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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ
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CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 2nd of November 2017
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2192529.0551-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.034/09-2017

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Machinery 2006/42/EC
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

EHBH(1)DA(2), EHBX(1)DA(2),
EKHWS150D3V3, EKHWS180D3V3, EKHWS200D3V3, EKHWS250D3V3, EKHWS300D3V3, EKHWSU150D3V3, EKHWSU180D3V3, EKHWSU200D3V3, EKHWSU250D3V3, EKHWSU300D3V3,
(1)=04, 08,
(2)=6V, 9W,
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1.1

Over de documentatie
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▪ De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.
▪ Alle in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer
belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden
nageleefd.
▪ De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding
en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven
handelingen MOETEN door een erkende installateur worden
uitgevoerd.

1.1.1

Betekenis van de waarschuwingen en
symbolen
GEVAAR
Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg heeft.
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.
GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN
Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken
als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.
GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR
Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.
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13

13

Overzicht: Inbedrijfstelling ......................................................... 13
Checklist vóór inbedrijfstelling ................................................... 13
Checklist tijdens inbedrijfstelling................................................ 13

8 Aan de gebruiker overhandigen

13

9 Onderhoud en service

13

EKHWS150~300D3V3
Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik met optiekit voor
lucht-water-warmtepompsysteem
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10 Opsporen en verhelpen van storingen

5
6

Overzicht: onderhoud en service................................................
Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud .................................
Checklist voor het jaarlijks onderhoud van de warm
tapwatertank...............................................................................
9.3.1
De tank voor warm tapwater aflaten ............................

WAARSCHUWING
Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg zou kunnen hebben.
WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL
VOORZICHTIG
Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als
gevolg zou kunnen hebben.
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1 Algemene veiligheidsmaatregelen
OPMERKING

OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of
eigendom zou kunnen berokkenen.

▪ Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen
bovenop de unit.
▪ Zit, klim of sta NIET op de unit.

INFORMATIE

OPMERKING

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.
Symbool

Werkzaamheden aan de buitenunit worden best gepland
bij droog weer om waterinsijpeling te voorkomen.

Verklaring
Lees de montagehandleiding, de
gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de
bedrading alvorens te beginnen met de installatie.
Lees de servicehandleiding alvorens onderhoudsen servicewerkzaamheden uit te voeren.
Voor meer informatie, zie de uitgebreide
handleiding voor de installateur en de gebruiker.

Volgens de relevante wetgeving kan het vereist zijn om bij het
product een logboek te voorzien met minstens: informatie over
onderhoud, reparaties, resultaten van tests, periodes van stand-by,
…
Voorzie ook minstens de volgende informatie op een toegankelijke
plaats bij het product:
▪ Instructies voor het stilleggen van het systeem in noodgevallen

1.2

Voor de installateur

1.2.1

Algemeenheden

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit,
neem contact op met uw dealer.
OPMERKING
Een foute installatie of bevestiging van apparatuur,
uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een
kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of
uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik enkel accessoires,
optionele apparatuur en uitrustingen en reserveonderdelen
die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden.

▪ Naam en adres van brandweer, politie en ziekenhuis
▪ De naam, het adres en de telefoonnummers overdag en 's nachts
om onderhoud te bekomen
In Europa biedt EN378 de vereiste informatie voor dit logboek.

1.2.2

Plaats van installatie

▪ Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud en
luchtcirculatie.
▪ Controleer of de plaats waarop de unit moet komen, bestand is
tegen het gewicht en de trillingen van de unit.
▪ Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN
ventilatieopeningen.
▪ Controleer of de unit horizontaal staat.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de
testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende
wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de
Daikin-documentatie).
VOORZICHTIG
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrustingen
(beschermende handschoenen, veiligheidsbril, enz.)
wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.
WAARSCHUWING
Scheur plastiekverpakkingen aan stukken en gooi deze
weg zodat niemand, kinderen in het bijzonder, ermee kan
spelen. Mogelijk risico: verstikking.

Installeer de unit NIET in een van de volgende plaatsen:
▪ In mogelijke explosieve omgevingen.
▪ In plaatsen met toestellen of machines die elektromagnetische
golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen het
besturingssysteem storen, waardoor de apparatuur slecht kan
werken.
▪ In plaatsen met brandgevaar omwille van lekkende ontvlambare
gassen (zoals verdunners of benzine), koolstofvezels,
ontvlambaar stof.
▪ In plaatsen waar corroderend gas (zoals zwaveligzuurgas)
geproduceerd wordt. Corrosie aan de koperleidingen of
gesoldeerde onderdelen kan de oorzaak zijn dat koelmiddel gaat
lekken.

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN
▪ Raak
tijdens
of
net
na
bedrijf
GEEN
koelmiddelleidingen,
waterleidingen
of
interne
onderdelen aan. Deze kunnen te warm of te koud zijn.
Geef ze de tijd om terug op een normale temperatuur
te komen. Indien u deze toch moet aanraken, draag
dan beschermende handschoenen.
▪ Raak per ongeluk lekkend koelmiddel NIET aan.

1.2.3

Water

Indien van toepassing. Voor meer informatie, raadpleeg de
installatiehandleiding of de uitgebreide handleiding (voor de
installateur) van uw toepassing.
OPMERKING
Controleer of de kwaliteit van het water voldoet aan de EUrichtlijn 98/83 EC.

WAARSCHUWING
Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door
kleine dieren als schuilplaats gebruikt kan worden. Kleine
dieren die in contact komen met elektrische onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.
VOORZICHTIG
Raak de luchtinlaat of de aluminiumlamellen van de unit
NIET aan.
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2 Over de documentatie
1.2.4

Elektrisch

OPMERKING
Voorzorgsmaatregelen
voedingsbedrading:

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

bij

het

leggen

van

▪ Schakel alle elektrische voedingen UIT vooraleer u het
deksel van de schakelkast verwijdert, elektrische
bedrading aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.
▪ Schakel de elektrische voeding langer dan 1 minuut uit
en meet de spanning op de aansluitklemmen van de
condensatoren of elektrische onderdelen van de
hoofdkring vooraleer u een onderhoud uitvoert. De
spanning MOET onder de 50 V DC gevallen zijn
vooraleer u elektrische onderdelen mag aanraken.
Raadpleeg het bedradingsschema voor de plaats van
de aansluitklemmen.

▪ Sluit GEEN bedrading van verschillende diktes aan op
de klemmenstrook voor de voeding (speling in de
voedingsbedrading kan abnormale hitte veroorzaken).
▪ Bij het aansluiten van bedrading met dezelfde dikte,
volgt u de aanwijzingen in de bovenstaande afbeelding.
▪ Gebruik de aangewezen voedingsdraad en sluit deze
stevig aan, borg ze vervolgens zodat er van buiten
geen druk op het klemmenbord kan worden
uitgeoefend.

▪ Raak elektrische onderdelen NIET aan met natte
handen.
▪ Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het
servicedeksel verwijderd is.

▪ Gebruik een passende schroevendraaien voor het
vastdraaien van de schroeven van de klemmen. Met
een schroevendraaier met kleine kop beschadigt u de
schroefkop waardoor u de schroef niet goed meer vast
kunt draaien.

WAARSCHUWING
In de vaste bedrading moet een hoofdschakelaar of een
ander middel om uit te schakelen worden voorzien als dit
nog NIET in de fabriek werd voorzien; deze schakelaar
MOET worden geïnstalleerd in de vaste bedrading en dient
het contact van alle polen volledig te verbreken en te
voldoen aan de vereisten van de overspanning-categorieIII-specificatie wanneer hij open staat.

▪ Als u de schroeven van de klemmen te vast draait kunt
u ze breken.
WAARSCHUWING
▪ Controleer na het beëindigen van de elektriciteit of alle
elektrische onderdelen en aansluitklemmen in de
elektriciteitskast veilig zijn aangesloten.

WAARSCHUWING
▪ Gebruik ALLEEN koperdraden.

▪ Controleer of alle deksels dicht zijn vooraleer de unit
aan te zetten.

▪ Alle lokale bedrading moet voldoen aan de geldende
wetgeving.
▪ Alle lokale bedradingen MOETEN conform met het
product meegeleverd bedradingsschema worden
uitgevoerd.

OPMERKING

▪ Knijp NOOIT gebundelde kabels samen en controleer
of ze NIET met leidingen of scherpe randen in contact
(kunnen) komen. Zorg dat er geen externe druk wordt
uitgeoefend op de klemaansluitingen.

Als een fase zich na een tijdelijke black-out kan omkeren
en de stroomtoevoer gaat aan en uit terwijl het systeem in
bedrijf is, installeer dan plaatselijk een beveiligingscircuit
tegen faseomkering. Door het systeem in omgekeerde
fase te laten draaien, kunnen de compressor en andere
onderdelen stuk gaan.

Alleen van toepassing als de elektrische voeding driefasig
is en de compressor een AAN/UIT-startmethode heeft.

▪ Vergeet niet aarddraden te leggen. Aard de unit NIET
via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan
een elektrische schok veroorzaken.
▪ Gebruik hiervoor een aparte voedingskring. Gebruik
NOOIT een elektrische voeding die met een ander
toestel gedeeld wordt.
▪ Installeer
zeker
de
stroomonderbrekers.

vereiste

zekeringen

of

▪ Plaats zeker een aardlekschakelaar. Anders bestaat
het gevaar dat iemand een elektrische schok krijgt of
dat er brand ontstaat.
▪ Wanneer u de aardlekbeveiliging plaatst, controleer of
deze met de inverter compatibel is (bestand tegen
hoogfrequente
elektrische
ruis),
zodat
de
aardlekbeveiliging zich niet onnodig opent.

2

Over de documentatie

2.1

Over dit document

Bedoeld publiek
Erkende installateurs
Documentatieset
Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De
volledige set omvat:
▪ Installatiehandleiding voor de warm tapwatertank:
▪ Installatieaanwijzingen
▪ Formaat: Papier (in de doos van de warm tapwatertank)
Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op
de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.
De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.
Technische gegevens
▪ Een deel van de recentste technische gegevens is beschikbaar
op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
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3 Over de doos
a

▪ De volledige recentste technische gegevens zijn beschikbaar op
het Daikin-extranet (authenticatie vereist).

3

Over de doos

3.1

Overzicht: Over de doos

f

1×

b

c

g

h

1×

1×

1×

2×

d

e

2×

1×

1×

Het bevat informatie over:
▪ Uitpakken en omgaan met de units
a
b
c
d
e
f
g
h

▪ Accessoires van de units verwijderen
Denk aan de volgende punten:
▪ De unit MOET bij de levering gecontroleerd worden op
beschadigingen. Elke vorm van beschadiging MOET onmiddellijk
aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur gemeld
worden.
▪ Breng de verpakte unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke
installatieplaats om beschadiging tijdens het transport te
voorkomen.

2

Thermistor + aansluitdraad (12 m)
Schakelcontact K3M-klem X7M/X4M-samenstel
Bevestigingsschroef schakelcontact
Zelftappende schroef
3-wegklep + motor
Installatiehandleiding
Sticker boosterverwarmingsvoeding
Jumperkabel

Verwijder de accessoires die geleverd zijn bij de EKEXPVESoptiekit voor de warm tapwatertank (optioneel).

a

▪ Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen op
voorhand klaar.

3.2

1×

b
1×

Warm tapwatertank
INFORMATIE
Deze unit is getest
BS EN12897:2016

3.2.1

en

goedgekeurd

volgens

De warm tapwatertank uitpakken

1

a
b

2

Expansievat van 18 liter 3/4" mannelijk BSP
Montage-instructies

4

Over de units en opties

4.1

Identificatie

4.1.1

Identificatielabel: Warm tapwatertank

Plaats

Modelidentificatie
Voorbeeld: EK HWS 150 D 3 V3
Code

3.2.2
1

De accessoires van de warm tapwatertank
verwijderen

Verwijder de accessoires die geleverd zijn bij de warm
tapwatertank.

Installatiehandleiding
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Beschrijving

EK

Europese Kit

HWS

Roestvrij stalen warm tapwatertank

150

Indicatie van opslagcapaciteit in liter

D

Reeks

3

Capaciteit van boosterverwarming in kW
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5 Voorbereiding
Code

Beschrijving

V3

5.3

De waterleidingen voorbereiden

5.3.1

Vereisten voor de watercircuits

Voeding: 1~, 220~240 V, 50 Hz

5

Voorbereiding

5.1

Overzicht: Voorbereiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen en wat u moet
weten alvorens u ter plaatse gaat.
Het bevat informatie over:
▪ Installatieplaats voorbereiden
▪ Waterleiding voorbereiden
▪ Elektrische bedrading voorbereiden

5.2

Installatieplaats voorbereiden

5.2.1

Vereisten voor de installatieplaats van de
warm tapwatertank

▪ Houd rekening met de volgende richtlijnen inzake de benodigde
ruimte:

400

OPMERKING
Wanneer kunststofleidingen worden gebruikt, zorg ervoor
dat deze zuurstofdiffusiedicht zijn overeenkomstig
DIN 4726. De diffusie van zuurstof naar de leidingen kan
overmatige corrosie veroorzaken.
OPMERKING
Gebruik de drukveiligheidsklepaansluiting
andere doeleinden.

NIET

voor

▪ De leidingen aansluiten – Wetgeving. Maak alle
leidingaansluitingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
en de aanwijzingen in hoofdstuk “Installatie” en houd hierbij
rekening met de waterinlaat en -uitlaat.
▪ De leidingen aansluiten – Kracht. Oefen GEEN overdreven
kracht uit wanneer u de leidingen aansluit. Vervormde leidingen
kunnen storingen in de unit veroorzaken.
▪ De leidingen aansluiten – Gereedschappen. Gebruik alleen
gereedschap dat voor koper geschikt is, aangezien koper een
zacht materiaal is. ANDERS kunnen buizen beschadigd worden.
▪ De leidingen aansluiten – Lucht, vochtigheid, stof. Als lucht,
vocht of stof in het circuit terechtkomt, kunnen storingen ontstaan.
Om dit te voorkomen:

mm

▪ gebruik alleen schone buizen;
▪ houd de uiteinden van de leidingen omlaag tijdens het
verwijderen van bramen;

10

▪ dek de uiteinden van de leiding af wanneer u de leiding door
een muur steekt, zodat stof noch vuil in de leiding kan
indringen;

5°

20°

▪ gebruik een goed
waterdicht te maken.

draadafdichtmiddel

om

verbindingen

▪ Glycol. Om veiligheidsredenen is het NIET toegestaan glycol in
het watercircuit toe te voegen.
▪ Ter plaatse te voorziene onderdelen – Waterdruk en temperatuur. Controleer of alle componenten in de lokale
leidingen bestand zijn tegen de waterdruk en watertemperatuur.
300 mm

▪ Aftappen – Lage punten. Voorzie aftappunten op alle lage
punten van de installatie om het watercircuit volledig te kunnen
aflaten.
▪ Niet-koperen metalen leidingen. Wanneer ook niet-koperen
metalen leidingen gebruikt worden, isoleer dan elke koperen
leiding goed van elke niet-koperen leiding, zodat ze NIET met
elkaar in contact kunnen komen. Dit, om galvanische corrosie te
vermijden.
▪ Warmtapwatertank – Capaciteit. Om geen watergebrek te
hebben, is het belangrijk dat de opslagcapaciteit van de tank voor
warm tapwater groot genoeg is om aan de dagelijkse behoefte
aan warm tapwater te voldoen.
▪ Warmtapwatertank – Na de installatie. Onmiddellijk na de
installatie moet de tank voor warm tapwater gespoeld worden met
koud water. Deze procedure moet de eerste 5 opeenvolgende
dagen na de installatie minstens eenmaal per dag herhaald
worden.

▪ De warm tapwatertank is ontworpen om alleen binnen
geïnstalleerd te worden en bij omgevingstemperaturen van
0~35°C.

▪ Warmtapwatertank – Stilstandperiodes. Als er gedurende
langere periodes geen warm water wordt verbruikt, MOET de
apparatuur voor gebruik gespoeld worden met koud water.

▪ Zorg ervoor dat in het geval van een lek, het water geen schade
kan berokkenen aan de installatieruimte en de omgeving.
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5 Voorbereiding
▪ Warmtapwatertank – Desinfectie. In geval van beperkt verbruik
van warm tapwater, bv. in vakantiehuizen of huizen die af en toe
niet worden bewoond, moet de warm tapwatertankinstallatie
uitgerust zijn met een warm tapwatertankpomp voor desinfectie.
De desinfectiefunctie is voorzien als een installateurinstelling in de
Altherma-unit. Zie de uitgebreide handleiding voor de installateur
van de unit voor meer informatie.
De desinfectiepomp moet het volledige watervolume van de warm
tapwatertank 1,5 keer per uur circuleren en minstens 2
ononderbroken uren per dag werken.
b

5.4

De elektrische bedrading
voorbereiden

5.4.1

Over het voorbereiden van de elektrische
bedrading
WAARSCHUWING
▪ Al de bedrading MOET door een erkende elektricien
uitgevoerd worden en MOET voldoen aan de geldende
wetgeving.

c

▪ Maak elektrische verbindingen op de bevestigde
bedrading.
▪ Alle op de site geleverde componenten en alle
elektrische constructies MOETEN voldoen aan de
geldende wetgeving.

a
b
c
d

a d
Aansluiting koud water
Warmwateraansluiting
Warm tapwaterpomp voor desinfectie (ter plaatse te
voorzien)
Terugslagklep (ter plaatse te voorzien)

▪ Warm tapwatertank – Ogenblikkelijk warm water. In geval van
zeer lange waterleidingen tussen de warm tapwatertank en het
afnamepunt van het warme water (douche, bad, enz.), kan het
langer duren voordat het warme water van de warm tapwatertank
het afnamepunt bereikt. Sluit indien nodig een hercirculatiepomp
aan tussen het afnamepunt van het warme water en de
hercirculatieopening op de warm tapwatertank.
De ogenblikkelijke warm waterfunctie is voorzien als een
installateurinstelling in de Altherma-unit. Zie de uitgebreide
handleiding voor de installateur van de unit voor meer informatie.

WAARSCHUWING
Gebruik
ALTIJD
stroomtoevoerkabel.

5.4.2

b

a
b

meeraderige

kabel

als

Vereisten voor beveiligingen

De boosterverwarming in de warm tapwatertank is uitgerust met een
thermische beveiliging (instelling 85°C).
WAARSCHUWING
Het deksel van de schakelkast mag alleen door een
professioneel elektricien worden geopend. Schakel de
stroomvoorziening uit alvorens het deksel van de
schakelkast te openen.
OPMERKING
Installeer GEEN
beveiliging.

a

een

verwarmingen

zonder

thermische

Om de thermische beveiliging te resetten: controleer eerst wat de
mogelijke redenen kunnen zijn waarom de thermische
beveiligingsknop werd getriggerd en druk nadat de oorzaak is
gevonden op de resetknop op de thermische beveiliging.

Douche
Warm tapwaterpomp voor hercirculatie (ter plaatse te
voorzien)

▪ Warm tapwatertank – Afvoerbuis. Als op de drukveiligheid een
afvoerleiding is aangesloten, moet zij aflopend in een vorstvrije
omgeving worden geïnstalleerd. Zij moet aan de lucht worden
blootgesteld.
▪ Warm tapwatertank – Drukveiligheidsklep. Op de aansluiting
voor de drukveiligheidsklep moet een drukveiligheidsklep (ter
plaatse te voorzien) met een maximale openingsdruk van 10 bar
in overeenstemming met de lokale en nationale wetten worden
aangesloten.

De voeding moet worden beveiligd met behulp van de vereiste
beveiligingen, met name een hoofdschakelaar, een trage zekering
op elke fase en een aardlekbeveiliging volgens de geldende
wetgeving.
De keuze en maat van de bedrading moet gebeuren conform de
geldende wetgeving op basis van de informatie in de onderstaande
tabel.
Zorg ervoor dat de unit wordt voorzien van een gescheiden
voedingssysteem en dat al het werk aan de elektrische bedrading
wordt uitgevoerd door erkende elektriciens en conform de landelijk
geldende voorschriften en de instructies van deze handleiding.
Onvoldoende capaciteit van de voeding en fouten in de bedrading
kunnen elektrische schokken en brand tot gevolg hebben.
Zekering

F2B (ter
plaatse te
voorzien)

Installatiehandleiding
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Minimum
circuitstroombe
lastbaarheid

Aanbevolen
zekeringen

Elektrische
voeding

13 A

20 A

1~ 50 Hz
220-240 V
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6 Installatie

6

Installatie

6.1

Overzicht: Installatie

6.4.2

Voorzorgen bij het aansluiten van de
waterleidingen
INFORMATIE
Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de
volgende hoofdstukken:

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u ter plaatse moet doen en
weten om het systeem te installeren.
Typische werkstroom

▪ Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de
veiligheid

Een typische installatie bestaat uit de volgende stappen:

▪ Voorbereiding

1
2
3
4

De warm tapwatertank bevestigen.
De waterleidingen aansluiten.
De elektrische bedrading aansluiten.
De installatie van de warm tapwatertank voltooien.

6.2

De units openen

6.2.1

Het deksel van de schakelkast van de
warm tapwatertank openen

6.4.3

De waterleidingen aansluiten

Zie het hoofdstuk "Richtlijnen met betrekking tot mogelijke
toepassingen" in de uitgebreide handleiding voor de installateur van
de unit voor meer informatie over het aansluiten van de watercircuits
en de gemotoriseerde 3-wegklep.

6.4.4

De tank voor warm tapwater vullen

1

Open om beurt elke warmwaterkraan om de leidingen van het
systeem te ontluchten.

2

Open de toevoerkraan van het koud water.

3

Sluit alle waterkranen nadat alle lucht uit de leidingen is
verwijderd.

4

Controleer op waterlekkages.

5

Bedien handmatig de temperatuur- en drukveiligheidsklep van
de warm tapwatertank om zeker te zijn dat het water
ongehinderd doorheen de afvoerleiding kan vloeien.
OPMERKING

6.3

De warm tapwatertank bevestigen

6.3.1

Voorzorgen bij het monteren van de
binnenunit
INFORMATIE
Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de
volgende hoofdstukken:
▪ Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de
veiligheid

Om het systeem te bedienen, moet de tank voor warm
tapwater volledig gevuld zijn. Door het systeem in te
schakelen wanneer de tank niet vol is, kan de
geïntegreerde boosterverwarming beschadigd raken en
kunnen er elektrische storingen optreden.

6.4.5

Alle leidingen in het hele watercircuit MOETEN worden geïsoleerd
om verminderde verwarmingscapaciteit te voorkomen.

6.4.6
1

▪ Voorbereiding

6.3.2

Controleer of alle accessoires van de warm tapwatertank zijn
meegeleverd.

2

Plaats de warm tapwatertank op een horizontaal oppervlak.
Zorg ervoor dat de tank goed horizontaal wordt geplaatst.

Neem de behuizing en de motor van de 3‑wegsklep uit hun
verpakking en controleer of de volgende accessoires met de
motor werden geleverd.

d

De waterleidingen aansluiten

6.4.1

a
a
b
c
d

Over het aansluiten van de waterleidingen

Typische werkstroom
De waterleidingen aansluiten omvat typisch de volgende stappen:
1
2
3
4

De 3-wegsklep aansluiten

De warm tapwatertank installeren

1

6.4

De waterleidingen isoleren

De waterleidingen aansluiten.
De warmtapwatertank vullen.
De waterleidingen isoleren.
De 3-wegklep aansluiten.
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2

b

c

Bus
Deksel van de motor van de klep
Schroef
Schaal

Sluit de behuizing van de 3‑wegsklep aan op de waterinlaat van
de back-upverwarming, volgens een van de volgende vier
configuraties. Zet de as zo, dat de motor kan worden geplaatst
en vervangen.

Installatiehandleiding
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6 Installatie
E1

E2

1

1

3

a
b

3

E3

E4

1

1

7

b

b

E3+E4

a

By-pass
Back-upverwarming

Om ervoor te zorgen dat de stroomtoevoerkabel nooit teveel
aan gespannen staat, maak hem met een kabelbinder (ter
plaatse te voorzien) vast aan de behuizing van de 3‑wegsklep.
Maak deze zo vast dat er geen condenswater langs deze kabel
in de motor van de 3‑wegsklep kan komen.

1×

3
2

3
1
2
3

3

E1+E2

2

2

2

a

Van de buitenunit
Naar de by-pass
Naar de back-upverwarming

Steek de bus op de klep en draai hem zo dat de klep is
gepositioneerd zoals op onderstaande afbeelding te zien is. Hij
zou de aansluiting van de uitlaat naar de by-pass over 50%
moeten blokkeren en de aansluiting van de uitlaat naar de
back-upverwarming ook over 50% moeten blokkeren.

E1+E3

De elektrische bedrading
aansluiten

6.5

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

E2+E4

WAARSCHUWING
Gebruik
ALTIJD
stroomtoevoerkabel.

6.5.1

4

Wanneer de montage overeenkomstig configuraties E3 of E4
gebeurt, schroef de schroef los om het deksel van de motor van
de klep te verwijderen en verander de doorverbinding (jumper)
om de draairichting van de klep te wijzigen.

DIR

Stand van de doorverbinding (jumper) voor een installatie
overeenkomstig configuraties E1 en E2.
Stand van de doorverbinding (jumper) voor een installatie
overeenkomstig configuraties E3 en E4.

5

6

Plaats de schaal op de klep overeenkomstig de geldende
configuratie.

als

Over het aansluiten van de elektrische
bedrading

Typische werkstroom
De elektrische bedrading aansluiten bestaat doorgaans uit de
volgende stappen:
1

De elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit (of
besturingskast).

2

De elektrische bedrading aansluiten op de warm tapwatertank.

De elektrische bekabeling op de
binnenunit aansluiten

Alleen voor EHBH/X:
1

Breng de sticker van de boosterverwarmingsvoeding aan op de
schakelkast van de unit op de hieronder afgebeelde locatie.

2

Bevestig het schakelcontact K3M
Maak het schakelcontact vast
bevestigingsschroeven voor het
klemmenblok vast met de 2
schroeven.

3

Installeer de jumperkabel van de accessoiretas tussen de
klemmen X2M/10 en X2M/11a (zie onderstaande afbeelding).

4

Leid de boosterverwarmingvoedingskabel (komende van K3M)
en de thermistorkabel doorheen het schakelkastpaneel zoals
hieronder afgebeeld.

installatie

Zet de knop op de motor op 12 uur en duw de motor op de bus.
Zorg dat de bus NIET verdraaid gedurende deze handeling,
zodat de klep in dezelfde stand blijft als deze die in stap 4 werd
bepaald.

Installatiehandleiding
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een

kabel

Controleer of de waterleiding is aangesloten.

INFORMATIE
De jumper staat standaard voor
overeenkomstig configuraties E1 en E2.

meeraderige

Vooraleer de elektrische bedrading aan te sluiten

6.5.2

2P
Y
N
L

een

en het klemmenblok X7M.
met de 2 bijgeleverde
schakelcontact. Maak het
bijgeleverde zelftappende
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6 Installatie
5

Sluit
de
aardingsdraad
van
de
boosterverwarmingvoedingskabel aan op de aardschroef van
de schakelkast (die zich naast het schakelcontact K3M
bevindt).

6

Sluit
de
Nen
de
boosterverwarmingvoedingskabel
schakelcontactklemmen van K3M.

7

Sluit de bovenste klemmen van X7M/1 en X7M/2 aan op de
bovenste schakelcontactklemmen van K3M.

8

Steek de connector van het schakelcontact K3M in de
aansluiting X13A (ROOD) van de hoofdprintplaat.

9

Steek de thermistorkabelconnector in de aansluiting X9A van
de printplaat.

X2M

X1M

L-draden
van
de
aan op de onderste

c

10 Sluit de aardingsdraad van het klemmenblok X7M aan op de
aardschroef van de schakelkast (die zich boven de klem
bevindt).
11 Sluit de boosterverwarmingvoedingskabel (ter plaatse te
voorzien) aan op de schakelcontactklemmen X7M/1+2+aarding.
12 Sluit de 3-wegklepkabel aan op klemmen X2M/12, X2M/13 en
X2M/14a.

d

a b+c+d

b
a
b
c
d

6.5.3

X5M

a

Thermistorkabel
Voedingskabel boosterverwarming
3-wegklepkabel
Boosterverwarmingskabel

De elektrische bekabeling op de
buitenunit aansluiten

Alleen voor EBLQ/EDLQ05+07CAV3:

13 Bevestig de kabels aan de bevestigingspunten met de
kabelbinders voor trekontlasting.

1

Breng de sticker van de boosterverwarmingsvoeding aan op de
schakelkast van de unit op de hieronder afgebeelde locatie.

14 Bij het naar buiten leiden van kabels moet u ervoor zorgen dat
het deksel van de unit nog goed kan worden gesloten.

2

Bevestig het schakelcontact K3M
Maak het schakelcontact vast
bevestigingsschroeven voor het
klemmenblok vast met de 2
schroeven.

3

Installeer de jumperkabel van de accessoiretas tussen de
klemmen X2M/7 en X2M/8.

4

Sluit
de
aardingsdraad
van
de
boosterverwarmingvoedingskabel aan op de aardschroef van
de schakelkast.

5

Sluit
de
Nen
de
boosterverwarmingvoedingskabel
schakelcontactklemmen van K3M.

6

Sluit de bovenste klemmen van X4M/1 en X4M/2 aan op de
bovenste schakelcontactklemmen van K3M.

7

Sluit de signaalbedrading van het schakelcontact K3M
(verwijder de connector) aan op de klemmen X8M/1 en X8M/2
van de regelkast.

8

Sluit de bedrading van de thermistorkabel aan op de klemmen
X2M/3 en X8M/4 van de regelkast.

9

Sluit de aardingsdraad van de klem X4M van de regelkast aan
op de aardschroef van de schakelkast (die zich boven de klem
bevindt).

INFORMATIE
Alleen de relevante lokale bedrading is hier afgebeeld.
X1M

10 11a 12 13 14a

X2M

X13A

K3M
X9A

X5M

X2M
X1 X2 X3 X4

X7M

A4P

A8P

X1M

YC Y1 Y2 Y3 Y4

>50 mm

YNL

X7M
2

X801M
12345

en het klemmenblok X4M.
met de 2 bijgeleverde
schakelcontact. Maak het
bijgeleverde zelftappende

L-draden
van
de
aan op de onderste

10 Sluit de boosterverwarmingvoedingskabel (ter plaatse te
voorzien) aan op de regelkastklemmen X4M/1+2+aarding.
11 Sluit de 3-wegklepkabel aan op regelkastklemmen X8M/3,
X8M/4 en X8M/5.
12 Bevestig de kabels aan de bevestigingspunten met de
kabelbinders voor trekontlasting.
13 Bij het naar buiten leiden van kabels moet u ervoor zorgen dat
het deksel van de unit nog goed kan worden gesloten.

1 4

INFORMATIE
Alleen de relevante lokale bedrading is hier afgebeeld.
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6 Installatie
3

Leid
in
geval
van
EKHWS200
de
thermistorkabel door een
buis
naar
de
thermistorinvoerpijp
bovenaan de schakelkast
van de tank.

Voor alle andere modellen: voer
de thermistor in via de opening.

4

Steek de thermistor in de
thermistorinvoerpijp
en
bevestig deze met behulp
van de PG.

Maak de thermistor vast met
isolatietape. Opmerking: zorg
dat de thermistor thermisch
contact maakt met de metalen
wand van de tank.

5

Trek voorzichtig aan de thermische beveiliging om deze los te
maken en tijdelijk te verwijderen van de tank.

6

Sluit
de
aardingsdraad
boosterverwarmingvoedingskabel
aan
boosterverwarmingselement.

7
8

Plaats de thermische beveiliging terug op de tank.
Sluit de boosterverwarmingvoedingskabel aan (zie ook de
sticker met het bedradingsschema aan de binnenzijde van het
schakelkastdeksel).

X2M

A1P

3 4

7 8

K3M

X4M

X1M

1 2 3 4 5 X8M

>50 mm
X4M
2

YNL

1 2

6.5.4

De elektrische bedrading aansluiten op de
warm tapwatertank
WAARSCHUWING

van
op

de
het

Zorg ervoor dat alle lokale bedrading geïsoleerd is van het
oppervlak van de inspectieopening of bestand is tegen
temperaturen tot 90°C.
1
2

Verwijder het deksel van de schakelkast van de tank.
Leid
de
boosterverwarmingvoedingskabel
en
de
thermistorkabel
(voor
EKHWS200:
ALLEEN
de
boosterverwarmingvoedingskabel) door een van de uithollingen
aan de onderkant van de tank en vervolgens door de kabelbuis
die naar de schakelkast van de tank leidt.

B

A

N L
9

Installatiehandleiding
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Bevestig de kabel(s) met behulp van de kabelklem aan de
onderzijde van de tank voor trekontlasting.
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7 Inbedrijfstelling
De drukveiligheidsklep sproeit water als hij geopend
wordt.
Het minimum watervolume is gegarandeerd in alle
omstandigheden. Zie “Het watervolume controleren” in
"5.3 De waterleidingen voorbereiden" op pagina 7.
Lokale bedrading
10

Controleer of de lokale bedrading volgens de in hoofdstuk
"6.5 De elektrische bedrading aansluiten" op pagina 10
beschreven instructies, de bedradingsschema's en de
geldende wetgeving is uitgevoerd.

Plaats het deksel op de schakelkast

6.6

De installatie van de warm
tapwatertank voltooien

6.6.1

De warm tapwatertank sluiten

7.3
1

Checklist tijdens inbedrijfstelling
Controleer de bedrading.

Sluit het deksel van de schakelkast.

8

Aan de gebruiker
overhandigen

Als het proefdraaien voltooid is en de unit goed en op de juiste
manier werkt, zorg ervoor dat de gebruiker de volgende zaken goed
begrijpt:
▪ Controleer of de gebruiker de papieren documentatie heeft en
vraag hem/haar deze bij te houden om deze later te kunnen
raadplegen. Informeer de gebruiker dat hij de volledige
documentatie kan vinden op de url zoals eerder beschreven in
deze handleiding.

7

Inbedrijfstelling

▪ Leg aan de gebruiker uit hoe het systeem op de juiste manier te
bedienen en wat er moet worden gedaan wanneer zich een
probleem zou voordoen.

7.1

Overzicht: Inbedrijfstelling

▪ Toon aan de gebruiker wat te doen om de unit te onderhouden.

Typische werkstroom
Het in bedrijf stellen houdt typisch volgende stappen in:
1

De "Controlelijst voor de inbedrijfstelling" controleren.

2
3

Het systeem testen.
De “Checklist vóór inbedrijfstelling” controleren.

7.2

9

OPMERKING
Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend
installateur of een servicetechnicus.

Checklist vóór inbedrijfstelling

Laat het systeem NIET werken vooraleer de volgende controles OK
zijn:
U leest de volledige installatie-instructies, zoals
beschreven in de uitgebreide handleiding voor de
installateur.
De warm tapwatertank is correct geplaatst.

Onderhoud en service

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren.
De
geldende
wetgeving
kan
evenwel
kortere
onderhoudsintervallen vereisen.

9.1

Overzicht: onderhoud en service

Dit hoofdstuk bevat informatie over:
▪ Het jaarlijks onderhoud van de warm tapwatertank

Het systeem is goed en op de juiste manier geaard en de
aardingsklemmen zijn goed aangehaald.

9.2

Voorzorgsmaatregelen inzake
onderhoud

De zekeringen of lokaal geïnstalleerde beveiligingen zijn
overeenkomstig dit document geïnstalleerd en zijn NIET
overbrugd.

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

De voedingsspanning komt overeen met de spanning op
het identificatieplaatje van de unit.

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

Er zijn GEEN losse aansluitingen of verbindingen of
beschadigde elektrische onderdelen in de schakelkast.
De
stroomonderbreker
F2B
van
de
boosterverwarming op de schakelkast is ingeschakeld.
Er is GEEN waterlek op de aansluitingen van de warm
tapwatertank.

OPMERKING: Risico van elektrostatische ontlading
Vooraleer met onderhouds- of servicewerkzaamheden te
beginnen, raak een metalen onderdeel van de unit aan om
statische elektriciteit af te voeren en de printplaat te
beschermen.

De afsluiters zijn op de juiste manier gemonteerd en
staan volledig open.
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10 Opsporen en verhelpen van storingen
WAARSCHUWING
▪ Vooraleer onderhoud of herstelling uit te voeren moet u
STEEDS de hoofdschakelaar op het voedingspaneel
uitschakelen, de zekeringen verwijderen of de
beveiligingen van de unit openen.

roestvrij stalen trommel is, die een aluminiumanode bevat. Wij
adviseren een desinfecterend middel te gebruiken, dat niet op chloor
gebaseerd is en gebruikt mag worden met water bedoeld voor
menselijke consumptie.
OPMERKING

▪ Zorg dat u GEEN geleidend deel aanraakt.

Wanneer ontkalkingsmiddelen of middelen voor chemische
desinfectie worden gebruikt, moet gecontroleerd worden of
de waterkwaliteit blijft voldoen aan de EU-richtlijn
98/83 EC.

▪ Spoel de buitenkant van de unit NIET af. Dit kan
elektrische schokken of brand veroorzaken.

9.3

Checklist voor het jaarlijks
onderhoud van de warm
tapwatertank

Controleer minstens eens per jaar de volgende punten:
▪ Waterdruk
▪ Slang drukveiligheidsklep
▪ Temperatuur- en drukveiligheidsklep
▪ Inlaatbesturingsgroep (ter plaatse te voorzien)

Schakelkast
▪ Voer een grondige visuele controle uit van de schakelkast en zoek
naar voor de hand liggende gebreken zoals losse aansluitingen of
foute bedrading.
▪ Controleer de werking van het schakelcontact K3M met een
ohmmeter. Alle contacten van dit schakelcontact moeten open
staan.
Slang drukveiligheidsklep
Controleer of de slang van de drukveiligheidsklep goed ligt om de
vloeistof af te laten.

▪ Drukveiligheidsklep van de tank voor warm tapwater
▪ Anti-legionellaverwarming van de tank voor warm tapwater

9.3.1

▪ Ontkalking

Voorwaarde: Schakel de respectieve stroomonderbreker UIT.

▪ Chemische desinfectie

Voorwaarde: Sluit de toevoerkraan voor koud water.

▪ Schakelkast
Temperatuur- en drukveiligheidsklep (ter plaatse te voorzien)

De tank voor warm tapwater aflaten

1

Sluit een afvoerslang aan op de aftapkraan (ter plaatse te
voorzien).

2

Open de aftapkraan.

Controleer of de temperatuur- en drukveiligheidsklep goed werkt.
Bedien handmatig de temperatuur- en drukveiligheidsklep om zeker
te zijn dat het water ongehinderd doorheen de afvoerleiding kan
vloeien. Draai de knop naar links.

INFORMATIE
Om de tank leeg te laten lopen moeten wateraftappunten
geopend worden opdat de lucht in het systeem kan komen.

Inlaatbesturingsgroep (ter plaatse te voorzien)
De inlaatbesturingsgroep is een drukregelklep met geïntegreerde
terugslagklep en lijnfilter. Afhankelijk van de plaatselijke
weersomstandigheden kan een jaarlijkse controle van de integrale
lijnfilter, drukregelklephouder en -zitting noodzakelijk zijn.
Veiligheidsklep van tank voor warm tapwater (ter plaatse te
voorzien)
Open de klep en controleer of ze goed werkt. Het water kan zeer
warm zijn!
Te controleren punten:
▪ Het waterdebiet uit de veiligheidsklep is groot genoeg, de klep is
niet verstopt, niets hindert de werking van de klep of er liggen
geen leidingen tussenin.
▪ Vuil water dat uit de drukveiligheidsklep komt:
▪ open de klep tot het afgevoerd water GEEN vuil meer bevat

10

Opsporen en verhelpen van
storingen

10.1

Overzicht: Probleemoplossing

Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen wanneer er zich problemen
voordoen.
Het bevat informatie over het oplossen van problemen op basis van
symptomen.
Alvorens storingen op te sporen en te verhelpen
Voer een grondige visuele controle uit van de unit en zoek naar voor
de hand liggende defecten, zoals losse aansluitingen of kapotte
bedrading.

▪ spoel en reinig de volledige tank, inclusief de leidingen tussen
de veiligheidsklep en de inlaat van het koud water.
Controleer of dit water echt van de tank afkomstig is, controleer na
een opwarmcyclus van de tank.
Er wordt geadviseerd dit onderhoud regelmatiger te doen.
Ontkalking
Afhankelijk van de waterkwaliteit en de ingestelde temperatuur kan
er kalkaanslag ontstaan op de warmtewisselaar in de tank voor
warm tapwater, waardoor er minder warmteoverdracht mogelijk is.
Daarom kan het noodzakelijk zijn de warmtewisselaar op
regelmatige tijdstippen te ontkalken.
Chemische desinfectie
Indien de geldende wetgeving in specifieke situaties een chemische
desinfectie vereist, inclusief van de tank voor warm tapwater, houd
dan rekening met het feit dat de tank voor warm tapwater een
Installatiehandleiding
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11 Als afval verwijderen
10.2

Voorzorgsmaatregelen bij het
opsporen en verhelpen van
storingen
WAARSCHUWING

10.3.3

Symptoom: Tussentijdse aflaat van water

Mogelijke oorzaken
Defect thermische controle
(water is warm).

▪ Wanneer
het
aflaten
is
gestopt, controleer dan de
thermische
regelingen
en
vervang deze bij een defect.

▪ Controleer STEEDS of de spanning op de unit is
afgesloten vooraleer de schakelkast van de unit te
controleren.
Schakel
de
respectievelijk
stroomonderbreker uit.
▪ Als een veiligheidstoestel geactiveerd werd, moet u de
unit uitschakelen en controleren waarom het
veiligheidstoestel werd geactiveerd vooraleer deze te
resetten. Overbrug NOOIT een veiligheidstoestel of
wijzig zijn waarde niet in een waarde verschillend van
de standaardinstelling. Indien u de oorzaak van het
probleem niet kunt vinden, neem dan contact op met
uw dealer.

▪ Neem contact op met uw
lokale dealer.
Het expansievat is defect.

10.3.4

Vervang het expansievat.

Symptoom: Constante aflaat van water

Mogelijke oorzaken

Wat te doen

Druk koudwaterinlaat.

Controleer de drukregelaar.
Vervang de drukregelklep als de
gemeten druk >2,1 bar bedraagt.

WAARSCHUWING

Temperatuur- en
drukveiligheidsklep.

Controleer en reset de knop.

Om gevaar als gevolg van het per ongeluk resetten van de
thermische beveiliging te voorkomen, mag dit toestel NIET
worden gevoed via een externe schakelinrichting zoals een
timer of zijn aangesloten op een circuit dat regelmatig INen UITgeschakeld wordt door de voorziening.

De expansieveiligheidsklep werkt Controleer de goede werking van
niet zoals het hoort.
de drukveiligheidsklep door de
rode knop op de klep linksom te
draaien:

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

▪ Hoort u geen klakkend geluid,
neem dan contact op met uw
plaatselijke verdeler.

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

10.3

Problemen op basis van
symptomen oplossen

10.3.1

Symptoom: Er komt geen water uit de
warm waterkranen

Mogelijke oorzaken

▪ Als het water uit de unit blijft
vloeien,
dient
u
de
afsluitkleppen van zowel de
waterinlaat als -uitlaat eerst te
sluiten en dan contact met uw
plaatselijke verdeler op te
nemen.

Wat te doen

De hoofdtoevoer staat DICHT.

De drukregelaar van de
koudwaterinlaat is niet correct
gemonteerd.

De filter is geblokkeerd.

Zet de watertoevoer UIT,
verwijder en reinig de filter van
de inlaatbesturingsgroep (ter
plaatse te voorzien).

De drukregelaar van de
koudwaterinlaat is niet correct
gemonteerd.

Controleer en monteer opnieuw
zoals het hoort.

10.3.2

Wat te doen
▪ Schakel spanning van de unit
UIT.

11

Als afval verwijderen
OPMERKING
Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het
ontmantelen van het systeem en het behandelen van het
koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN
conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.
De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en
terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf
worden behandeld.

Symptoom: het water uit de warme kranen
is te koud

Mogelijke oorzaken

Wat te doen

De thermische beveiliging(en) is/ Controleer en reset de
zijn geactiveerd.
knop(pen).
De unit werkt NIET.

Controleer de werking van de
unit. Raadpleeg de handleiding
die meegeleverd is met de unit.
Neem contact op met uw
verdeler als u vermoedt dat er
een defect is.
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12 Technische gegevens

12

Technische gegevens

Een deel van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk). De volledige recentste
technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin-extranet (authenticatie vereist).

12.1

Onderdelen: Warm tapwatertank

12.2

Bedradingsschema: Warm
tapwatertank

a
H

Alleen voor EHBH/X units:
L

field supply

N

F2B
X8M
g
h

e
c

L N

unit switch box

A1P

F

X9A

f

4

1

3

domestic hot
water tank
electrical box

d

3 way valve

X6M

b
C

Q2L

a
b
c
d
e
f
g
h

Warm wateruitlaat, 3/4" BSP
Koud waterinlaat, 3/4" BSP
Aanvoerwater van warmtepomp, 3/4" BSP
Retourwater naar warmtepomp, 3/4" BSP
Aansluiting drukveiligheidsklep, 3/4" BSP
Elektrische aansluitingenkast
Recirculatiegat, 3/4" BSP
Thermistorinvoerpijp (ALLEEN voor EKHWS200*)

X13A

K3M

L N X2M 10 11a 12 13 14a

X7M
R

2

1

4

2

3

M3S

R5T
Y
L

N

domestic hot water
tank

E4H
A1P
E4H
F2B
K3M
L
M3S
N
Q2L
R5T
X2M
X6M
X7M
X8M

Primair/Hoofd-PCB
Boosterverwarming
Zekering voor voeding boosterverwarming (ter plaatse te
voorzien)
Schakelcontact boosterverwarming
Onder spanning
3-wegsklep
Neutraal
Thermische beveiliging boosterverwarming
Thermistor warm tapwatertank
Klemmenblok
Klemmen op boosterverwarming
Klemmenblok
Klemmenblok (ter plaatse te voorzien)
Aarding
Lokale bedrading
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13 Verklarende woordenlijst
Alleen voor EBLQ/EDLQ05+07CAV3 units:
L

field supply

Gebruiksaanwijzing
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het
product of de toepassing moet worden gebruikt.

N

F2B
X8M

L N

Instructies voor het onderhoud
Instructiehandleiding bedoeld voor een bepaald product of
een bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe dit
product (indien van toepassing) dient gemonteerd,
geconfigureerd, gebruikt en/of onderhouden te worden.

EKCB07CAV3
control box

X8M 1 2 3 4 5
2

4

1

3

K3M

L N X2M 3 4

X4M

domestic hot
water tank
electrical box

3-way valve

X6M
Q2L

Optionele apparatuur
Door Daikin gemaakte of goedgekeurde apparatuur en
uitrustingen die met het product volgens de instructies in de
meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

7 8

R5T

1

4

2

3

domestic hot water
tank

Accessoires
Labels, handleidingen, informatiefiches, apparatuur en
uitrustingen die met het product worden meegeleverd en
die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie
geïnstalleerd moeten worden.

M3S

Y

N

Ter plaatse te voorzien
NIET door Daikin gemaakte apparatuur en uitrustingen die
met het product volgens de instructies in de meegeleverde
documentatie gecombineerd mogen worden.

L

E4H
E4H
F2B
K3M
L
M3S
N
Q2L
R5T
X2M
X4M
X6M
X8M
X8M

Boosterverwarming
Zekering voor voeding boosterverwarming (ter plaatse te
voorzien)
Schakelcontact boosterverwarming
Onder spanning
3-wegsklep
Neutraal
Thermische beveiliging boosterverwarming
Thermistor warm tapwatertank
Klemmenblok
Klemmenblok
Klemmen op boosterverwarming
Klemmenblok (in de besturingskast)
Klemmenblok (ter plaatse te voorzien)
Aarding
Lokale bedrading
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Verklarende woordenlijst

Dealer
Verdeler die het product verkoopt.
Erkende installateur
Technisch bekwame persoon met een erkenning om het
product te installeren.
Gebruiker
Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het
product gebruikt.
Geldende wetgeving
Alle geldende internationale, Europese, nationale en
plaatselijke
richtlijnen,
wetten,
reglementen
en/of
voorschriften betreffende een bepaald product of domein.
Onderhoudsbedrijf
Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste service voor het
product uit te voeren of te coördineren.
Installatiehandleiding
Handleiding met instructies betreffende het installeren, het
configureren en het onderhouden van een bepaald product
of een bepaalde toepassing.
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