjat ja toimitettujen asiakirjojen tuoreimmat versiot
löydät alueelliselta Daikin verkkosivustolta tai pyynnöstä
jälleenmyyjältäsi. Daikin -verkkosivustoa on helppo käyttää
laitteessasi olevalla QR-koodilla.

1.1.2 Varoitusten ja symbolien selitykset
Tässä käsikirjassa varoitukset on jaettu vaaran vakavuuden ja sen
ilmenemisen todennäköisyyden mukaan.

VAARA
Viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan.

Varoituksen laiminlyönti voi johtaa vakavaa
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

VAROITUS
Viittaa mahdollisesti vaaratilanteeseen.

Varoituksen laiminlyönti voi johtaa vakavaa
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

HUOMAUTUS
Viittaa mahdollisesti vahinkoa aiheuttavaan tilanteeseen.

Tämän varoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa omaisuus- ja
ympäristövahinkoja.

TIETOJA
Tämä symboli kertoo käyttövinkeistä ja erityisen
hyödyllisistä tiedoista, mutta ei varoituksista eikä vaaroista.

Erityiset varoitussymbolit
Jotkin vaaran lajit merkitään erikoissymboleilla.

Sähkövirta

Palo- tai ylikuumenemisvaara

Voimassaolo
Eräät tämän käyttöohjeet tiedot ovat voimassa rajoitetusti.
Voimassaolo on merkitty symbolilla.

Noudata määrättyä kiristysvääntömomenttia
(ks."8.4 Kiristysmomentti" [4 31])
Koskee vain paineetonta järjestelmää (drain-back)

Koskee vain paineellista järjestelmää

Toimintaohjeet
1 Toimintaohjeet esitetään luettelon muodossa. Toimenpiteet,

joissa on ehdottomasti noudatettava oikeaa järjestystä, on
numeroitu.
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1.2 Asennusta ja käyttöä koskevat
turvamääräykset

1.2.1 Yleistä

VAROITUS
Laitteiden väärä asennus voi vaarantaa
laitteen toiminnan ja/tai aiheuttaa
käyttäjälle vakavia tai kuolemaan
johtavia tapaturmia.
▪ Laitetta saavat käyttää (esim.

asennus, huolto, liitäntä ja
alkuperäinen käyttöönotto) vain
valtuutetut henkilöt, jotka ovat
läpäisseet pätevyyden takaavan
teknisen tai ammatillisen
koulutuksen ja osallistuneet
asianmukaisten vastuuviranomaisten
hyväksymään alan
jatkokoulutukseen. Tällaisia henkilöitä
ovat erityisesti lämmitysasentajat,
sähköasentajat sekä kylmä- ja
ilmastointialan ammattilaiset, joilla
on alan koulutuksensa ja
asiantuntemuksensa perusteella
kokemusta lämmitys‑, kylmä- ja
ilmastointilaitteiden sekä
lämminvesivaraajien
asianmukaisesta asennuksesta ja
huollosta.

▪ Kaikkia sisätiloissa käytettävää
yksikköä koskevia toimenpiteitä
varten ulkoinen pääkytkin tulee
kytkeä pois päältä ja estää sen
tahaton päälle kytkeytyminen.

▪ Älä jätä työkaluja tai muita esineitä
laitteen suojuksen alle asennus- tai
huoltotöiden päätyttyä.

Vältä vaaraa
Lämminvesivaraaja on ajanmukainen ja valmistettu tunnistettuihin
teknisiin tarpeisiin. Väärinkäyttö voi kuitenkin aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai kuoleman, samoin kuin omaisuusvahinkoja.

Riskien torjumiseksi asenna lämminvesivaraaja ja käytä sitä vain

▪ tarkoitusta vastaavalla tavalla ja moitteettomassa kunnossa,

▪ ottaen huomioon turvallisuuden ja riskit.

Tämä edellyttää, että olet lukenut ja osaat käyttää tämän käsikirjan
tietoja, asianmukaisia onnettomuuksien torjuntamääräyksiä sekä
hyväksyttyjä turvallisuus- ja työterveysmääräyksiä.

▪ Pidä helposti syttyvät materiaalit etäällä lämminvesivaraajasta.

Ennen lämminvesivaraajan ja lämmitysjärjestelmän
käyttöönottoa
▪ Lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään liittyviä töitä (esim.

asennus, liitännät ja alkuperäinen käyttöönotto) saavat tehdä vain
valtuutetut ja koulutetut lämmitysasiantuntijat.

▪ Kytke pääkytkin pois päältä ennen kuin aloitat talousveden
lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään liittyvät työt sekä
varmista, ettei se kytkeydy päälle tahattomasti.

▪ Sinettejä ei saa vahingoittaa eikä poistaa.

▪ Lämmityspuolen liitännän varoventtiilien on vastattava standardin
EN  12828 vaatimuksia ja talousvesipuolen liitännän venttiilien
standardin EN 12897 vaatimuksia.

▪ Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

1.2.2 Tarkoitusta vastaava käyttö
Tuotetta saa käyttää vain lämminvesivaraajana. Lämminvesivaraaja
tulee asentaa, liittää ja käyttää vain tämän käsikirjan sisältämien
tietojen mukaisesti.

Liittäessäsi lämpöpumppuun käytä ainoastaan varaajan
liitäntäsarjoja ainoastaan varaajan liitäntäsarjoja (E-Pac), jotka on
toimitettu tähän tarkoitukseen.

Käytä vain meidän toimittamiamme sähköisiä uppolämmittimiä.

Kaikki muunlainen tai tämän ylittävä käyttö katsotaan tarkoituksen
vastaiseksi. Tästä johtuvista vahingoista vastaa yksin laitteen
omistaja.

Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös ylläpito- ja
huoltomääräyksien noudattaminen. Varaosien tulee vastata
vähintään valmistajan määrittämiä teknisiä vaatimuksia. Tämä
tarkoittaa esim. alkuperäisten varaosien käyttöä.

1.2.3 Laitteen asennuspaikka
Jotta laite toimisi turvallisesti ja moitteettomasti, lämminvesivaraajan
sijainnin tulee täyttää tietyt kriteerit. Lisätietoja lämminvesivaraajan
sijaintipaikasta on osoitteessa "3.1 Laitteisto" [4 12].

Muiden komponenttien asennuspaikkaan liittyvät ohjeet löydät niiden
mukana toimitetuista dokumenteista.

1.2.4 Sähköasennus
▪ Sähköasennuksen saa tehdä vain pätevät sähköasentajat

noudattaen voimassa olevia sähköteknisiä ja vastaavan
sähköyhtiön määräyksiä.

▪ Ennen verkkoliitännän tekemistä vertaa tyyppikilpeen merkittyä
verkkojännitettä syöttöjännitteeseen.

▪ Ennen kuin aloitat sähköosiin liittyviä töitä, erota ne virransyötöstä
(kytke pääkytkin pois päältä, irrota sulake) ja varmista laitteisto
niin, ettei se kytkeydy tahattomasti päälle.

▪ Asenna kutakin kiinteää sähköliitäntää varten EN  60335-1 -
standardin mukainen erillinen erotinjärjestelmä, joka irrottaa kaikki
navat virtalähteistä.

1.2.5 Lämmitys- ja täyttövettä koskevat
vaatimukset

Noudata kaikkia asianmukaisia teknisiä sääntöjä korroosion ja sakan
välttämiseksi.

Täyttö- ja lisäveden laadulle asetettavat vähimmäisvaatimukset:

▪ Veden kovuus (kalsium ja magnesium, laskettu
kalsiumkarbonaattina): ≤3 mmol/l

▪ Sähkönjohtavuus: ≤1500 (ideal ≤100) μS/cm

▪ Kloridi: ≤250 mg/l
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▪ Sulfaatti: ≤250 mg/l

▪ pH-arvo (lämmitysvesi): 6,5 – 8,5

Sellaisen täyttö- ja lisäveden käyttäminen, joka ei täytä mainittuja
laatuvaatimuksia, voi lyhentää huomattavasti laitteen käyttöikää.
Tästä on vastuussa yksinomaan laitteen omistaja.

1.2.6 Lämmitys- ja saniteettipuolen liitännät
▪ Suunnittele lämmitysjärjestelmä standardin EN  12828

turvateknisiä määräyksiä noudattaen.

▪ Saniteettiliitännässä ota huomioon

▪ EN  1717  –  Vesilaitteistoissa olevan talousveden suojaaminen
saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset
takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen estämiseksi
(Protection against pollution of potable water installations and
general requirements of devices to prevent pollution by
backflow)

▪ EN  806  –  Kotitalouksien käyttövesijärjestelmiä koskevat
määräykset (Specifications for installations inside buildings
conveying water for human consumption)

▪ ja näiden lisäksi eri maiden lainsäädäntöä.

TIETOJA
Varmista, että juomaveden laatu vastaa EU-direktiiviä
2020/2184 sekä käyttöpaikalla voimassa olevia
määräyksiä.

Aurinkolämpöjärjestelmän, sähkövastuksen tai vaihtoehtoisen
lämmitysgeneraattorin liittäminen voi nostaa varaajan lämpötilan yli
60°C:n.

▪ Siksi sinun tulee kiinnittää ylikuumenemissuoja (esim. VTA32 +
ruuviliitäntä 1")

▪ Käytä paineenalentajaa, jos kylmävesiliitännän paine on >6 bar.

Jos lämminvesivaraaja on yhdistetty lämmitysjärjestelmään
teräsputkilla, jäähdyttimillä tai diffuusiota estämättömillä
lattialämmitysputkilla, lämminvesivaraajaan voi päästä lietettä ja
lastuja, jotka aiheuttavat tukoksia, paikallista ylikuumenemista tai
korroosiota.

▪ Vaurioiden välttämiseksi lämmityslaitteiston paluupuolelle on
asennettava suodatin tai lietteenerotin.

▪ SAS 1

TIETOJA
Painovoimakierron aiheuttaman lämpöhukan estämiseksi
SKB liitäntöihin tulee asentaa piiria estävät jarrut.

1.2.7 Käyttö
Ota lämminvesivaraaja käyttöön vasta, kun

▪ kaikki asennus- ja liitäntätyöt on tehty

▪ laitteiden kannet ja huoltoliitännät on asennettu

▪ saniteettipuolen paineenalentimet on asennettu (<6 bar).

▪ saniteettipuolen paineenalentimet on asennettu (<3 bar).

▪ säilytystankit on täytetty kokonaan (täyttötaso näkyy).

Määrättyjä huoltovälejä on noudatettava ja tarkastustyöt on
suoritettava.

1.3 Luovutus käyttäjälle ja takuu

1.3.1 Opastus omistajalle
▪ Ennen laitteen luovutusta selitä omistajalle, miten hänen tulee

käyttää laitetta ja tarkastaa sen.

▪ Luovuta tekniset asiakirjat (ainakin käyttöohjeet ja käsikirja)
käyttäjälle. Kerro, että näiden asiakirjojen tulee olla aina saatavilla
ja että niitä tulee säilyttää laitteen lähellä.

▪ Dokumentoi laitteen luovutus täyttämällä oheinen asennus- ja
opastuslomake yhdessä laitteen omistajan kanssa ja
allekirjoittamalla se.

1.3.2 Takuuehdot
Lakisääteiset takuuehdot ovat aina voimassa. Sen lisäksi voimassa
olevat takuuehtomme löydät verkkosivustoltamme. Voit pyytää
tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Takuuhuolto edellyttää sen todistamista, että vuosihuolto on tehty
säännöllisesti.
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2 Tuotekuvaus

2.1 Rakenne ja osat

Tässä kappaleessa käytettyjen kuvien selitykset ovat kohdassa "  
2‒1 Selitys" [4 6].

Liitännät ja mitat näkyvät seuraavista kuvista.

  2‒1 Selitys

Pos. Selitys Sovellettavissa malliin
a Lämminvesivaraaja (polypropyleenista valmistettu kaksinkertainen päällys, jossa on PUR-lämmöneristys) kaikki
b Tila kädensijalle tai R4-aurinkolämpösäätimelle kaikki
c Tyyppikilpi kaikki
d Täyttötason osoitin kaikki
e Ylivuotosuojan liitäntä (1¼" AG (ulkokierre), 1" IG (sisäkierre)) kaikki
f Paineettoman varaajan vesi kaikki
g Lämminvesivyöhyke kaikki
h Aurinkolämpövyöhyke S#A / S#B / S#F / S#L / S#K
i Uppolämmittimen liitäntä (R 1½" IG (sisäkierre)) kaikki
j Lisätarvike: uppolämmitin (tarkoitettu teholämmittimeksi lämpöpumppujärjestelmiin) kaikki
o Lämpöeristyskuori lämmönvaihtimeen lisälämpöä varten (WT5) S#A / S#B / S#F / S#H /

S#I / S#L / S#K
q Lämmöneristyskuori aurinkolämmön paineelliseen lämmönvaihtimeen (WT4) S#F / S#K / S#L
r Aurinkolämpö – veden kerrostusputki S#A / S#B / S#D / S#H /

S#I / S#J / S#Q
s Anturitasku säiliön lämpötila-anturille kaikki
t Drain back -aurinkolämpö - paluuvesi S#A / S#B / S#D /

S#H ‑ S#J / S#Q
Varaajan veden täyttö- ja tyhjennysliitäntä kaikki

u Drain back -aurinkolämpö - vesi S#A / S#B / S#D /
S#H ‑ S#J / S#Q

v Paineellinen aurinkolämpö - paluuvesi S#F / S#G / S#K ‑ S#M
w Paineellinen aurinkolämpö - vesi S#F / S#G / S#K ‑ S#M
x Lämminvesiliitäntä(1) kaikki
y Kylmävesiliitäntä(1) kaikki
z Varaajan lämmittävä paluuvesi (1. lämmönlähteen kautta)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /

S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

aa Varaajan lämmitysvesi (1. lämmönlähteen kautta)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#O /

S#P
ab Varaajan lämmittävä paluuvesi (2. lämmönlähteen kautta)(1) S#I / S#L / S#P
ac Varaajan lämmitysvesi (2. lämmönlähteen kautta)(1) S#I / S#L / S#P
ad Pois sulkien Altherma RW ja Altherma 3RW: Lämmitystä tukeva ulosmeno ↓(1) (liitä lämmityksen

paluuputkeen!)

Vain Altherma RW ja Altherma 3RW: Varaajan ehdollinen/lämmitystä tukeva paluuvesi ↑ (liitä
lämmitysveteen)

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

ae Pois sulkien Altherma RW ja Altherma 3RW: Lämmitystä tukeva sisääntulo ↑(1) (liitä paluuveden
lämpögeneraattoriin!)

Vain Altherma RW ja Altherma 3RW: Varaajan ehdollinen/lämmitystä tukeva virtaus ↓ (liitä veteen
Altherma RW vast. Altherma 3RW)

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

WT1 Poimutetusta ruostumattomasta teräsputkesta valmistettu lämmönvaihdin lämpimälle talousvedelle,
käyttää paineetonta varaajavettä lämmitykseen

kaikki

WT2 Poimutetusta ruostumattomasta teräsputkesta valmistettu lämmönvaihdin varaajan lämmitykseen
1. lämmönlähteen kautta

S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#P /

S#Q
WT3 Poimutetusta ruostumattomasta teräsputkesta valmistettu lämmönvaihdin varaajan lämmittämiseen

2. lämmönlähteen kautta
S#I / S#L / S#P

WT4 Poimutetusta ruostumattomasta teräsputkesta valmistettu lämmönvaihdin lämminvesivaraajan
lämmittämiseen paineettomalla aurinkolämpöjärjestelmällä

S#F / S#G / S#K ‑ S#M

WT5 Poimutetusta ruostumattomasta teräsputkesta valmistettu lämmönvaihdin lämmityksen tueksi S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#L / S#K

(1) Suositeltavat lisätarvikkeet (SKB (2 kpl)
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Pos. Selitys Sovellettavissa malliin
S#A Lämminvesivaraaja EKHWP54419Bx
S#B Lämminvesivaraaja EKHWP500Bx
S#D Lämminvesivaraaja EKHWP300Bx
S#F Lämminvesivaraaja EKHWP500PBx
S#G Lämminvesivaraaja EKHWP300PBx
S#Q Lämminvesivaraaja EKHWC500Bx
S#H Lämminvesivaraaja EKHWCH500Bx
S#I Lämminvesivaraaja EKHWCB500Bx
S#J Lämminvesivaraaja EKHWCH300Bx
S#K Lämminvesivaraaja EKHWCH500PBx
S#L Lämminvesivaraaja EKHWCB500PBx
S#M Lämminvesivaraaja EKHWCH300PBx
S#O Lämminvesivaraaja EKHWDH500Bx
S#P Lämminvesivaraaja EKHWDB500Bx

X Suositeltava etäisyys seinästä 200 mm kaikki

c

b

t

  2‒1 Lämminvesivaraaja - yleistä
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Paineeton järjestelmä - DrainBack 

  2‒2 500 l:n mallit
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  2‒3 300 l:n mallit
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Paineellinen järjestelmä 
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S#F   --   -- 1183 mm 153 mm
S#K   --   -- 947 mm 389 mm
S#L      -- 947 mm 389 mm
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q

  2‒4 500 l:n mallit
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  2‒5 300 l:n mallit

2.2 Lyhyt kuvaus
Lämminvesivaraaja on lämmönvaraajan ja välittömän
vedenlämmittimen yhdistelmä.

Varattu paineeton vesi toimii lämmönvaraajana. Tarvittava lämpö
toimitetaan ja poistetaan kierteisen korroosionkestävän
lämmönvaihtimen kautta, joka on valmistettu poimutetusta
ruostumattomasta teräsputkesta (1.4404) ja upotettu kokonaan
varaajan veteen. Lämpimän talousveden tuotantoon tarkoitetussa
lämmönvaihtimessa lämmin talousvesi varastoituu
valmistusvyöhykkeen lämpötilassa.

Kylmä vesi, joka virtaa sisään lämpimän veden poistuessa kulkee
ensin varaajaan lämmönvaihtimen pohjassa (WT1), jossa se
jäähdyttää varaajan alaosaa niin paljon kuin mahdollista. Ulkoinen
lämmitysgeneraattori lämmittää valmiusalueen (kondenssikattila,
lämpöpumppu, aurinkolämpöjärjestelmä, uppolämmitin). Vesi virtaa
lämmönvaihtimen läpi ja lämmittää varaajan (WT2) pinnalta pohjaan.

Matkalla pinnalle talousvesi imee jatkuvasti lämpöä varaajan
vedestä. Virtauksen suunta, joka toimii vastavirtaperiaatteella, ja
kelanmuotoinen lämmönvaihdin saavat lämmön selvästi
kerrostumaan lämminvesivaraajassa. Koska korkeita lämpötiloja
voidaan ylläpitää erittäin pitkän ajan varaajan yläosassa, kuumaa
vettä saadaan, vaikka vettä juoksutettaisiin pitkäänkin.

Kohdassa "2.1  Rakenne ja osat"  [4  6] mainittu lämminvesivaraaja
voidaan lämmittää ulkoisen lämmitysgeneraattorin lisäksi
aurinkolämmöllä. Koko lämminvesivaraaja voidaan lämmittää,
riippuen kuitenkin auringon tuottamasta lämmöstä.

Varastoitua lämpöä voidaan käyttää sekä lämpimän veden
tuotantoon että lämmityksen tueksi. Suurin varastointikapasiteetti
turvaa lämpimän veden saannin väliaikaisesti myös pilvisinä päivinä.

Jos lämpöpumppujärjestelmää käytetään ulkoisena
lämmitysgeneraattorina, vain toinen EKHWP -malleista soveltuu
ensisijaiseksi lämminvesivaraajaksi.

Ihanteellinen vesihygienia
Talousvesipuolen matalaa virtausta tai lämmittämättömiä alueita ei
lämminvesivaraajassa ole lainkaan. Niistä on mahdotonta poistaa
lietettä, ruostetta tai muuta sakkaa, kuten muistakaan
suurivolyymisista säiliöistä. Järjestelmään ensin syötettävä vesi
vapauttaa myös ensimmäisenä lämpönsä (ensin sisään, ensin ulos -
periaate).

Vähäinen huolto ja korroosio
Lämminvesivaraaja on valmistettu muovista eikä kärsi korroosiosta.
Siinä ei tarvita uhrautuvaa anodia eikä muuta vastaavaa
korroosionestojärjestelmää. Tämä tarkoittaa, ettei lämminvesivaraaja
vaadi huoltamista, kuten suojausanodien vaihtoa tai varaajan
puhdistusta. Ainoa, mikä tulee tarkistaa, on varaajan veden
täyttötaso.

Poimutetut lämmönvaihtimet ja juomavesipuoli on valmistettu
korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (1.4404).

Vähäinen kalkkeentuminen
Ainoastaan paineettoman varaajan puolella voi muodostua
kalkkijäämiä. Uppolämmitin pysyy siksi puhtaana, kuten myös kaikki
ruostumattomista teräsputkista valmistettu lämmönvaihdin varaajan
vedessä. Tämä tarkoittaa, ettei sinne voi muodostua kalkkijäämiä,
jotka voisivat heikentää jatkuvasti lämmön siirtymistä
käynnissäoloaikana (kuten muissa varaajamalleissa).

Lämmön ja paineen laajeneminen ja suuri virtausnopeus
talousveden lämmönvaihtimissa voi irrottaa kalkkijäämiä, jotka sitten
huuhtoutuvat pois.

Taloudellisuus
Varaajan koko sijaintipaikan lämmöneristys takaa erittäin vähäisen
lämpöhukan ja tarkoittaa lämpöenergian käytön tehokkuutta.
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Ajanmukainen laajennusosa
Jos yhden lämminvesivaraajan lämmöntuotanto ei riitä, voit liittää
useita varaajia toisiinsa moduulimaisesti.

Sähköinen hallinta
Lämpögeneraattorin oma hallintajärjestelmä hallitsee kaikkia
lämmitys- ja lämminvesitoimintoja suoralämmityspiirissä,
yhdistetyssä lämmityspiirissä, joka voidaan haluttaessa yhdistää
varaajan lämmityspiiriin.

2.3 Toimituksen sisältö
▪ Lämminvesivaraaja

▪ Tarvikepussi

  2‒6 Tarvikepussin sisältö
a Kuljetusrenkaat (tarvitaan ainoastaan kuljetukseen)
b Peite
c Letkuliitäntäkappale ylivuodon varalta
d Ruuviavain

2.4 Lisätarvikkeet

2.4.1 Uppolämmittimet
Lämminvesivaraaja voidaan lämmittää myös uppolämmittimillä
muiden lämmitysvaihtojen lisäksi, joita ovat poimutetuista
ruostumattomista teräsputkista rakentuvat lämmönjohtimet, eri
lämmönlähteiden ja lämmönsiirtoaineiden avulla.

Uppolämmittimet, joita voi käyttää kaikissa Altherma ST -malleissa:

  2‒2 Yleiskatsaus ja tekniset tiedot

Tyyppi EKBU2C EKBU6C
Käyttöjännite 230 V / 50 Hz 230/400 V /

50 Hz
Lämmitystuotanto 2 kW 2, 4, 6 kW

Lämpötila-asteikko(1) 30-78°C
Johdon pituus 2 m

Lämmityselementin pituus 1,10 m

Tarjolla on myös uppolämmitinsarjoja, joita voi käyttää EKHWP -
mallissa lämpöpumppujen kera. Lämpöpumpun teknisissä tiedoissa
kerrotaan soveltuva sarja ja tekniset tiedot.

2.4.2 Takaiskuventtiilit
Jotta lämpöä ei häviäisi liitäntälinjojen kautta piirivesipumpun ollessa
sammutettuna eikä aikoina, jolloin juomavettä ei juoksuteta
(painovoimaan perustuva piiri), lämminvesivaraajan liitäntöihin tulee
rakentaa piirijarrut (ks. "    2‒1 Selitys" [4 6]).

2.4.3 Suodatin
Jos lämminvesivaraaja on yhdistetty lämmitysjärjestelmään
teräsputkilla, jäähdyttimillä tai diffuusiota estämättömillä
lattialämmitysputkilla, lämminvesivaraajaan voi päästä lietettä ja
lastuja, jotka aiheuttavat tukoksia, paikallista ylikuumenemista tai
korroosiota. Tämä voidaan estää asentamalla suodatin tai
lietteenkerääjä (ks. hinnasto).

2.4.4 Ylikuumenemissuoja
Ylikuumenemisvaara syntyy veden lämpötilan noustessa yli 60°C:n.
Ylikuumenemissuojan ansiosta veden lämpötilaa voidaan vaihdella
jatkuvasti ja rajoittaa välille 35 - 60°C.

▪ Ylikuumenemissuoja VTA32

▪ Ruuviliitäntäsarja 1''

▪ Ylikuumenemissuojalla VTR300 varustettu piiri

2.4.5 Aurinkolämpövaraajan laajennussarja
Jos yhden lämminvesivaraajan lämmöntuotanto ei riitä, voit liittää
useita varaajia toisiinsa moduulimaisesti.

Tämä tarkoittaa, että ruostumattomasta teräksestä valmistetut
lämmönvaihtimet jälkilämmitykseen ja kuumaveden
lämmönvaihtimet kytketään toisiinsa Tichelmannin periaatteella
"6 Hydraulinen" [4 20].

Näitä erillisiä yksiköitä voidaan lisätä tai poistaa käytöstä
kausivaihtelun mukaan. Näin lämpimän veden kokonaistuotanto
voidaan mukauttaa manuaalisesti tosiasialliseen tarpeeseen.

Tarjolla ovat seuraavat komponentit:

▪ Aurinkolämpövaraajan laajennussarja CON SX

▪ Aurinkolämpövaraajasarja 2 CON SXE

▪ FlowGuard FLG

Tämän lisäkomponentin asennuksesta ja toiminnasta kerrotaan
tarkemmin erikseen toimitetuissa toiminta- ja asennusohjeissa.

2.4.6 Täyttöliitäntä
Lämminvesivaraajan täyttöä ja tyhjennystä helpottaa KFE-
täyttöliitäntä (KFE BA).

3 Laitteisto ja asennus

3.1 Laitteisto

3.1.1 Tärkeitä ohjeita

VAROITUS
Lämminvesivaraajan muovinen seinämä voi sulaa, jos
laitteen ulkopuolinen lämpötila on liian korkea (>90°C), ja
äärimmäistapauksessa syttyä tuleen.

▪ Asenna lämminvesivaraaja vähintään metrin päähän
muista lämmönlähteistä (>90°C) (esim. sähkö- tai
kaasupatteri, savupiippu) ja helposti syttyvistä
materiaaleista.

(1) Uppolämmittimissä on valmiiksi lämpötilansäädin ja lämpötilan turvarajoitin. Sähköjohdinlämmitin toimitetaan asennusvalmiina.
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HUOMAUTUS
▪ Asenna lämminvesivaraaja vain, jos alustan

kantokyky on riittävä (1050  kg/m² plus turvakerroin)
ja voidaan turvata. Alustan tulee olla tasainen ja sileä.

▪ Laite voidaan asentaa ulkotiloihin vain rajoitetuissa
tapauksissa. Varaajaa ei saa altistaa pysyvästi
suoralle auringonvalolle, sillä UV-säteily ja sääolot
voivat vahingoittaa muovia.

▪ Lämminvesivaraaja tulee suojata jäätymiseltä.

▪ Varmista, ettei vesiyhtiö toimita aggressiivista
talousvettä. Juomavesi on tarvittaessa käsiteltävä
sopivalla tavalla.

HUOMAUTUS: 
Jos lämminvesivaraajan ja aurinkopaneelien korkeusero ei
ole riittävä, paineeton aurinkolämpöjärjestelmä ei tyhjenny
kokonaan ulkotiloissa.

▪ Paineettomissa aurinkolämpöjärjestelmissä tulee ottaa
huomioon liitäntälinjojen vähimmäiskaltevuus.

TIETOJA: EKHWP
▪ Ota huomioon lämminvesivaraajan ja lämpöpumpun

hydraulisten liitäntöjen välisten putkien sallitut pituudet
(ks. lämpöpumpun ja asianmukaisen varaajan
liitäntäsarjan asennus- ja käyttökäsikirjat "E-Pac").

Vaatimus: Asennuspaikka vastaa sovellettavia maakohtaisia
vaatimuksia.

Väärä sijoituspaikka ja asennus mitätöivät valmistajan tuotteelle
antaman takuun. Mikäli jää kysyttävää, ota yhteys tekniseen
asiakaspalveluumme.

3.1.2 Lämminvesivaraajan asennus
1 Ota tuote pois pakkauksesta, joka sinun tulee sitten hävittää

ympäristönormien mukaisesti.

2 Poista varaajan peitelevyt ("     3‒1 Kädensijojen
kiinnitys" [4 13], osa b) ja ruuvaa auki kierrekappaleet ("     3‒
1 Kädensijojen kiinnitys"  [4  13], osa  e) aukoista, joiden päälle
kädensijat kiinnitetään.

3 Vedä kuljetusrenkaat ("     3‒1 Kädensijojen kiinnitys"  [4  13],
osa a) kierteisten osien läpi.

4 Ruuvaa kierrekappaleisiin niihin tarkoitetut kuljetusrenkaat ("  
3‒1 Kädensijojen kiinnitys"  [4 13], osa a+e) ruuviavaimella ("
  3‒1 Kädensijojen kiinnitys" [4 13], osa d) aukkoihin.

  3‒1 Kädensijojen kiinnitys
a Kuljetusrengas
b Peite
d Ruuviavain
e Kierrekappale

5 Siirrä lämminvesivaraaja varovasti asennuspaikkaan sen
mukana tulleiden kuljetusrenkaiden avulla.

6 Asenna lämminvesivaraaja sijoituspaikkaan. Suositeltava
etäisyys seinästä (s1): ≥200  mm ("     3‒2
Lämminvesivaraajan asennus (näkyy EKHWP:n
kohdalla)" [4 14]).

TIETOJA
Lisätarvikkeena toimitettavan uppolämmittimen asennus
(ks. "2.4  Lisätarvikkeet"  [4  12]) tarvittaessa
vähimmäisetäisyys "X" ≥1200 mm seinästä.

TIETOJA
Jos laite asennetaan kaapin tai kehikon sisään tai muuten
ahtaaseen tilaan, on varmistettava riittävä tuuletus (esim.
tuuletusristikolla).
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  3‒2 Lämminvesivaraajan asennus (näkyy EKHWP:n kohdalla)

3.2 Asennus

3.2.1 Tärkeitä tietoja (asennus)

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
Ylikuumenemisvaara veden lämpötilan noustessa yli
60°C:n Se voi johtua aurinkolämpön käytöstä, jos
Legionella-suojaus aktivoituu tai jos tavoitelämpötilaksi
asetetaan >60°C.

▪ Ylikuumenemissuoja (ks.
"2.4.4 Ylikuumenemissuoja" [4 12]).

HUOMAUTUS
Jos lämminvesivaraaja liitetään lämmitysjärjestelmään
teräsputkilla, jäähdyttäjillä tai diffuusiota estämättömillä
lattialämmmitysputkilla, lämminvesivaraajaan voi päästä
lietettä ja lastuja, jotka voivat aiheuttaa tukoksia,
paikallista ylikuumenemista tai korroosiota.

▪ Huuhtele tulojohdot ennen kuin täytät
lämmönvaihtimen.

▪ Huuhtele lämmönjakeluverkko (olemassa olevassa
lämmitysjärjestelmässä).

▪ Aseta suodatin tai suodatin tai lietteenkerääjä
lämmityksen paluuputkeen (ks. "2.4.3 Suodatin" [4 12]).

HUOMAUTUS: 
Jos ulkoinen lämmitysyksikkö (esim. paineellinen
aurinkolämpöjärjestelmä, puuta käyttävä lämmityskattila)
liitetään WT4-lämmönvaihtimeen ("     2‒4 500  l:n
mallit"  [4  10] / "     2‒5 300  l:n mallit"  [4  11], osa  v+w),
veden liian korkea lämpötila voi vahingoittaa
lämminvesivaraajaa tai tuhota sen.

▪ Ulkoisen lämmittimen menoveden lämpötilan tulee
olla  <95°C.

▪ Talousvesijohtoihin tulee soveltaa standardeja EN  806 ja
EN 1717.

▪ Liitäntöjen sijainti ja mitat saadaan kohdista "     2‒2 500  l:n
mallit" [4 8] – "    2‒5 300 l:n mallit" [4 11].

▪ Tarkista kylmävesiliitännän paine (<10 bar).

▪ Jos talousvesilinjassa on korkeampi paine, siihen tulee asentaa
supistusputki.

▪ Liitä supistusputki paineenrajoitusventtiiliin (asiakas hankkii) ja liitä
paisunta-astia standardin EN 12828 mukaisesti.

▪ Huom. kiristysmomentti (ks. "8.4 Kiristysmomentti" [4 31]).

▪ Ota huomioon lämmitys- ja täyttövettä koskevat vaatimukset (ks.
"1.2.5 Lämmitys- ja täyttövettä koskevat vaatimukset" [4 4]).

TIETOJA
Estääksesi lämpöhävikin liitäntäputkista silloin, kun
lämpöpumppu on sammutettu ja kun talousvettä ei käytetä
(painovoimapiiri), sinun tulee asentaa piirijarrut (ks.
"2.4.2  Takaiskuventtiilit"  [4  12]) lämminvesivaraajan
liitäntöihin.

3.2.2 Hydrauliikan liittäminen
1 Ainoastaan liitettäessä EKHWP lämminvesivaraaja

lämpöpumppuun: Kiinnitä lämpöpumpun varaajasarja "E-Pac”
EKHWP lämminvesivaraajaan (ks. erilliset asennus- ja
käyttöohjeet lämminvesivaraajan liitäntäsarjasta).

2 Käyttäessäsi piirijarruja, kiinnitä ne lämminvesivaraajan
putkiliitäntöihin.

3 Kiinnitä poistoletku lämminvesivaraajan ylivuotosuojan
liitäntäkohtaan ("    2‒2 500 l:n mallit" [4 8] – "    2‒5 300 l:n
mallit" [4 11], osa e).

▪ Käytä läpinäkyvää poistoletkua (ulostulevan veden on oltava
nähtävissä).

▪ Liitä poistoletku riittävän suureksi mitoitettuun
poistovesisäiliöön.

▪ Poistoliitäntä ei saa olla suljettavissa.

  3‒3 Poistoletkun asennus ylivuotosuojaan

4 Tarkista kylmävesiliitännän vedenpaine (<10 bar).

Tulos: Jos talousveden syöttöpaine on tätä suurempi, liitä
supistusputki ja katso, että paine on <10 bar.

5 Liitä kylmäveden syöttöputki lämminvesivaraajaan ("     2‒2
500 l:n mallit" [4 8] – "    2‒5 300 l:n mallit" [4 11], osa y).
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TIETOJA
Huuhtoaksesi talousvettä lämmittävän ruostumattomasta
teräksestä valmistetun poimutetun lämmönvaihtimen, jos
veden laatu on heikko, asenna poistolaite varaajan
jokaiseen kylmä- ja lämminvesiliitäntään (T-kappale, jossa
on laskuhana).

Jos veden kovuus on  >3  mmol/l, kylmävesiliitäntään
kannattaa asentaa myös huuhdeltava suodatin.

6 Yhdistä liitännät lämpimän veden jakeluverkkoon ("     2‒2
500 l:n mallit" [4 8] – "    2‒5 300 l:n mallit" [4 11], osa x).

7 Yhdistä liitännät lämmityspiiriin.

Sinun tulee aina varmistaa varaajalinjojen asianmukainen
ilmanpoisto ("     2‒2 500  l:n mallit"  [4  8] – "     2‒5 300  l:n
mallit" [4 11], osa z-ae)

▪ EKHWD/EKHWC: Ilmanpoistoliitäntä on asiakkaan vastuulla.

▪ EKHWP: Käytä varaajan liitäntäsarjaa (E-Pac, ks. hinnasto).

8 Yhdistä liitännät lämpögeneraattoriin.

▪ EKHWD/EKHWC: Tee liitännät lämpögeneraattoriin aina
asianmukaisen kaavion pohjalta ("6.1 liitäntäkaavio" [4 20].)

▪ EKHWP: Lämpöpumpun ohella lämminvesivaraajan
lämmityspuolen liitäntä tulee tehdä kunkin lämminvesivaraajan
omien asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti (E-Pac).

▪ Bivalentissa poltossa  liitännät tulee tehdä aina kunkin
valvojan asennus- ja toimintaohjeissa olevan liitäntäkaavion
mukaisesti.

▪ Lisäosat: Tee liitännät aurinkolämpöjärjestelmään (ks.
aurinkolämpöjärjestelmän asennus- ja ylläpito-ohjeet).

9 Eristä lämminvesiputket hyvin estääksesi lämpöhukan. Noudata
lämpölaitteen asennuksessa maakohtaisia määräyksiä.
Eristeen tulee olla vähintään 20 mm:n paksuinen.

3.3 Täyttö/lisäys
TIETOJA
Kaikki lisätarvikkeet tulee kiinnittää ennen täyttöä.

TIETOJA
Lämmönvaihtimet tulee täyttää ennen puskurisäiliötä.

3.3.1 Lämminveden lämmönvaihdin
1 Avaa kylmävesijohdon sulkuventtiili.

2 Avaa lämminvesihanat, jotta voit säätää otettavan vesimäärän
mahdollisimman suureksi.

3 Kun vesi on aukaistu hanaliitännöistä, älä katkaise kylmävettä,
jotta lämmönvaihdin tyhjenisi täysin ja kaikki epäpuhtaudet tai
jäänteet poistuisivat.

3.3.2 Puskurisäiliö

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Elävät kappaleet voivat aiheuttaa kosketuksessa
sähköiskun ja kuolettavia palovammoja tai muita
henkilövahinkoja.

▪ Jos lämminvesivaraajaan on asennettu uppolämmitin,
valvonta- tai pumppuyksikkö, nämä osat tulee eristää
virtalähteestä ennen työn aloittamista (esim. sulake,
pääkatkaisin kytketty pois päältä ja varmistettu, ettei se
vahingossa kytkeydy päälle uudelleen).

TIETOJA
Täytä aurinkolämpöpiirin, lämmitysjärjestelmän ja varaajan
lämmityspiiri yksittäisten komponenttien käyttöohjeiden
mukaisesti.

EKHWC/EKHWP-lämminvesivaraaja ilman 
aurinkolämpöjärjestelmää eikä KFE-täyttöliitäntää (KFE BA):
1 Yhdistä takaiskusuojalla (1/2") varustettu täyttöletku "DrainBack

solar - feed" -liitäntään ("     3‒4 Puskurisäiliön
täyttäminen (1)" [4 15], osa b).

2 Täytä EKHWC/EKHWP-varaajan säiliötä, kunnes
ylivuotoaukosta valuu vettä ("     3‒4 Puskurisäiliön
täyttäminen (1)" [4 15], osa c).

3 Irrota takaiskusuojalla (1/2") varustettu täyttöletku uudelleen.

  3‒4 Puskurisäiliön täyttäminen (1)
a Lämminvesivaraaja
b ”Drain-back solar” – virtausiliitäntä
c Ylivuotosuojan liitäntä
d ”Drain-back solar” – paluuvesiliitäntä

Kaikissa EKHWD-lämminvesivaraajissa:
4 On KFE täyttöliitäntä (lisätarvike KFE BA) EKHWD-yksikön

täyttö- ja tyhjennysliitännässä ("     3‒4 Puskurisäiliön
täyttäminen (1)" [4 15], osa d).

5 Yhdistä takaiskusuojalla (1/2”) varustettu täyttöletku aiemmin
asennettuun KFE-täyttöliitäntään.

6 Täytä EKHWC/EKHWP-varaajan säiliötä, kunnes
ylivuotoaukosta valuu vettä ("     3‒4 Puskurisäiliön
täyttäminen (1)" [4 15], osa c).
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Aurinkolämpöjärjestelmällä varustettu EKHWC-/ EKHWP-
lämminvesivaraaja:
7 Asenna KFE-täyttöliitäntä (lisätarvike KFE BA)

▪ (a)  aurinkolämpöjärjestelmään, EKHWC-/EKHWP-yksikön
täyttö- ja tyhjennysliitäntään.

▪ (b)  aurinkolämpöjärjestelmään: valvonta- ja
pumppuyksikön  liitäntäpitimeen (EKSRPS4A).

8 Yhdistä takaiskusuojalla (1/2”) varustettu täyttöletku aiemmin
asennettuun KFE-täyttöliitäntään.

9 Ainoastaan  aurinkolämpöjärjestelmissä: Säädä venttiiliä X1
liitäntäkulmassa siten, että kulku täyttöletkuun avautuu ("    3‒
5 Puskurisäiliön täyttäminen (2)" [4 16]).

10 Avaa KFE-täyttöliitännän ja kylmävesisyötön venttiili ja täytä
EKHWC-/EKHWP-varaajaa, kunnes ylivuotoaukosta valuu vettä
ulos ("    3‒5 Puskurisäiliön täyttäminen (2)" [4 16]).

  3‒5 Puskurisäiliön täyttäminen (2)

4 Käyttöönotto
VAROITUS
▪ Laitteen väärä sijoitus tai pystytys voi aiheuttaa

turvallisuusriskin ja kuolemanvaaran sekä heikentää
laitteen toimintaa.

▪ Laitteen asennuksen voivat tilata vain valtuutetut ja
koulutetut lämmitinasentajat toimitetun asennus- ja
huoltokäsikirjan ohjeiden mukaisesti.

▪ Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

HUOMAUTUS
Väärin tilattu lämminvesivaraaja voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja.

▪ Noudata VDI  2035-määräyksiä estääksesi korroosiota
ja sakan kertymistä.

▪ Jos täyttö- ja täydennysvesi on erittäin kovaa, tulee
veden kovuutta tasata tai vähentää.

▪ Aseta kylmävesiliitännän paineenalentimen arvoksi
<6 bar.

HUOMAUTUS
Jos uppolämmitin käynnistetään varaajan ollessa tyhjänä
tai vajaana, sähkölämmityksen teho voi alentua (laukaista
lämpötilarajoittimen).

▪ Käytä uppolämmitintä vain, kun varaaja on aivan
täynnä.

Virheellinen käynnistys mitätöi valmistajan tuotteelle antaman
takuun. Mikäli jää kysyttävää, ota yhteys tekniseen
asiakaspalveluumme.

▪ Tarkasta kaikki oheisen tarkastusluettelon kohdat. Pidä kirjaa
testituloksista ja allekirjoita ne yhdessä käyttäjän kanssa.

▪ Jos laitteeseen on kiinnitetty uppolämmitin, aseta varaajan vedelle
haluamasi lämpötila.

▪ Kytke lämpögeneraattori päälle pääkatkaisimesta. Odota
käynnistysvaiheen ajan.

Vain, jos voit vastata tarkastusluettelon kaikkiin kohtiin ”kyllä”, voit
käynnistää lämminvesivaraajan.
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  4‒1 Tarkastusluettelo

Tarkastusluettelo käynnistystä varten
1 Onko lämminvesivaraaja sijoitettu oikein hyväksyttävissä rajoissa eikä siinä ole näkyviä vahinkoja?  Kyllä
2 Onko vähimmäisetäisyys lämminvesivaraajan ja muiden lämmönlähteiden välillä (>90°C) 1 m?  Kyllä
3 Onko lämminvesivaraajaan liitetty kaikki osat, mukaan lukien lisätarvikkeet?  Kyllä
4 Sisäänrakennettu uppolämmitin:

▪ Vastaako pääkytkentä määräyksiä ja onko pääjännite 230 tai 400 volttia, 50 Hz?

▪ Onko nykyinen laite varustettu yksittäisten maakohtaisten määräysten mukaisesti?

▪ Vain silloin, kun käytössä ei ole syttymätöntä virtajohtoa: Eikö virtajohtoa ole asetettu suoraan
lämminvesivaraajaan?

 Kyllä

5 Onko varaaja täytetty vedellä ylivuototasoon asti?  Kyllä
6 Korjauksessa: Onko lämmönjakeluverkko puhdistettu? Onko suodatin asennettu lämmityksen

paluuveteen?
 Kyllä

7 Onko ylivuotoliitäntä kytketty avoimeen laskuputkeen?  Kyllä
8 Onko lämmitys- ja lämminvesijärjestelmä täytetty kokonaan?  Kyllä
9 Onko saniteettipuolen vedenpaine <10 bar?  Kyllä

10 Onko lämmityspuolen vedenpaine <3 bar?  Kyllä
11 Onko lämpögeneraattorin ja lämmityslaitteen tuuletus turvattu?  Kyllä
12 Ovatko hydrauliikkaliitännät tiiviitä (vuodot)?  Kyllä
13 Toimiiko asennus virheittä?  Kyllä
14 Uusissa asennuksissa: Onko käsikirja luovutettu omistajalle ja onko hän saanut opastusta?  Kyllä

Paikka ja päivämäärä: Asentajan allekirjoitus:

Omistajan allekirjoitus:

5 Käytöstä poistaminen
TIETOJA
Jos asennettu: Kytke uppolämmittimestä virta pois.

5.1 Tilapäinen käytöstä poistaminen
HUOMAUTUS
Sammutettu lämmityslaitteisto voi jäätyä ja vaurioitua
pakkasella.

▪ Jäätymisen uhatessa käynnistä koko
lämmitysjärjestelmä uudelleen ja aktivoi jäätymisenesto
tai ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin suojataksesi
lämminvesivaraajaa jäätymiseltä (esim. tyhjentämällä
sen).

TIETOJA
Jos jäätymisvaara kestää vain muutaman päivän,
lämminvesivaraajan erinomainen eristys tarkoittaa, ettei
sitä tarvitse tyhjentää niin kauan kuin varaajan lämpötila
tarkistetaan säännöllisesti eikä putoa alle +3°C:n. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että siihen liitetty
lämmönjakelujärjestelmä olisi suojassa jäätymiseltä!

Jos varaajan lämpötila laskee alle +3°C:n, uppolämmitin
laukaisin käynnistyy automaattisesti. Tämä ehkäisee
uppolämmittimelle aiheutuvat vahingot, jotka pakkanen voi
aiheuttaa, kun laite käynnistetään uudelleen.

5.2 Varaajan tyhjentäminen
VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
Ylikuumenemisvaara, joka aiheutuu siitä, että varaajasta
vuotaa lämmintä vettä.

▪ Anna lämminvesivaraajan jäähtyä riittävästi ennen
asennustöitä.

▪ Käytä suojakäsineitä.

5.2.1 Ennalta kiinnitetty KFE-täyttöliitäntä
1 Liitä tyhjennysletku KFE-täyttöliitäntään

▪  aurinkolämpöjärjestelmää ei ole liitetty

("    5‒1 Tyhjennysprosessi (1)" [4 18])

▪  aurinkolämpöjärjestelmä on liitetty

("    5‒2 Tyhjennysprosessi (2)" [4 18])

▪ ja jäteveden tyhjennyskohtaan, joka on vähintään maanpinnan
tasolla.

2 Ainoastaan  aurinkolämpöjärjestelmässä: Säädä venttiiliä
X1 liitäntäkulmassa siten, että kulku täyttöletkuun avautuu ("  
5‒2 Tyhjennysprosessi (2)" [4 18]).

3 Avaa KFE-täyttöliitännän venttiili ja tyhjennä varaaja vedestä.
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  5‒1 Tyhjennysprosessi (1)

  5‒2 Tyhjennysprosessi (2)

5.2.2 Ennalta kiinnitetty KFE-täyttöliitäntä
1 Asenna tämän jälkeen KFE-täyttöliitäntä  (lisätarvike KFE BA)

2 Tyhjennä varaaja, kuten kohdassa "5.2.1  Ennalta kiinnitetty
KFE-täyttöliitäntä" [4 17] on kuvailtu.

5.2.3 Ilman KFE-täyttöliitäntää

 aurinkolämpöjärjestelmällä

TIETOJA
Tyhjennys onnistuu vain KFE-täyttöliitännällä
(lisätarvike KFE BA) (ks. "5.2.1  Ennalta kiinnitetty KFE-
täyttöliitäntä" [4 17])

Ilman  aurinkolämpöjärjestelmää

TIETOJA
Tyhjennys KFE-täyttöliitännällä (lisätarvike KFE BA) on
suositeltavaa.

Vaihtoehto:
1 Irrota letkun liitäntäkappale ("    5‒3 Työvaihe 1" [4 18],osa b)

ylivuoto-osasta ("     5‒3 Työvaihe  1"  [4  18], osa  a). Katso,
että siihen liitetty tyhjennysletku pysyy kytkettynä riittävän
suureen jätevesialtaaseen.

  5‒3 Työvaihe 1

2 Poista peitelevy täyttö- ja tyhjennysosasta.

3 Irrota peitelevy kädensijasta ja ruuvaa kierrekappale ("     5‒4
Työvaiheet 2 ja 3" [4 18], osa c) irti varaajan säiliöstä.

  5‒4 Työvaiheet 2 ja 3

4 Aseta sopiva keräysastia täyttö- ja tyhjennysosan alle.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
Säiliön vesi ryöpsähtää ulos heti, kun tappi irrotetaan.

Täyttö- ja tyhjennysliitännässä ei ole mitään venttiiliä eikä
takaiskuläppää.

5 Ruuvaa kierrekappale irti ("     5‒5 Työvaiheet 4 ja  5"  [4  18],
osa  c) täyttö- ja tyhjennysliitännästä ja irrota tappi ("     5‒5
Työvaiheet 4 ja  5"  [4  18], osa d) sekä ruuvaa heti etukäteen
koottu tyhjennysletkun liitäntä ("     5‒5 Työvaiheet 4
ja 5" [4 18], osa b) täyttö- ja tyhjennysliitäntään.

  5‒5 Työvaiheet 4 ja 5

5.2.4 Lämmitys- ja lämminvesipiirin tyhjennys
1 Liitä tyhjennysletku lämpögeneraattoriin.

2 Tyhjennä lämmitys- ja lämminvesipiirit imuhissimenetelmällä.

3 Irrota lämmitysvesi- ja paluuputket, kylmäveden syöttöputki ja
lämminveden poistoputki lämminvesivaraajasta.
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4 Liitä lämmitys- ja paluuveden sekä kylmäveden syötön ja
lämminveden poiston poistoletkut siten, että letkujen päät ovat
maanpinnan tasolla.

5 Anna yksittäisten lämmönjohtimien tyhjentyä yksi kerrallaan
imuhissimenetelmällä.

5.2.5 Tyhjennä aurinkolämpöpiiri (vain
paineellinen järjestelmä).

HUOMAUTUS
Jos glukolia sisältävät lämmönsiirtimet ovat pidemmän
aikaa alttiina yli 170°C:n lämpötiloille, ne voivat hajota tai
niihin voi muodostua sakkaa. Tämä voi heikentää
jäätymissuojaa, aurinkolämpöjärjestelmää sekä
vahingoittaa järjestelmän komponentteja.

▪ Jos aurinkolämpöpiirin seisokki on pitkä, tyhjennä se
säätö- ja pumppuyksikön asennusohjeiden mukaisesti.

5.3 Lopullinen käytöstä poistaminen
1 Irrota lämminvesivaraaja kaikista sähkö- ja vesiliitännöistä.

2 Pura lämminvesivaraaja käsikirjan mukaiseti ("3  Laitteisto ja
asennus" [4 12]) vastakkaisessa järjestyksessä.

3 Hävitä lämminvesivaraaja määräysten mukaisesti.

Hävittämistä koskevia ohjeita

 Koska tuote on suunniteltu ympäristöystävällisesti,
olemme määritelleet vaatimukset sen ympäristöystävälliselle
hävittämiselle. Laitteen omistaja vastaa siitä, että sen hävittäminen
tapahtuu asianmukaisesti ja käyttömaassa voimassa olevien
määräysten mukaisesti.

 Tämä merkintä tuotteessa tarkoittaa, ettei sähköisiä ja
elektronisia tuotteita saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen
joukossa.

Laitteen omistaja vastaa siitä, että laitteen hävittäminen tapahtuu
asianmukaisesti ja käyttömaassa voimassa olevien määräysten
mukaisesti.

▪ Järjestelmän saa purkaa ja jäähdytysainetta, öljyjä ja muita osia
käsitellä vain pätevä asentaja.

▪ Hävittäminen on tehtävä vain sellaisessa laitoksessa, joka on
erikoistunut jätteen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja
uusiokäyttöön.

Lisätietoja saat asennusliikkeeltä tai jätehuollosta vastaavilta
paikallisilta viranomaisilta.
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6 Hydraulinen

6.1 liitäntäkaavio

6.1.1 Ratkaisu matalan lämpötilan lämpöpumpuille

  6‒1 Peruskytkentäkaavio lämpöpumpulla ja Drain-back -aurinkolämpöjärjestelmällä  (1)

(1) Esitetty järjestelmäkaavio ei välttämättä ole täydellinen eikä korvaa huolellista järjestelmäsuunnitelmaa.
Ks. selitykset "    6‒1 Lyhenteet hydrauliikkapiirroksissa" [4 22].
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6.1.2 Ratkaisu paljon lämmintä vettä vaativille järjestelmille

  6‒2 Peruskytkentäkaavio useilla lämminvesivaraajilla (isot laitokset) (1)

(1) Esitetty järjestelmäkaavio ei välttämättä ole täydellinen eikä korvaa huolellista järjestelmäsuunnitelmaa.
Ks. selitykset "    6‒1 Lyhenteet hydrauliikkapiirroksissa" [4 22].
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6.1.3 Ratkaisu öljy- tai kaasukondenssikattiloille

  6‒3 Peruskytkentäkaavio kondessikattilalla ja paineellisella aurinkolämpöjärjestelmällä  (1)

6.1.4 Ratkaisu lämmitys- ja saniteettipuolen
liitäntöihin

Ota huomioon lakisääteiset määräykset kohdassa "1.2.6 Lämmitys-
ja saniteettipuolen liitännät" [4 5]

  6‒4 Peruskytkentäkaavio saniteettipuolelle

  6‒1 Lyhenteet hydrauliikkapiirroksissa

Lyhenne Merkitys
a Kylmän veden jakeluverkko
b Lämpimän veden jakeluverkko
c Lämmityksen menovesi
d Lämmityksen paluuvesi
e Takaiskuventtiili (kiertojarrut ym. SKB)
f Aurinkolämpöpiiri

Lyhenne Merkitys
g Kierto (valinnainen paikallisen lainsäädännön

salliessa)
h Takaiskuventtiili
i Paineenalennin
k Painemittari
l Sulkuventtiili

3UV1 3-suuntainen kytkinventtiili (DHW)
3UV2 3-suuntainen kytkinventtiili (jäähdytys)
3UV3 3-suuntainen kytkinventtiili (lämmityksen tuki)
cbo Öljyn tai kaasun kondenssikattila (Daikin Altherma C

Oil esimerkkinä)
BSK Tukos polttimen kytkennässä EKSRPS4A
BV Ylivuotoventtiili
CW Kylmä vesi

CWD Kylmäveden jakelu
DHW Lämmin talousvesi

DSR1/2 Aurinkolämmön lämpötilanvaihtelun valvontayksikkö
EHS157068 Sekoitinpiirin hallintayksikkö

EKBUxC Uppolämmitin
EKSRDS2A Paineasema 
EKSRPS4A Aurinkolämmön ohjaus- ja pumppuyksikkö 

EP3 Lämminvesimoduuli E-Pac LT (lämmitys/jäähdytys)
FLG FlowGuard - aurinkolämmön säätöventtiili

(1) Esitetty järjestelmäkaavio ei välttämättä ole täydellinen eikä korvaa huolellista järjestelmäsuunnitelmaa.
Ks. selitykset "    6‒1 Lyhenteet hydrauliikkapiirroksissa" [4 22].
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Lyhenne Merkitys
FLS FlowSensor - aurinkolämpövirran ja lämpötilan

mittaus
H1, H2 … Hm Lämmityspiirit

HYW Hydraulinen rinnaikkaisliitäntä
MAG Kalvopaisunta-astia

P Suurtehopumppu
P1 Keskuslämmityspumppu
PHP Vesikiertopumppu
PK Kuumavesisäiliön kiertopumppu
PMI Sekoitinkiertopumppu
PS Aurinkokäyttöpumppu  + 
PZ Kiertopumppu

PWT Levylämmönvaihdin (kondensaattori)
RLB Paluulämpötilan rajoitin

RoCon BF Kuumavesisäiliön säädin
RT Room thermostat

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

SOL-M1 Aurinkolämmön yhteysmoduuli SOL-PAC LT/HT
SK Aurinkokeräin
SV Ylipainevaroventtiilii
TAU Ulkolämpötila-anturi

TDHW Varaajan lämpötila-anturi (lämmönkehitin)
TK Aurinkokeräimen lämpötila-anturi
TMI Sekoitinpiirin veden lämpötila-anturi
TR Aurinkolämmön paluuveden lämpötila-anturi
TRH Lämmityspiirin paluuveden lämpötila-anturi
TS Aurinkolämmön varaajan lämpötila-anturi
TV Aurinkolämmön menoveden lämpötila-anturi
V Puhallin (höyrystin)

VS Ylikuumenemissuoja VTA32

7 Tarkastus ja huolto
Lämminvesivaraaja ei käytännössä tarvitse lainkaan huoltoa
suunnittelunsa ansiosta. Mitään korroosionestotarvikkeita ei tarvita
(kuten uhrautuvia anodeja). Tämän ansiosta suoja-anodien vaihdon
tai varaajan sisäpuhdistuksen kaltaisia huoltotöitä ei tarvitse
suorittaa.

Kotitalouden lämminvesivaraajan säännölliset tarkastukset takaavat
sen pitkän käyttöiän ja virheettömän toiminnan.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Elävät kappaleet voivat aiheuttaa kosketuksessa
sähköiskun ja kuolettavia palovammoja tai muita
henkilövahinkoja.

▪ Jos lämminvesivaraajaan on asennettu uppolämmitin,
valvonta- tai pumppuyksikkö, nämä osat tulee eristää
virtalähteestä ennen työn aloittamista (esim. sulake,
pääkatkaisin kytketty pois päältä ja varmistettu, ettei se
vahingossa kytkeydy päälle uudelleen).

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Tee kaikki jännitteisiin komponentteihin kohdistuvat työt
tehdä asianmukaisin menetelmin, muuten voit vaarantaa
ihmisten hengen ja turvallisuuden ja heikentää laitteen
toimintaa.

▪ Jännitteisiin komponentteihin kohdistuneet vahingot
saa korjata ainoastaan lämmitysasiantuntija
sähköyhtiön hyväksynnällä.

7.1 Säännölliset tarkastukset
Täyttövesi voi hieman haihtua ajan mittaan laitteen muotoilun vuoksi.
Kyseessä ei ole tekninen vika vaan fyysinen ominaisuus, joka
edellyttää säännöllisiä tarkastuksia ja veden lisäämistä tarpeen
mukaan.

▪ Tarkista varaajasäiliön täyttömäärä silmämääräisesti
(täyttömäärän näyttö).

▪ Lisää vettä tarpeen mukaan (ks. "3.3.2 Puskurisäiliö"  [4 15]) ja
määritä samalla syy veden pinnan madaltumiselle. Korjaa syy.

7.2 Vuositarkastus
▪ Tarkasta uppolämmittiminen toiminta tarkastamalla

lämpötilanäyttö ja kytkennät eri tiloissa: ks. asennus- ja
käyttöohjeet.

▪ Jos se on liitetty käynnissä olevaan aurinkolämpöjärjestelmään,
kytke se pois päältä.

▪ Kotitalouden lämminvesivaraajan yleiskunnon silmämääräinen
tarkastus.

▪ Tarkista varaajasäiliön täyttömäärä silmämääräisesti
(täyttömäärän näyttö).

▪ Jos Drain-back -aurinkolämpöjärjestelmä  on käytössä,
odota, kunnes aurinkopaneelit ovat kuivuneet kokonaan.

▪ Lisää vettä (ks. "3.3.2  Puskurisäiliö"  [4  15]) ja määritä syy
vedenpinnan laskemiselle. Korjaa syy.

▪ Tarkista, ettei ylivuotoputki ja tyhjennysletku vuotojen,
tukkeutumien ja kaltevuuden varalta.

▪ Puhdista tarvittaessa ylivuotoputki ja tyhjennysletku sekä
asenna ne uudelleen, uusi vahingoittuneet osat.

▪ Liitäntöjen ja putkien silmämääräinen tarkastus. Jos vaurioita
havaitaan, syy on selvitettävä.

▪ Vaurioituneet osat on vaihdettava.

▪ Tarkista kaikki sähkökomponentit, liitännät ja johtimet.

▪ Vaurioituneet osat on kunnostettava tai vaihdettava.

▪ Tarkista kylmävesiliitännän veden paine (<10 bar)

▪ Tarvittaessa asenna tai säädä paineenalennin.

▪ Puhdista muovinen varaaja pehmeällä rätillä ja miedolla
puhdistusaineella. Älä käytä vahvoja liuottimia sisältäviä
puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat muovipintaa.
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8 Tekniset tiedot
TIETOJA
Useat tässä luetellut varaaja eivät luultavasti ole saatavilla
tietyissä maissa.

8.1 Tyyppikilven tiedot
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  8‒1 Tyyppikilpi

a Mallin tunnistin
b Valmistusnumero (mainittava reklamaatioiden ja

tiedusteluiden yhteydessä)
c Valmistuspäivä
d Tyhjäpaino
e Kokonaispaino täytettynä
f Varastointikapasiteetti yhteensä V
g Suurin sallittu käyttölämpötila Tmax
h Lämmityskulut valmiustilassa vuorokaudessa 65 °C:ssa

(varaajan lämpötila) Qst
i Varaajan veden käyttöpaine pH2O
j Juomaveden nimellistilavuus

k Käyttöpaine enintään PMW (lämminvesi)
m Sallittu käyttöpaine enintään PMS (lämmitys)
n Sisäänrakennetun lämmönvaihtimen merkintä
o Lämmönvaihtimen tilavuus
p Asennetun uppolämmittimen merkintä (valinnainen)
q Uppolämmittimen lämpötuotanto (valinnainen)
r Uppolämmittimen virtalähde (valinnainen)
s Vaatimustenmukaisuusmerkintä
t Jätteiden hävitystä koskeva merkintä
u QR-koodi (linkki tarkempiin tuotetietoihin)
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8.2 Perustiedot

8.2.1 EKHWD

  8‒1 Perustiedot EKHWD

Mallintunnistin (x=A, B, C, …) EKHWDH500Bx EKHWDB500Bx
Yksikkö

Tuotetiedot liittyen asetuksiin 812/2013/EY ja 814/2013/EY
Energiateholuokka — B
Lepovirtakulutus S W 72
Lämminvesivaraajan tilavuus V litraa 477
Erityinen lepovirtakulutus (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,59

Muun kuin aurinkosähkövaraajan tilavuus Vbu litraa 467
Perustiedot

Tyhjäpaino kg 66 82
Kokonaispaino täytettynä kg 543 559
Mitat (P×L×K) cm 79×79×165,8
Kallistusmitta cm 184
Varaajan veden maksimilämpötila °C 85
Lepotilan lämmityskulut Δ45 K:ssa kWh/24 h 1,7

talousveden lämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 24,5
Käyttöpaine enintään bar 10
Talousveden lämmönvaihtimen pinta-ala m2 4,9

1. varaajan täyttölämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 10,6
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 2,14

2. varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — 10,9
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — 2,2

Tiedot lämmöntuotannosta
Teho-ominaisuus NL perusteenaan DIN 4708
-standardi(1)

— 4,1 4,4 / 4,8(2)

Jatkuva tuotanto QD perusteenaan DIN 4708
-standardi

kW 35 50 / 50(2)

Laskunopeus enintään 10 min aikana
(uudelleenlämmitys 35 kW:lla)(3)

l/min 30 31 / 34(2)

Lämminveden määrä ilman
uudelleenlämmitystä 15 l/min
laskunopeudella(3)

litraa 420

Lämminveden tilavuus 20 kW:n
uudelleenlämmityksellä ja 15 l/min
laskunopeudella(3)

litraa 970

Veden hetkittäinen määrä 10 minuutissa(3) litraa 300 310 / 340(2)

Johtoliitännät
Kylmä ja lämmin vesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)
Lämmityksen meno- ja paluuvesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)

(1) Jälkilämmitys 35 kW:lla, veden lämpötilan ollessa 80°C ja varaajan 65°C (TSP), kuumaveden lämpötila 45°C (TWW), kylmäveden 10°C (TKW).
(2) Molempien varaajaa lämmittävien lämmönvaihtajien rinnakkaisliitännällä.
(3) Kuumaveden lämpötilan on 40°C, kylmäveden 10°C ja varaajan 60°C vedenlaskun alkaessa.
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8.2.2 EKHWC

  8‒2 Paineeton (DrainBack) - DB 

Mallintunnistin (x=A, B, C, …) EKHWCH300Bx EKHWC500Bx EKHWCH500Bx EKHWCB500Bx
Yksikkö

Tuotetiedot liittyen asetuksiin 812/2013/EY ja 814/2013/EY
Energiateholuokka — B
Lepovirtakulutus S W 64 72
Lämminvesivaraajan tilavuus V litraa 294 477
Erityinen lepovirtakulutus (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,43 1,59 1,59 1,59

Muun kuin aurinkosähkövaraajan tilavuus
Vbu

litraa 288 0 322 322

Perustiedot
Tyhjäpaino kg 49 65 70 76
Kokonaispaino täytettynä kg 343 542 547 553
Mitat (P×L×K) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8 79×79×165,8 79×79×165,8
Kallistusmitta cm 175 184 184 184
Varaajan veden maksimilämpötila °C 85 85 85 85
Lepotilan lämmityskulut Δ45 K:ssa kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7

talousveden lämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 18,6 24,5
Käyttöpaine enintään bar 10
Talousveden lämmönvaihtimen pinta-ala m2 3,8 4,9

1. varaajan täyttölämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 9,7 — 10
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 1,9 — 1,95

2. varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — — — 10,9
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — — — 2,2

Korkeapaineinen aurinkolämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — — — —
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — — — —

Aurinkolämmön varmistus (ruostumaton teräs 1.4404
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — 3,8
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — 0,74

Tiedot lämmöntuotannosta
Teho-ominaisuus NL perusteenaan DIN 4708
-standardi(1)

— 2,2 — 2,3 2,3 / 2,5(2)

Jatkuva tuotanto QD perusteenaan DIN 4708
-standardi

kW 27 — 35 35 / 45(2)

Laskunopeus enintään 10 min aikana
(uudelleenlämmitys 35 kW:lla)(3)

l/min 21 — 22 22 / 24(2)

Lämminveden määrä ilman
uudelleenlämmitystä 15 l/min
laskunopeudella(3)

litraa 200 230 230 / 405(2)

Lämminveden tilavuus 20 kW:n
uudelleenlämmityksellä ja 15 l/min
laskunopeudella(3)

litraa 400 — 500 500 / 858(2)

Veden hetkittäinen määrä 10 minuutissa(3) litraa 210 — 220 220 / 240(2)

Johtoliitännät
Kylmä ja lämmin vesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)
Lämmityksen meno- ja paluuvesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)
Aurinkolämpöliitännät Tuumaa 1" IG (sisäkierre) / DN25

(1) Jälkilämmitys 35 kW:lla, veden lämpötilan ollessa 80°C ja varaajan 65°C (TSP), kuumaveden lämpötila 45°C (TWW), kylmäveden 10°C (TKW).
(2) Molempien varaajaa lämmittävien lämmönvaihtajien rinnakkaisliitännällä.
(3) Kuumaveden lämpötilan on 40°C, kylmäveden 10°C ja varaajan 60°C vedenlaskun alkaessa.
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  8‒3 Paineellinen järjestelmä – P 

Mallintunnistin (x=A, B, C, …) EKHWCH300PBx EKHWCH500PBx EKHWCB500PBx
Yksikkö

Tuotetiedot liittyen asetuksiin 812/2013/EY ja 814/2013/EY
Energiateholuokka — B
Lepovirtakulutus S W 64 72
Lämminvesivaraajan tilavuus V litraa 294 477
Erityinen lepovirtakulutus (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,43 1,59

Muun kuin aurinkosähkövaraajan tilavuus Vbu litraa 288 322
Perustiedot

Tyhjäpaino kg 52 78 83
Kokonaispaino täytettynä kg 346 555 560
Mitat (P×L×K) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Kallistusmitta cm 175 184
Varaajan veden maksimilämpötila °C 85
Lepotilan lämmityskulut Δ45 K:ssa kWh/24 h 1,5 1,7

talousveden lämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 18,6 26,5
Käyttöpaine enintään bar 10
Talousveden lämmönvaihtimen pinta-ala m2 3,8 5,32

1. varaajan täyttölämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 9,69 10
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 1,9 1,95

2. varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — — 10,9
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — — 2,2

Korkeapaineinen aurinkolämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 3,9 8,7
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 0,76 1,69

Aurinkolämmön varmistus (ruostumaton teräs 1.4404
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — 3,8
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — 0,74

Tiedot lämmöntuotannosta
Teho-ominaisuus NL perusteenaan DIN 4708
-standardi(1)

— 2,2 2,3 2,3 / 2,5(2)

Jatkuva tuotanto QD perusteenaan DIN 4708
-standardi

kW 27 35 35 / 45(2)

Laskunopeus enintään 10 min aikana
(uudelleenlämmitys 35 kW:lla)(3)

l/min 21 22 22 / 24(2)

Lämminveden määrä ilman
uudelleenlämmitystä 15 l/min
laskunopeudella(3)

litraa 200 230 230 / 405(2)

Lämminveden tilavuus 20 kW:n
uudelleenlämmityksellä ja 15 l/min
laskunopeudella(3)

litraa 400 500 500 / 858(2)

Veden hetkittäinen määrä 10 minuutissa(3) litraa 210 220 220 / 240(2)

Johtoliitännät
Kylmä ja lämmin vesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)
Lämmityksen meno- ja paluuvesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)
Aurinkolämpöliitännät Tuumaa 1" AG (ulkokierre)

(1) Jälkilämmitys 35 kW:lla, veden lämpötilan ollessa 80°C ja varaajan 65°C (TSP), kuumaveden lämpötila 45°C (TWW), kylmäveden 10°C (TKW).
(2) Molempien varaajaa lämmittävien lämmönvaihtajien rinnakkaisliitännällä.
(3) Kuumaveden lämpötilan on 40°C, kylmäveden 10°C ja varaajan 60°C vedenlaskun alkaessa.
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8.2.3 EKHWP

  8‒4 Paineeton (DrainBack) – DB 

Mallintunnistin (x=A, B, C, …) EKHWP300Bx EKHWP54419Bx EKHWP500Bx
Yksikkö

Tuotetiedot liittyen asetuksiin 812/2013/EY ja 814/2013/EY
Energiateholuokka — B
Lepovirtakulutus S W 64 72
Lämminvesivaraajan tilavuus V litraa 294 477
Erityinen lepovirtakulutus (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Muun kuin aurinkosähkövaraajan tilavuus Vbu litraa 290 393

Perustiedot
Tyhjäpaino kg 53 71 76
Kokonaispaino täytettynä kg 347 548 553
Mitat (P×L×K) ilman vaihdinyksikköä osasta E-Pac cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Kallistusmitta cm 175 184
Varaajan veden maksimilämpötila °C 85
Lepotilan lämmityskulut Δ45 K:ssa kWh/24 h 1,5 1,7

Lämmin talousvesi (ruostumaton teräs 1.4404)
Juomavesikapasiteetti litraa 27,76 28,92
Käyttöpaine enintään bar 6
Talousveden lämmönvaihtimen pinta-ala m2 5,6 5,8

Varaajan latauslämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 12,85 10 18,1
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 2,66 1,95 3,7

Aurinkolämmön varmistus (ruostumaton teräs 1.4404
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — 3,9
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — 0,76

Tiedot lämmöntuotannosta(1)

Lämminveden tilavuus ilman uudelleenlämmitystä
laskunopeudella (8 l/min / 12 l/min)

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

litraa —

184(2) / 153(2)

364(3) / 318(3)

328(2) / 276(2)

Lämminveden tilavuus ilman uudelleenlämmitystä
laskunopeudella (8 l/min / 12 l/min)

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

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

Lämminveden tilavuus ilman uudelleenlämmitystä
laskunopeudella (8 l/min / 12 l/min)

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

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

Uudelleenlämmitysaika (Wh) laskumäärän
mukaan (kylpyamme: 140 l / suihku: 90 l)

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

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

Johtoliitännät
Kylmä ja lämmin vesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)
Lämmityksen meno- ja paluuvesi Tuumaa 1" IG (sisäkierre) / 1" AG (ulkokierre)
Aurinkolämpöliitännät Tuumaa 1" IG (sisäkierre) / DN25

(1) TKW = kylmäveden lämpötila, TWW = lämminveden lämpötila, TSP = varaajan lämpötilan vedenlaskun alkaessa.
(2) Lämmitys ennen sulkemista ainoastaan lämpöpumpulla ilman uppolämmitintä.
(3) Lämmitys ennen sulkemista lämpöpumpulla ja uppolämmittimellä.
(4) Lämpöpumpulla 8 kW.
(5) Lämpöpumpulla 16 kW.
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  8‒5 Paineellinen järjestelmä – P 

Mallintunnistin (x=A, B, C, …) EKHWP300PBx EKHWP500PBx
Yksikkö

Tuotetiedot liittyen asetuksiin 812/2013/EY ja 814/2013/EY
Energiateholuokka — B
Lepovirtakulutus S W 64 72
Lämminvesivaraajan tilavuus V litraa 294 477
Erityinen lepovirtakulutus (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Muun kuin aurinkosähkövaraajan tilavuus Vbu litraa 290 393

Perustiedot
Tyhjäpaino kg 56 82
Kokonaispaino täytettynä kg 350 559
Mitat (P×L×K) ilman vaihdinyksikköä osasta E-Pac cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Kallistusmitta cm 175 184
Varaajan veden maksimilämpötila °C 85
Lepotilan lämmityskulut Δ45 K:ssa kWh/24 h 1,5 1,7

Lämmin talousvesi (ruostumaton teräs 1.4404)
Juomavesikapasiteetti litraa 27,8 29
Käyttöpaine enintään bar 10
Talousveden lämmönvaihtimen pinta-ala m2 5,6 5,9

Varaajan latauslämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 12,85 18,1
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 2,66 3,7

Korkeapaineinen aurinkolämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 3,9 8,7
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 0,76 1,69

Aurinkolämmön varmistus (ruostumaton teräs 1.4404
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — 3,9
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — 0,76

Tiedot lämmöntuotannosta(1)

Lämminveden tilavuus ilman uudelleenlämmitystä
laskunopeudella (8 l/min / 12 l/min)

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

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

288(2) / 240(2)

Lämminveden tilavuus ilman uudelleenlämmitystä
laskunopeudella (8 l/min / 12 l/min)

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

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

Lämminveden tilavuus ilman uudelleenlämmitystä
laskunopeudella (8 l/min / 12 l/min)

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

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

Uudelleenlämmitysaika (Wh) laskumäärän
mukaan (kylpyamme: 140 l / suihku: 90 l)

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

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

Johtoliitännät
Kylmä ja lämmin vesi Tuumaa 1" AG (ulkokierre)
Lämmityksen meno- ja paluuvesi Tuumaa 1" IG (sisäkierre) / 1" AG (ulkokierre)
Aurinkolämpöliitännät Tuumaa 1" AG (ulkokierre)

(1) TKW = kylmäveden lämpötila, TWW = lämminveden lämpötila, TSP = varaajan lämpötilan vedenlaskun alkaessa.
(2) Lämmitys ennen sulkemista ainoastaan lämpöpumpulla ilman uppolämmitintä.
(3) Lämmitys ennen sulkemista lämpöpumpulla ja uppolämmittimellä.
(4) Lämpöpumpulla 8 kW.
(5) Lämpöpumpulla 16 kW.
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8.3 Tehokaaviot

8.3.1 EKHWD / EKHWC
Saatavilla olevan lämminveden enimmäistilavuus 40°C:ssa "    8‒2
Lämminveden teho uudelleen lämmitettäessä"  [4  30] kylmäveden
menolämmön ollessa 10°C ja varaajan 60°C vedenlaskun alkaessa,
kun uudelleenlämmitykseen käytetään 20 kW.

  8‒2 Lämminveden teho uudelleen lämmitettäessä
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 Laskunopeus l/min
VZmax/L Laskukapasiteetti enintään litroina

TIETOJA
>36  l/min laskunopeudet voivat joissakin harvoissa
olosuhteissa tuottaa melua lämminvesivaraajan
talousveden lämmönvaihtimessa.

  8‒3 Lämmönvaihtimen paineenalennusominaisuudet
a Juomaveden lämmönvaihdin (EKHWDH500Bx,

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

b Juomanveden lämmönvaihdin (EKHWCH300Bx,
EKHWCH300PBx)

c Varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin 1 tai 2
(EKHWDH500Bx, EKHWDB500Bx, EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

d Varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin 1 (EKHWCH300Bx,
EKHWCH300PBx)

e Lämmityksen tukilämmönvaihdin (EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

Δp/mbar Paineen pudotus millibareissa
m/ L/h Virtausnopeus l/t

m/ L/min Virtausnopeus l/min

8.3.2 EKHWP
Lämminveden tilavuus enintään 40°C:ssa laskunopeuteen
suhteessa "     8‒4 Lämminveden teho ilman
uudelleenlämmitystä"  [4  30], kun kylmäveden menolämpötila on
10°C ja varaajan 60°C laskettaessa vettä ilman
uudelleenlämmitystä.

  8‒4 Lämminveden teho ilman uudelleenlämmitystä
S#A EKHWP54419Bx
S#B EKHWP500Bx
S#D EKHWP300Bx
S#F EKHWP500PBx
S#G EKHWP300PBx

Z/ L/min Laskunopeus l/min
VZmax/L Laskukapasiteetti enintään litroina

TIETOJA
>36  l/min laskunopeudet voivat joissakin harvoissa
olosuhteissa tuottaa melua lämminvesivaraajan
talousveden lämmönvaihtimessa.

  8‒5 Lämmönvaihtimen paineenalennusominaisuudet
a Juomaveden lämmönvaihdin (EKHWP54419Bx,

EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)
b Juomanveden lämmönvaihdin (EKHWP300Bx,

EKHWP300PBx)
c Varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin 1 (EKHWP500Bx,

EKHWP500PBx)
d Varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin 1 (EKHWP300Bx,

EKHWP300PBx)
e Varaajaa lämmittävä lämmönvaihdin 1 (EKHWP54419Bx)
f Lämmitystä tukeva lämmönvaihdin (EKHWP54419Bx,

EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)
Δp/mbar Paineen pudotus millibareissa

m/ L/h Virtausnopeus l/t
m/ L/min Virtausnopeus l/min
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8.4 Kiristysmomentti
  8‒6 Kiristysmomentti

Nimitys Kierrekoko Kiristys-
momentti

Hydrauliset johtoliitännät (vesi) 1" 25 - 30 Nm
Uppolämmitin 1,5" enintään 10 Nm

(käsitiukkuus)
Päätekiskon K1 kaapelointi
(EHS)

kaikki 0,5 - 1,5 Nm

Paineenalennus (EHS) M20 6 Nm
Peiteluukun kiinnitysruuvit (EHS) 4,2x19 1,5 Nm
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