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Svenska

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
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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 - 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*
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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.
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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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11 Kassering
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▪ Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla
andra språk är översättningar.
▪ Säkerhetsföreskrifterna i detta dokument omfattar oerhört viktig
information, så det är viktigt att följa dem noggrant.
▪ Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i
installationshandboken samt installatörens referensguide får
ENDAST utföras av en behörig installatör.

1.1.1

Betydelse av varningstexter och symboler

8
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FARA: RISK FÖR ELCHOCK
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Översikt: driftsättning................................................................. 12
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Säkerhetsföreskrifter vid underhåll............................................ 13
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8 Överlämna till användaren
9.1
9.2
9.3

Hur du tömmer varmvattenberedaren.......................... 13

Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.

Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.
FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR
Anger en situation som kan leda till brännskador på grund
av extremt varma eller kalla temperaturer.
FARA: RISK FÖR EXPLOSION
Anger en situation som kan leda till en explosion.
VARNING
Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig
skada.
VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL
FÖRSIKTIGT
Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga
skador.
NOTERING
Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen
eller lokalen.
INFORMATION
Anger användbara råd eller ytterligare information.

Installationshandbok
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1 Allmänna säkerhetsföreskrifter
Symbol

Förklaring
Läs igenom installations- och bruksanvisningen
samt kopplingsinstruktionerna inför installation.

Dessutom SKA minst följande information om systemet vara
tillgänglig på lätt åtkomlig plats:
▪ Nedstängningsinstruktioner i händelse av nödfall

Läs servicehandboken inför underhålls- och
serviceuppgifter.

▪ Namn och adress till brandkår, polis och sjukhus

Mer information finns i installations- och
användarhandboken.

I Europa ger EN378 nödvändig ledning för den här loggboken.

▪ Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

1.2.2

Installationsplats

1.2

För installatören

▪ Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för
tillräcklig luftcirkulation.

1.2.1

Allmänt

▪ Se till att installationsplatsen håller för enhetens vikt och
vibrationer.

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar
eller använder enheten.

▪ Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några
ventilationsöppningar.

NOTERING

▪ Se till att enheten står på en jämn yta.

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehör kan orsaka elchock, kortslutning, läckage, brand
eller annan skada på utrustningen. Använd endast
tillbehör, extrautrustning och reservdelar som tillverkats
eller godkänts av Daikin.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

VARNING
Se till att installationen, kontroller och använda material
överensstämmer med gällande lagstiftning (utöver
instruktionerna i dokumentationen Daikin).
FÖRSIKTIGT
Bär lämplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar,
säkerhetsglasögon, etc.) under installationen, underhållet
eller reparationen av systemet.
VARNING
Riv isär och kasta plastförpackningsmaterialet så att ingen,
speciellt barn, inte kan leka med det. Möjlig risk: kvävning.

▪ I miljöer med explosionsrisk.
▪ I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor.
Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att
utrustningen inte fungerar som den ska.
▪ På platser med risk för brand på grund av läckage av brandfarliga
gaser (t.ex. lösningsmedel eller bensin), kolfiber eller lättantändligt
damm.
▪ På platser där frätande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras.
Korrosion av kopparledningar eller lödda delar kan orsaka att
köldmediet läcker ut.

1.2.3

Om tillämpligt. Se installationshandboken
referenshandbok för mer information.

▪ Vidrör ALDRIG oavsiktligt läckage av köldmediet.
VARNING
Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur
söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt
med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller
eldsvåda.
FÖRSIKTIGT
Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll
eftersom det finns risk för att du skadas.
NOTERING

eller

installatörens

NOTERING

FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR
▪ Vidrör INTE köldmedierör, vattenledningar eller interna
delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara för
varma eller för kalla. Vänta tills de återgår till normal
temperatur. Använd skyddshandskar om du måste röra
vid dem.

Vatten

Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 98/83 EG.

1.2.4

Elektricitet
FARA: RISK FÖR ELCHOCK
▪ Stäng AV all strömförsörjning innan du avlägsnar
kopplingsdosans skyddskåpa och kopplar elektriska
ledningar eller rör vid elektriska delar.
▪ Stäng av strömförsörjningen i mer än 1 minut och mät
spänningen vid kontakterna på huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan du
utför reparationer. Spänningen MÅSTE vara mindre än
50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska
komponenter. Se kopplingsschemat för kontakternas
placering.
▪ Rör INTE vid elektriska komponenter med våta händer.
▪ Lämna INTE enheten obevakad när serviceluckan har
avlägsnats.

▪ Placera INTE föremål eller utrustning ovanpå enheten.
▪ Sitt INTE, klättra eller stå på enheten.
NOTERING
Arbeten som utförs på utomhusenheten ska helst göras
under torra väderförhållanden för att förhindra
vatteninträngning.

VARNING
Om enheten INTE är fabriksinstallerad MÅSTE en
huvudbrytare eller andra medel för att kunna koppla ifrån
enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler
som resulterar i fullständig bortkoppling enligt villkoren i
överspänningsklass III, i den fasta kabeldragningen.

I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att föra
en loggbok över utrustningen. Denna ska alltid innehålla: information
om underhåll, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.
Installationshandbok
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2 Om dokumentationen
VARNING

2

Om dokumentationen

▪ Se till att lokal kabeldragning görs i enlighet med
gällande lagstiftning.

2.1

Om detta dokument

▪ All lokal kabeldragning MÅSTE utföras i enlighet med
kopplingsschemat som medföljer produkten.

Målgrupp

▪ Använd ENDAST kopparledningar.

▪ Kläm ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE
kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller
vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
påfrestar kabelanslutningarna.

Behöriga installatörer
Dokumentuppsättning
Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den
kompletta dokumentuppsättningen består av:

▪ Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till
en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning
för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska
stötar.

▪ Installationshandbok för varmvattenberedare:

▪ Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela
ALDRIG strömförsörjning med någon annan apparat.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan
finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.

▪ Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbrytare
installeras.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla
andra språk är översättningar.

▪ Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta
följs kan det resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.

Tekniska data

▪ Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att
den är kompatibel med invertern (som klarar
högfrekvent elektriskt brus) för undvika att
jordfelsbrytaren löser ut i onödan.
NOTERING
Säkerhetsåtgärder vid dragning av elledningar:

▪ Installationsanvisningar
▪ Format: Papper (i lådan till varmvattenberedaren)

▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala
Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin extranät (inloggning
krävs).

3

Om lådan

3.1

Översikt: Om lådan

Här finns information om:
▪ Anslut INTE kablar
strömförsörjningsplinten
orsaka onormal värme).

med olika tjocklek till
(för mycket spelrum kan

▪ När du ansluter kablar av samma tjocklek gör du enligt
anvisningarna ovan.
▪ Vid ledningsdragning använder du angiven strömkabel
och ansluter den ordentligt. Fäst den sedan så att inte
plinten utsätts för belastning utifrån.
▪ Använd en lämplig skruvmejsel för att dra åt
terminalskruvarna. En skruvmejsel med för litet huvud
förstör skruven och gör det omöjligt att dra åt den.
▪ Om du drar åt terminalskruvarna för hårt kan de gå
sönder.
VARNING
▪ När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du
att alla elektriska komponenter och kontakter i eldosan
är ordentligt anslutna.

▪ Uppackning och hantering av enheten
▪ Ta bort tillbehör från enheterna
Tänk på följande:
▪ Enheten MÅSTE kontrolleras för skador vid leveransen.
Eventuella skador SKA omedelbart anmälas till transportbolagets
representant.
▪ Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som
möjligt för att skydda den från transportskador.
▪ Förbered den väg där enheten ska transporteras in.

3.2

Varmvattenberedare
INFORMATION
Denna enhet har
BS EN12897:2016

testats

och

godkänts

enligt

▪ Se till att alla skyddskåpor är stängda innan du sätter
igång enheten.
NOTERING
Gäller endast om strömförsörjningen har tre faser och
kompressorn har en PÅ/AV startmetod.
Om det föreligger risk för omvänd faskoppling efter tillfälligt
strömavbrott och/eller om strömmen kommer och går när
produkten är i drift, då kan man montera ett externt
fasskydd. Om produkten körs med fasfel kan kompressorn
och andra komponenter skadas.
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4 Om enheterna och alternativ
3.2.1

Packa upp varmvattenberedaren

1

4

Om enheterna och alternativ

4.1

Identifikation

4.1.1

Identifieringsetikett: Varmvattenberedare

2

Plats

Modellidentifiering
Exempel: EK HWS 150 D 3 V3
Kod

3.2.2
1

Ta bort tillbehören från
varmvattenberedaren

Ta bort tillbehören som medföljer varmvattenberedaren.

a

f

b

1×

1×

g

1×

1×

c

2×

h

d

e

2×

1×

Beskrivning

EK

Europeiskt paket

HWS

Varmvattenberedare i rostfritt stål

150

Indikering om lagringskapacitet i liter

D

Serier

3

Kapacitet på elpatron i kW

V3

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

5

Förberedelse

5.1

Översikt: Förberedelse

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra och veta
innan du kommer till platsen.

1×

Här finns information om:
▪ Förbereda installationsplatsen
a
b
c
d
e
f
g
h

2

Termistor + anslutningskabel (12 m)
Kontaktdon K3M - terminal X7M/X4M montering
Kontaktfästskruv
Gängpressad skruv
3-vägsventil + motor
Installationshandbok
Elpatronens strömförsörjningsetikett
Byglingskabel

Ta bort tillbehören som medföljer EKEXPVES alternativsatsen
till varmvattenberedaren (tillval)

a

a
b

b
1×

▪ Förbereda elledningarna

5.2

Förberedelse av
installationsplatsen

5.2.1

Krav på installationsplats för
varmvattenberedaren

▪ Tänk på följande installationsriktlinjer för utrymmet:

Expansionskärl på 18 liter 3/4" Male BSP
Instruktionsblad

Installationshandbok
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▪ Förbereda vattenledningarna
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5 Förberedelse

400

▪ Ansluta rören – Luft, fukt, damm. Om luft, fukt eller smuts
tränger in i kretsen kan allvarliga problem uppstå. För att förhindra
detta:

mm

▪ Använd endast rena rör
▪ Rikta rören nedåt när du tar bort grader.
▪ Täpp till röränden när du sätter in röret i väggen så att inte
damm och/eller partiklar kommer in i röret.
10
5°

▪ Använd en bra gängtätning för att täta anslutningarna.
20°

▪ Glykol. Av säkerhetsskäl får INTE någon typ av glykol tillsättas i
vattenkretsen.
▪ Komponenter som anskaffas lokalt – Vattentryck och
temperatur. Kontrollera att komponenterna som installerats i
samband med den lokala rördragningen tål vattnets tryck och
temperatur.

300 mm

▪ Kondensvattenutlopp – Låga punkter. Förse alla låga punkter i
systemet med dräneringskranar för att möjliggöra en fullständig
dränering av vattenkretsen.
▪ Andra metallrör än mässing. Vid användning av andra metallrör
än mässing måste du isolera rören av mässing och de av annat
material ordentligt så att de INTE kommer i kontakt med varandra.
Detta ska du göra för att förhindra galvanisk korrosion.
▪ Varmvattenberedaren – Kapacitet. Det är väldigt viktigt att
lagringskapaciteten i varmvattenberedaren motsvarar den dagliga
förbrukningen av varmvatten så att vattenstagnation kan
förhindras.
▪ Varmvattenberedare – Efter installation. Varmvattenberedaren
måste spolas med rent vatten omedelbart efter installationen.
Detta förfarande måste upprepas minst en gång om dagen de
första 5 dagarna efter installationen.
▪ Varmvattenberedare
–
Stillestånd.
I
de
fall
där
varmvattenförbrukningen avstannar under längre tidsperioder
MÅSTE utrustningen spolas med rent vatten innan den används.

▪ Varmvattenberedaren är endast utformad för installation inomhus
och för rumstemperaturer mellan 0~35°C.
▪ Var noga med att en eventuell vattenläcka inte kan orsaka några
skador på installationsutrymmet och omgivningarna.

5.3

Förbereda vattenrören

5.3.1

Krav för vattenkretsen

▪ Varmvattenberedare – Desinfektion. Vid begränsad användning
av varmvatten t.ex. i semesterhus eller i hus som tillfälligt inte är
bebodda, måste varmvattenberedaren utrustas med en
varmvattenpump för desinfektion.
Desinfektionsfunktionen planeras som installationsinställning i
Altherma-enheten. Se installatörens referenshandbok gällande
enheten för mer information.
Desinfektionspumpen måste cirkulera hela varmvattenberedarens
volym 1,5 gånger per timme och köras oavbrutet i minst 2 timmar
varje dag.
b

c

NOTERING
Om du använder platsrör bör du se till att de är helt
syrediffusionstäta enligt DIN 4726. Syrediffusion i
ledningarna kan leda till överdriven korrosion.
NOTERING
Använd INTE anslutningen till övertrycksventil för andra
syften.
▪ Ansluta rören – Krav. Alla röranslutningar ska utföras i
överensstämmelse med gällande bestämmelser och vad som
framgår av kapitlet “Installation”, avseende vatteninlopp respektive
vattenutlopp.
▪ Ansluta rören – Kraft. Använd INTE onödigt mycket kraft vid
röranslutningen. Om rören deformeras kan det uppstå
driftsstörningar i enheten.
▪ Ansluta rören – Verktyg. Använd endast lämpliga verktyg för att
hantera mässing, eftersom det är ett mjukt material. Om du INTE
använder lämpliga verktyg, kan rören skadas.
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a
b
c
d

a d
Kallvattenanslutning
Varmvattenanslutning
Varmvattenpump för desinficering (anskaffas lokalt)
Backventil (anskaffas lokalt)

▪ Varmvattenberedare – Varmvatten direkt. Det kan ta längre tid
innan varmvattnet från varmvattenberedaren når fram till
slutpunkten om det finns ett väldigt långt vattenrör mellan
varmvattenberedaren och varmvattnets slutpunkt (dusch, bad
osv.). Anslut en cirkulationspump mellan varmvattnets slutpunkt
och återcirkuleringshålet i varmvattenberedaren om så krävs.
Funktionen
för
varmvatten
direkt
planeras
som
installationsinställning i Altherma-enheten. Se installatörens
referenshandbok gällande enheten för mer information.
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6 Installation
Se till att en separat elförsörjning matar denna enhet samt att allt
elarbete utförs av behörig personal och i enlighet med gällande
bestämmelser och denna handbok. Otillräcklig kapacitet i den
elektriska matningskretsen eller felaktig elektrisk installation kan leda
till elstöt eller brand.

a
b

Säkring
a
b

Dusch
Varmvattenpump för återcirkulering (anskaffas lokalt)

▪ Varmvattenberedare – Utloppsrör. Om ett utloppsrör ansluts till
en säkerhetsventil måste den installeras i en kontinuerligt
sluttande riktning och i en frostfri miljö. Den måste lämnas öppen
för omgivningsluften.
▪ Varmvattenberedare – Övertrycksventil. En övertrycksventil
(anskaffas lokalt) med ett öppningstryck på max. 10 bar måste
anslutas till övertrycksventilens anslutning i enlighet med gällande
lokala bestämmelser.

5.4

Förbereda dragning av elkablar

5.4.1

Om att förbereda dragning av elkablar

till

den

13 A

20 A

1~ 50 Hz
220-240 V

6

Installation

6.1

Översikt: Installation

Typiskt arbetsflöde
Installation består vanligtvis av följande moment:

▪ All kabeldragning FÅR ENDAST utföras av en
auktoriserad elektriker och MÅSTE följa gällande
bestämmelser.
anslutningar

F2B
(anskaffas
lokalt)

Rekommendera Strömförsörjni
de säkringar
ng

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra och veta
för installation av systemet.

VARNING

▪ Gör alla elektriska
kabeldragningen.

Minimal
kretsström

1
2

Montera varmvattenberedaren.
Ansluta vattenrören.

3

Ansluta elledningarna.

4

Slutföra installationen av varmvattenberedaren.

fasta

▪ Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla
elektriska konstruktioner SKALL följa gällande
bestämmelser.

6.2

Öppna enheterna

6.2.1

Hur du öppnar kopplingsboxens lucka till
varmvattenberedaren

6.3

Montera varmvattenberedaren

6.3.1

Försiktighetsåtgärder vid montering av
inomhusenheten

VARNING
Använd
ALLTID
flerkärniga
strömförsörjningsledningar.

5.4.2

kablar

till

Krav på säkerhetsanordningar

Elpatronen i varmvattenberedaren är utrustad med ett termiskt skydd
(inställning 85°C).
VARNING
Luckan till kopplingsboxen får endast öppnas av en
licensierad elektriker. Stäng av strömförsörjningen innan
luckan till kopplingsboxen öppnas.
NOTERING
Installera INTE värmare utan det termiska skyddet.
Återställning av det termiska skyddet: kontrollera först möjliga
orsaker till att det termiska skyddet löst ut och när problemet
åtgärdats trycker du på återställningsknappen som sitter på det
termiska skyddet.

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:
▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter
▪ Förberedelse

6.3.2
Strömkretsen måste skyddas med erforderliga säkerhetsenheter,
d.v.s. en huvudbrytare, en trög säkring i vardera fasen och en
jordfelsbrytare enligt tillämplig lagstiftning.
Val av kabel och kabelstorlek bör göras enligt tillämplig lagstiftning
baserat på informationen i tabellen nedan.

Installationshandbok
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Installera varmvattenberedaren

1

Kontrollera att
inkluderats.

alla

varmvattenberedarens

tillbehör

har

2

Placera varmvattenberedaren på en plan yta. Se till att tanken
monteras i horisontell nivå.
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6 Installation
6.4

Ansluta vattenledningarna

6.4.1

Om att ansluta vattenrören

2

Anslut 3-vägsventilens hölje till reservvärmarens vatteninlopp i
enlighet med en av följande fyra konfigurationer. Placera axeln
på ett sådant sätt att motorn kan monteras och bytas ut.

E1

E2

1

1

Typiskt arbetsflöde
Anslutning av vattenrören består vanligtvis av följande steg:
1
2
3
4

Ansluta vattenrören.
Fylla varmvattenberedaren.
Isolera vattenrören.
Ansluta trevägsventilen.

6.4.2

3

Försiktighetsåtgärder vid anslutning av
vattenrör
INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:
▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter

2

2

3

E3

E4

1

1

▪ Förberedelse

6.4.3

Hur du ansluter vattenledningarna

2

Se kapitlet "Riktlinjer för tillämpning" i den installationshandbok som
medföljde enheten för detaljer om anslutning av vattenkretsarna och
den motorstyrda trevägsventilen.

6.4.4

Öppna alla varmvattenkranar i tur och ordning för att lufta rören
i systemet.

2

Öppna inloppsventilen för kallvatten.

3

Stäng alla vattenkranar när all luft är borta ur systemet.

4

Kontrollera efter läckor.

5

Manövrera
varmvattenberedarens
temperatur
och
övertrycksventil manuellt för att försäkra dig om att vattnet
flödar fritt genom utloppsröret.

2

3
1
2
3

Hur du fyller varmvattenberedaren

1

3

3

Från utomhusenhet
Till förbikoppling
Till reservvärmare

Sätt hylsan på ventilen och vrid den tills hylsan är placerad
enligt
nedanstående
bild.
Utloppsanslutningen
till
förbikopplingen ska vara blockerad med 50% och
utloppsanslutningen till reservvärmaren ska vara blockerad med
50%.

E1+E3

E2+E4

NOTERING
Varmvattenberedarens tank måste fyllas helt för att kunna
använda systemet. Om systemet slås på när tanken inte är
full kan den integrerade elpatronen skadas och orsaka
elfel.
4

6.4.5

Hur du isolerar vattenledningarna

Öppna ventilmotorns hölje genom att lossa på skruven och
ändra på bygeln så att ventilens rotationsriktning ändras, vid
installation i enlighet med konfigurationen E3 eller E4.

Rören i hela vattenkretsen MÅSTE isoleras för att förhindra förlust
av uppvärmningskapacitet.

6.4.6
1

Hur du ansluter trevägsventilen
DIR

Packa upp 3-vägsventilens hölje och 3-vägsventils motor och
se till att följande tillbehör medföljer motorn.
2P
Y
N
L

d

Placera bygeln vid installation enligt konfiguration E1 och
E2.
Placera bygeln vid installation enligt konfiguration E3 och
E4.

INFORMATION

a
a
b
c
d

b

Bygeln är fabriksinställd för att tillämpas för installation
enligt konfiguration E1 och E2.

c

Hylsa
Ventilmotorhölje
Skruv
Beläggningar
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5

Placera vredet på motorn i läget för klockan 12 och tryck på
motorn på hylsan. Se till att INTE vrida hylsan under denna
åtgärd så att ventilens position bevaras som den angavs i steg
4.
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6 Installation
6

a

Placera skalan
konfiguration.

E1+E2

a
b

7

b

på

b

ventilen

E3+E4

i

enlighet

med

tillämplig

6

Anslut kablarna N och L på elpatronens strömförsörjningskabel
till de nedre kontaktdonets terminaler på K3M.

7

Anslut de övre terminalerna på X7M/1 och X7M/2 till de övre
kontaktdonets terminaler på K3M.

8

Koppla in kontaktdonets anslutning K3M i uttaget X13A (RÖD)
på huvudkretskortet.

9

Koppla in
kretskortet.

a

Bypass
Reservvärmare

Fäst strömförsörjningskabeln i 3-vägsventilens hölje med en
kabelklämma (anskaffas lokalt) för att ge spänningsavlastning.
Fäst den på ett sådant sätt att kondensen inte kan tränga in i 3vägsventilens motor via kabeln.

termistorkabelanslutningen

i

uttaget

X9A

på

10 Anslut jordningen på kopplingsplinten X7M till kopplingsboxens
jordningsskruv (placerad ovanför terminalen).
11 Anslut elpatronens strömförsörjningskabel (anskaffas lokalt) till
kontaktdonets terminaler X7M/1+2+jordning.
12 Anslut trevägsventilens kabel till terminalerna X2M/12, X2M/13
och X2M/14a.
13 Fäst kablarna med buntband för att minska dragbelastningen
på kablarna.
14 Vid kabeldragning ska du tillse att montering av enhetens hölje
inte blockeras.

1×

INFORMATION
Endast relevant kabeldragning visas.
X1M

10 11a 12 13 14a

X2M

Anslutning av elledningarna

6.5

X13A

FARA: RISK FÖR ELCHOCK
VARNING
Använd
ALLTID
flerkärniga
strömförsörjningsledningar.

kablar

till
K3M
X9A

6.5.1

Om att ansluta elledningarna

Innan anslutning av elledningarna
Se till att vattenrör är anslutna.
X5M

X2M
X1 X2 X3 X4

X7M

Typiskt arbetsflöde
Anslutning av elkablar består vanligtvis av följande steg:
1
Ansluta elledningar till inomhusenheten (eller styrboxen).
2
Ansluta elledningar på varmvattenberedaren.

6.5.2

YC Y1 Y2 Y3 Y4

För att ansluta elkablarna till
inomhusenheten

>50 mm

enhetens

2

Montera kontaktdonet K3M och kopplingsplinten X7M. Fäst
kontaktdonet med 2 fästskruvar som medföljer. Fäst
kopplingsplinten med de 2 gängpressade skruvarna som
medföljer.

3

Installera byglingskabeln i tillbehörspåsen mellan terminalerna
X2M/10 och X2M/11a (se bilden nedan).

4

Dra elpatronens strömförsörjningskabel (från K3M) och
termistorkabeln genom kopplingsboxens kretskort enligt bilden
nedan.

5

1 4

X2M

a

c

10

X7M
2

YNL

d

Anslut jordningen på elpatronens strömförsörjningskabel till
kopplingsboxens jordningsskruv (placerad bredvid kontaktdonet
K3M).

Installationshandbok

X801M
12345

X1M

X5M

Installera elpatronens strömförsörjningsetikett i
kopplingsbox på den plats som visas i bilden nedan.

A8P

X1M

Endast för EHBH/X:
1

A4P

b

a b+c+d

EKHWS150~300D3V3
Varmvattenberedare med tillvalssats för luft till vattenvärmepumpsystem
4P510672-1 – 2017.10

6 Installation
a
b
c
d

6.5.3

Termistorkabel
Strömförsörjningskabel för elpatron
Trevägsventilkabel
Elpatronkabel

6.5.4

Ansluta elkablar på varmvattenberedaren
VARNING
Se till att all elinstallation har isolerats från ytan på
inspektionshålet eller kan motstå temperaturer på upp till
90°C.

Hur du ansluter elkablarna på
utomhusenheten

Endast för EBLQ/EDLQ05+07CAV3:
1

Installera elpatronens strömförsörjningsetikett i
kopplingsbox på den plats som visas i bilden nedan.

enhetens

2

Montera kontaktdonet K3M och kopplingsplinten X4M. Fäst
kontaktdonet med 2 fästskruvar som medföljer. Fäst
kopplingsplinten med de 2 gängpressade skruvarna som
medföljer.

3

Installera byglingskabeln i tillbehörspåsen mellan terminalerna
X2M/7 och X2M/8.

4

Anslut jordningen på elpatronens strömförsörjningskabel till
kopplingsboxens jordningsskruv.

5

Anslut kablarna N och L på elpatronens strömförsörjningskabel
till de nedre kontaktdonets terminaler på K3M.

6

Anslut de övre terminalerna på X4M/1 och X4M/2 till de övre
kontaktdonets terminaler på K3M.

7

Anslut signalkablarna på kontaktdonet K3M (kassera
anslutningen) till styrboxens terminaler X8M/1 och X8M/2.

8

Anslut termistorkablarna till styrboxens terminaler X2M/3 och
X8M/4.

9

Anslut jordningen på styrboxens terminal X4M till
kopplingsboxens jordningsskruv (placerad ovanför terminalen).

1
2

Ta bort kopplingsboxens lucka från tanken.
Dra elpatronens strömförsörjningskabel och termistorkabeln (för
EKHWS200: ENDAST elpatronens strömförsörjningskabel)
genom en av urtagen på undersidan av tanken och sedan
genom kabelledningen som leder till tankens kopplingsbox.

3

Dra termistorkabeln i en
ledning
till
termistorns
införingsrör
placerat
ovanför
tankens
kopplingsbox,
om
EKHWS200 används.

För in termistorn i öppningen,
för alla andra modeller.

4

För
in
termistorn
i
termistorns införingsrör och
fäst den PG.

Fäst termistorn med
isoleringstejp. Obs! Se till att
termistorn har termalkontakt
med tankens metallvägg.

5

Dra försiktigt i det termiska skyddet för att koppla från det och
tillfälligt avlägsna det från tanken.

6

Anslut jordningen på elpatronens strömförsörjningskabel till
elpatronens värmelement.

10 Anslut elpatronens kabel (anskaffas lokalt) till styrboxens
terminaler X4M/1+2+jordning.
11 Anslut trevägsventilens kabel till styrboxens terminaler X8M/3,
X8M/4 och X8M/5.
12 Fäst kablarna med buntband för att minska dragbelastningen
på kablarna.
13 Vid kabeldragning ska du tillse att montering av enhetens hölje
inte blockeras.
INFORMATION
Endast relevant kabeldragning visas.

X2M

A1P

3 4

7 8

K3M

X4M

X1M

1 2 3 4 5 X8M

>50 mm
X4M
2

YNL

1 2
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7 Driftsättning

7

Driftsättning

7.1

Översikt: driftsättning

Typiskt arbetsflöde
Driftsättningen består vanligtvis av följande moment:
1
Kontrollera "Checklistan före driftsättning".
2
Utföra en testkörning av systemet.
3
Läsa i "Checklista före driftsättning".

7.2
7
8

Återinstallera det termiska skyddet på tanken.
Anslut
elpatronens
strömförsörjningskabel
(se
också
kopplingsschemat på insidan av kopplingsboxens lucka).

Checklista före driftsättning

Använd INTE systemet innan följande kontroller är godkända:
Läs de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
i Installatörens referensguide.
Varmvattenberedaren är korrekt monterad.
Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter är
ordentligt åtdragna.

B

Säkringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
är installerade i enlighet med detta dokument och har
INTE förbikopplats.

A

Matningsspänningen stämmer överens med spänningen
på enhetens märkskylt.
Det finns INGA lösa anslutningar eller
elektriska komponenter i kopplingsboxen.

N L
9

skadade

Elpatronens överströmsskydd F2B på kopplingsboxen
ska vara PÅ.

Fäst kablarna i kabelklämman längst ner på tanken för att
minska belastningen på kablarna.

INGET
vattenläckage
varmvattenberedaren.

på

anslutningarna

till

Avstängningsventilerna har installerats korrekt och är
helt öppna.
Övertrycksventilen släpper ut vatten när den öppnas.

10

Minsta vattenvolym säkerställs under alla förhållanden.
Se “Hur du kontrollerar vattenvolymen” i "5.3 Förbereda
vattenrören" på sidan 7.

Installera kopplingsboxens lucka

Fältledningar

6.6

Slutföra installationen av
varmvattenberedaren

6.6.1

Stänga varmvattenberedaren

1

Stäng kopplingsboxens lucka.

Kontrollera att den lokala kabeldragningen utförts i
enlighet med anvisningarna i kapitlet "6.5 Anslutning av
elledningarna" på sidan 10, enligt kopplingsscheman samt
i enlighet med gällande bestämmelser.

7.3

Checklista under driftsättning
Utföra en kabelkontroll.

8

Överlämna till användaren

När testkörningen är klar och enheten fungerar korrekt ska du se till
att användaren förstår:
▪ Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be
honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk. Informera
användaren om att fullständig dokumentation finns på den URL
som tidigare beskrivits i manualen.
▪ Förklara för användaren hur systemet används och vad som ska
göras om det uppstår något problem.
▪ Visa användaren vilka underhållsarbeten som måste utföras på
enheten.

Installationshandbok
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Underhåll och service
NOTERING
Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller
servicerepresentanten.
Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år.
Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

9.1

Översikt: Underhåll och service

Detta kapitel innehåller information om:
▪ Varmvattenberedarens årliga underhåll

9.2

Säkerhetsföreskrifter vid underhåll
FARA: RISK FÖR ELCHOCK
FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR
NOTERING: Risk för elektrostatiskt utsläpp
Rör vid en metalldel på enheten innan du utför något
underhåll eller servicearbete för att eliminera statisk
elektricitet och för att skydda pcb:n.

Kontrollpunkter:
▪ Vattenflödet från övertrycksventilen är tillräckligt högt och ingen
blockering finns i ventilen eller mellan rören.
▪ Smutsigt vatten kommer ut ur övertrycksventilen:
▪ öppna ventilen tills vattnet som släpps ut är rent och inte
innehåller smuts
▪ spola och rengör hela beredaren, inklusive rören mellan
övertrycksventilen och kallvattenintaget.
Kontrollera om vattnet
uppvärmningscykel.

från

beredaren

efter

en

Detta underhåll rekommenderas att utföra mer regelbundet.
Borttagning av avlagringar
Avlagringar kan bildas på värmeväxlaren inuti varmvattenberedaren
och förhindra att värmen överförs, beroende på vattenkvalitet och
inställd temperatur. Därför kan avkalkning av värmeväxlaren behöva
utföras med jämna mellanrum.
Kemisk desinfektion
Om de gällande bestämmelserna kräver att en kemisk desinfektion
ska utföras i vissa situationer, som även gäller för
varmvattenberedaren, ska du tänka på att varmvattenberedaren är
en cylinder av rostfritt stål som innehåller en aluminiumanod. Vi
rekommenderar att du använder ett kloridfritt desinfektionsmedel
som har godkänts för mänsklig konsumtion.

VARNING

NOTERING

▪ Före samtliga underhålls- och reparationsarbeten
måste ALLTID huvudströmbrytaren slås ifrån,
säkringarna tas ut eller enhetsskydden aktiveras.

9.3

kommer

När avlagringar tas bort eller kemisk desinfektion utförs
måste vattenkvaliteten fortfarande överensstämma med de
krav som anges i EU-direktivet 98/83/EG.

▪ Var noggrann med att INTE vidröra någon ledande del.

Kopplingsbox

▪ Skölj INTE av enheten utvändigt. Det kan orsaka
elektriska stötar eller brand.

▪ Utför en grundlig visuell inspektion av kopplingsboxen och titta
efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig
kabeldragning.

Kontrollista för
varmvattenberedarens årliga
underhåll

Kontrollera följande minst en gång om året:
▪ Vattentryck
▪ Övertrycksventilslang
▪ Temperatur- och övertrycksventilen
▪ Inloppskontrollgrupp (anskaffas lokalt)
▪ Varmvattenberedarens övertrycksventil
▪ Varmvattenberedarens antilegionellavärmare
▪ Borttagning av avlagringar

▪ Kontrollera kontaktdonets K3M funktion genom att använda en
motståndsmätare. Alla kontakter i dessa kontaktdon måste vara
öppna.
Övertrycksventilslang
Kontrollera att övertrycksventilens slang är korrekt placerad för
dränering.

9.3.1

Hur du tömmer varmvattenberedaren

Nödvändigt: Stäng AV respektive kretsbrytare.
Nödvändigt: Stäng inloppsventilen för kallvatten.
1

Anslut dräneringsslangen till dräneringsventilen (anskaffas
lokalt).

2

Öppna dräneringsventilen.

▪ Kemisk desinfektion
INFORMATION

▪ Kopplingsbox

Vid dränering av beredaren måste alla tappunkter för
varmvattnet vara öppna för att det ska komma luft in i
systemet.

Temperatur- och övertrycksventilen (anskaffas lokalt)
Kontrollera så att temperatur- och övertrycksventilen fungerar som
den ska. Manövrera temperatur- och övertrycksventilen manuellt för
att försäkra dig om att vattnet flödar fritt genom utloppsröret. Vrid
vredet till vänster.
Inloppskontrollgrupp (anskaffas lokalt)
Inloppskontrollgruppen är en tryckreduceringsventil med integrerad
backventil och ledningsfilter. En årlig inspektion av det integrerade
ledningsfiltret, tryckreduceringsventilens kassett och hölje kan
behövas, beroende på lokala vattenförhållanden.
Övertrycksventil till varmvattenberedaren (anskaffas lokalt)

10

Felsökning

10.1

Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om ett problem
uppstår.
Det innehåller information om att lösa problem baserat på symptom.

Öppna ventilen och kontrollera dess korrekta drift. Vattnet kan vara
kokhett!
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11 Kassering
Före felsökning

10.3.3

Utför en grundlig visuell inspektion av enheten och titta efter
uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.

10.2

Försiktighetsåtgärder vid
felsökning

Symptom: Omväxlande vattenutlopp
Möjliga orsaker

Termiskt kontrollfel (vattnet är
varmt).

VARNING
▪ Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox
måste
enheten
ALLTID
stängas
av
med
huvudströmbrytaren. Stäng av respektive kretsbrytare.
▪ När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på
varför skyddet slog till, innan du återställer det.
Överbrygg ALDRIG säkerhetsanordningar eller ändra
deras fabriksinställningar. Kontakta din återförsäljare
om du inte hittar orsaken till problemet.

För att undvika faror på grund av oavsiktlig återställning av
det termiska skyddet, får denna enhet INTE bli
strömförsörjd via en extern brytare, t.ex. en timer, eller
vara ansluten till en krets som regelbundet slås PÅ och
AV.

Expansionskärlet är trasigt.

10.3.4

Lösa problem med hjälp av
symptom

10.3.1

Symptom: Inget vattenflöde från
varmvattenkranar
Möjliga orsaker

Åtgärd

Huvudtillförseln av vatten är AV.

Tryckreduceringsventilen för
kallvatten sitter inte som den ska

Filtret är blockerat.

Stäng AV vattentillförseln, ta bort
och rengör filtret till
inloppskontrollgruppen
(anskaffas lokalt).

Tryckreduceringsventilen för
Kontrollera och placera
kallvatten sitter inte som den ska. ordentligt.

10.3.2

Byt ut expansionskärlet.

Symptom: Oavbrutet vattenutlopp
Möjliga orsaker

Åtgärd

Kallvattentryck.

Kontrollera
tryckreduceringsventilen. Byt
tryckreduceringsventilen om
uppmätt tryck är >2,1 bar.

Temperatur- och
övertrycksventilen.

Kontrollera och återställ
knappen.

Övertrycksventilen fungerar inte
som den ska.

Kontrollera att övertrycksventilen
fungerar korrekt genom att vrida
den röda knoppen på ventilen
moturs:
▪ Om du inte hör något
skramlande ljud kontaktar du
din återförsäljare.

FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR

10.3

▪ Kontrollera
de
termiska
kontrollerna och byt ut vid
behov
när
utloppet
har
stoppats.
▪ Kontakta din återförsäljare.

FARA: RISK FÖR ELCHOCK
VARNING

Åtgärd
▪ Stäng AV enheten.

▪ Om vattnet fortsätter rinna ut
ur enheten stänger du först
avstängningsventilerna
för
både
vatteninloppet
och
vattenutloppet och kontaktar
sedan din lokala återförsäljare.

11

Kassering
NOTERING
Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering
av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter
MÅSTE
behandlas
på
en
specialiserad
behandlingsanläggning för återvinning.

Symptom: Vattnet i varmvattenkranarna
är kallt
Möjliga orsaker

Åtgärd

Det termiska skyddet har löst ut. Kontrollera och återställ
knappen.
Enheten fungerar INTE.

Installationshandbok
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Kontrollera enhetens funktion. Se
handboken som medföljde
enheten. Kontakta din
återförsäljare om du upptäcker
fel.
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Tekniska data

Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig). Alla de senaste tekniska data finns
på Daikin extranät (inloggning krävs).

12.1

12.2

Komponenter:
Varmvattenberedare
a

Kopplingsschema:
Varmvattenberedare

Endast för EHBH/X-enheter:

H

L

field supply

N

F2B
X8M

g
h

e

L N

unit switch box

A1P

c

X9A

F

f

2

4

1

3

L N X2M 10 11a 12 13 14a

X7M

domestic hot
water tank
electrical box

R

X13A

K3M

3 way valve

d

X6M

b

Q2L

C

1

4

2

3

M3S

R5T
Y

N

L

domestic hot water
tank

E4H
a
b
c
d
e
f
g
h

Varmvattenutlopp, 3/4" BSP
Kallvatteninlopp, 3/4" BSP
Inloppsvatten från värmepump, 3/4" BSP
Returvatten från värmepump, 3/4" BSP
Anslutning till övertrycksventil, 3/4" BSP
Elektrisk kopplingsbox
Recirkulationshål, 3/4" BSP
Termistorns införingsrör (ENDAST för EKHWS200*)

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

Huvud-PCB
Elpatron
Säkring för elpatron (anskaffas lokalt)
Kontaktdon för elpatronen
Strömförande
Trevägsventil
Neutral
Överhettningsskydd för elpatronen
Termistor för varmvattenberedning
Kopplingsplint
Terminaler på elpatron
Kopplingsplint
Kopplingsplint (anskaffas lokalt)
Jordning
Fältledningar
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13 Ordlista
Endast för EBLQ/EDLQ05+07CAV3-enheter:
L

field supply

Underhållsanvisningar
Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som
beskriver (om det är relevant) hur produkten eller
applikationen installeras, konfigureras, används och/eller
underhålls.

N

F2B
X8M

L N

Tillbehör
Etiketter, handböcker, informationsblad och utrustning som
levereras med produkten och som ska installeras i enlighet
med instruktionerna i den medföljande dokumentationen.

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

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkats Daikin men som kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medföljande dokumentationen.

7 8

3-way valve
R5T

X6M
Q2L

Extrautrustning
Utrustning som tillverkats eller godkänts av Daikin kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medföljande dokumentationen.

1

4

2

3

M3S

domestic hot water
tank

Y

N

L

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

Elpatron
Säkring för elpatron (anskaffas lokalt)
Kontaktdon för elpatronen
Strömförande
Trevägsventil
Neutral
Överhettningsskydd för elpatronen
Termistor för varmvattenberedning
Kopplingsplint
Kopplingsplint
Terminaler på elpatron
Kopplingsplint (placerad på styrboxen)
Kopplingsplint (anskaffas lokalt)
Jordning
Fältledningar

13

Ordlista

Återförsäljare
Återförsäljare av produkten.
Behörig installatör
Tekniskt kunnig person som är behörig för att installera
produkten.
Användare
Person som äger och/eller använder produkten.
Gällande lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala
direktiv, lagar, förordningar och/eller koder som är relevanta
och gäller för en särskild produkt eller domän.
Serviceföretag
Behörigt företag som kan utföra eller samordna nödvändig
service på enheten.
Installationshandbok
Installationshandbok för en särskild produkt eller
applikation, förklarar hur du installerar, konfigurerar och
underhåller den.
Bruksanvisning
Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som
beskriver hur man använder produkten.
Installationshandbok
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