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INNLEDNING

Generell informasjon

Takk for at du kjøpte denne varmtvannstanken til husholdningsbruk.

Varmtvannstanken til husholdningsbruk av typen EKHTS kan bare
kobles til innendørsanlegget EKHBRD. Varmtvannstanken til
husholdningsbruk finnes i to størrelser: omtrent 200 og 260 liter. Alle
modellene kan monteres oppå innendørsanlegget. Ved installering av
varmtvannstanken til husholdningsbruk på gulvet ved siden av
innendørsanlegget må EKFMAHTB-tilkoblingssettet brukes.

Håndboken omfatter følgende

Denne installeringshåndboken beskriver hvordan du pakker ut,
installerer og tilkobler varmtvannstanken til husholdningsbruk.

Modellidentifikasjon

TILBEHØR

Tilbehør som følger med varmtvannstanken til 
husholdningsbruk

Se figur 1

Tilleggsutstyr

EKFMAHTB

Tilkoblingssett for installering av varmtvannstanken til husholdnings-
bruk på gulvet ved siden av innendørsanlegget.

Se i installeringshåndboken for settet for mer informasjon.

EKHTS200AB(9)
EKHTS260AB(9)

Varmtvannstank til husholdningsbruk
for system med luft-til-vann-varmepumpe Installeringshåndbok

LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR
INSTALLERINGEN BEGYNNER. OPPBEVAR DENNE
HÅNDBOKEN PÅ ET LETT TILGJENGELIG STED FOR
FREMTIDIG REFERANSE.

HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER
TILKOBLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR, KAN
DET FØRE TIL ELEKTRISK STØT, KORTSLUTNING,
LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ
UTSTYRET. DET MÅ KUN BRUKES ORIGINALT
TILBEHØR FRA DAIKIN. TILBEHØRET MÅ ALLTID
MONTERES AV FAGMANN.

NÆRMESTE DAIKIN-FORHANDLER BISTÅR MED RÅD
OG VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM
MONTERING ELLER BRUK.

ANLEGGET SOM ER BESKREVET I DENNE HÅND-
BOKEN, ER KUN KONSTRUERT FOR INSTALLERING
INNENDØRS OG FOR OMGIVELSESTEMPERATURER
MELLOM 5°C~30°C.

EK HTS 200 AB

Serie

Identifikasjon av typen

Varmtvannstank i rustfritt stål

Europeisk utstyr

1 Bøyelig slange til varmevekslerkonvektor

2 Bøyelig slange til varmt/kaldt vann

3 Klemme

4 Installeringshåndbok

5 Anvisningsark for utpakking

6 Montering for 3-veisventil (midtstykke + motor + klemmer + 
T-fordelingsrør)

7 Montering for perforert hull (gummitetning + klemmer + skruer)

8 Gjelder bare for EKHTS_AB + EKHBRD_AA
Se i installeringshåndboken for settet for mer informasjon.
Installeringshåndbok
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OVERSIKT OVER ANLEGGET

Hovedkomponenter

Sikkerhetsanordninger

■ Varmevern – EKHBRD-innendørsanlegget er utstyrt med
varmevern. Varmevernet utløses når temperaturen blir for høy.
Når vernet er aktivert, må det tilbakestilles på innendørsanlegget
ved å trykke på den røde knappen (tilgang oppnås ved å fjerne
dekorasjonspanelene, som vist i håndboken for
innendørsanlegget). 

■ Trykkavlastningsventil – Det må kobles en trykkavlastningsventil
(kjøpes lokalt) i samsvar med relevante lokale og nasjonale
forskrifter, og med et åpningstrykk på maksimalt 10 bar, til
tilkoblingen for trykkavlastningsventilen.

■ Hvis det er koblet et utløpsrør til trykkavlastningsenheten, må
det monteres i en kontinuerlig nedadgående retning og i et
frostfritt miljø. Det må være udekket for omgivelsene.

Oversiktsdiagram

Se figur 2 for oversiktsdiagram.

Det totale systemet (innendørsanlegg og utendørsanlegg)
er konstruert for bruk sammen med en varmtvannstank til
husholdningsbruk av Daikin. Hvis det brukes en annen
tank i kombinasjon med Daikin innendørsanlegget, kan
Daikin verken garantere at systemet fungerer
tilfredsstillende eller er pålitelig. Daikin kan derfor ikke gi
noen garantier for systemet i slike tilfeller.

A Tilkobling for varmtvannsutløp (G 3/4" innvendig gjenget rør)

B T-fordelingsrør (kjøpes lokalt)

C Tilkobling for trykkavlastningsventil

D Trykkavlastningsventil (kjøpes lokalt)

E Sirkulasjonstilkobling (G 1/2" utvendig gjenget rør)

F Stikkontakt for termistor

G Tilkobling for strømningsinntak fra hovedinnendørsanlegget av 
typen EKHBRD nederst i tanken (hurtigtilkobling)

H Varmevekslerkonvektor

J Tilkobling for returutløp til hovedinnendørsanlegget av typen 
EKHBRD nederst i tanken (hurtigtilkobling)

K Tilkobling for kaldt vann

A

H

K

G

J

F

E

M
N

G

C
D

J

L

B

E
A
K

P

L Termistor

M Anode

N Kledning

P Perforerte hull for vannrør

■ Tilkoblingene for avlastningsventilen på varmtvanns-
tanken til husholdningsbruk kan ikke brukes til andre
formål.

■ Varmtvannstanken til husholdningsbruk kan bare
brukes med et EKHBRD-innendørsanlegg.

Slå av strømtilførselen før du åpner dekorasjons-
panelene på innendørsanlegget.

1 Tilkobling for varmtvannsutløp (G 3/4" innvendig gjenget rør)

2 Tilkobling for kaldtvannsinntak (G 3/4" innvendig gjenget rør)

3 Tilkobling for varmtvannsutløp nederst i tanken (hurtigtilkobling)

4 Tilkobling for kaldtvannsinntak nederst i tanken (hurtigtilkobling)

5 Sirkulasjonstilkobling (G 1/2" utvendig gjenget rør)

6 Tilkobling for strømningsinntak fra hovedinnendørsanlegget av 
typen EKHBRD (hurtigtilkobling)

7 Tilkobling for returutløp til hovedinnendørsanlegget av typen 
EKHBRD (hurtigtilkobling)

8 3-veisventil

9 Tilkobling for strømningsinntak fra hovedinnendørsanlegget av 
typen EKHBRD nederst i tanken (hurtigtilkobling)

10 Tilkobling for returutløp til hovedinnendørsanlegget av typen 
EKHBRD nederst i tanken (hurtigtilkobling)

11 Perforerte hull for vannrør

12 Justeringsben (kun for EKHBRD-anlegg)

Modell for varmtvannstank til 
husholdningsbruk H

EKHTS200AB 2010 mm

EKHTS260AB 2285 mm
EKHTS200+260AB(9)
Varmtvannstank til husholdningsbruk for system med 
luft-til-vann-varmepumpe
4PW60907-1
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INSTALLERE VARMTVANNSTANKEN TIL 
HUSHOLDNINGSBRUK AV TYPEN EKHTS

Hvis det er påkrevd etter gjeldende lokale og nasjonale forskrifter,
kan du tilkoble en sirkulasjonspumpe mellom endepunktet for
varmtvannet og sirkulasjonstilkoblingen for varmtvannstanken til
husholdningsbruk.

Retningslinjer for installering

Ta hensyn til følgende retningslinjer når du installerer varmtvanns-
tanken til husholdningsbruk:

■ Installeringsstedet er frostfritt.

■ Standard installeringssted for varmtvannstanken til
husholdningsbruk er oppå innendørsanlegget.

■ Varmtvannstanken til husholdningsbruk kan også monteres på
gulvet. I så fall må du bruke EKFMAHTB-tilkoblingssettet som er
reservert for installering av varmtvannstanken til
husholdningsbruk ved siden av innendørsanlegget, og dette må
bestilles separat.

■ Plasser varmtvannstanken til husholdningsbruk slik at det blir
enkelt å utføre vedlikehold. Se på figur 3 og i installerings-
håndboken for EKHBRD-innendørsanlegget.

■ Sørg for en tilkobling for trykkavlastningsventilen og et drensrør
på inntaket for kaldtvann.

■ Det anbefales å installere en tilbakeslagsventil på inntaket for
kaldtvann til varmtvannstanken til husholdningsbruk i samsvar
med lokale og nasjonale forskrifter, for å unngå hevertvirkning i
retur.

■ I tilfelle lekkasje må du sørge for at vann ikke kan forårsake noen
skade på installeringsområdet og omgivelsene rundt.

■ Det anbefales å installere en trykkreduksjonsventil på inntaket
for kaldtvann i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

■ Det bør installeres et ekspansjonskar på inntaket for kaldtvann i
samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Installere og ferdigstille varmtvannstanken til 
husholdningsbruk

Installere varmtvannstanken oppå innendørsanlegget

1 Pakk ut varmtvannstanken til husholdningsbruk ved å følge
instruksjonene på anvisningsarket for utpakking.

2 Kontroller at alt tilbehøret til varmtvannstanken til husholdnings-
bruk er vedlagt (se "Tilbehør" på side 1).

3 Fjern dekorasjonspanelet foran og topplaten på
innendørsanlegget.

Du løsner dekorasjonspanelet foran ved å fjerne de 2 nederste
skruene og deretter hekte av panelet.

Fest topplaten til innendørsanlegget på modulen med
varmtvannstank til husholdningsbruk.

4 Tilkoble 3-veisventilen

1 Fjern begge delene av
dreneringsplaten på toppen
av innendørsanlegget før du
installerer 3-veisventilen.

■ Installeringen skal utføres av autorisert tekniker, og
valg av materialer og installering skal samsvare med
lokale og nasjonale forskrifter.

■ Utstyret er ikke ment brukt på steder der det kan
forekomme eksplosjoner.

■ Kvaliteten på varmtvannet til husholdningsbruk må
være i samsvar med EU-direktiv 98/83/EF.

■ Det bør monteres en dreneringsenhet på kaldtvanns-
tilkoblingen på varmtvannstanken til
husholdningsbruk.

■ Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å tilføre
noen former for glykol i vannkretsen.

■ For å unngå stillstand i vannet, er det viktig at
varmtvannstanken til husholdningsbruk er stor nok til
å dekke det daglige forbruket av varmt
husholdningsvann.

Hvis det over lengre perioder ikke forbrukes varmt-
vann, må utstyret skyldes med friskt vann før bruk.

Desinfiseringsfunksjonen til utstyret er beskrevet i
driftshåndboken for innendørsanlegget.

■ Den anbefales å unngå lange strekninger med
røropplegg mellom varmtvannstanken til
husholdningsbruk og endepunktet for varmtvannet
(dusj, bad, osv.), samt å unngå ubrukte endepunkter.

■ Installeringen må være i samsvar med lokale og
nasjonale forskrifter, og kan kreve ekstra
forholdsregler for hygienisk installering.

■ I henhold til lokale og nasjonale forskrifter kan det
være nødvendig å installere termostatiske
blandeventiler.

■ Rett etter installering må varmtvannstanken til
husholdningsbruk skylles med rent vann. Dette må
gjentas minst én gang daglig de 5 første dagene etter
installeringen.

Er det begrenset serviceplass på venstre og/eller
høyre side, bør du først gå nøye gjennom alle
installeringstrinnene for innendørsmodulen.

3

41 2

1 Tilkobling for sirkulasjon

2 Tilkobling for varmt vann

3 Dusj

4 Sirkulasjonspumpe

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x

4x
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2 Installeringssted.

3-veisventilen må installeres på innendørsanlegget.

3 Pakk ut 3-veisventilhuset og 3-veisventilmotoren.

Kontroller at tilbehøret nedenfor følger med motoren.

4 Fest hylsen på ventilen, og drei ventilen slik at hylsen står
plassert som på tegningen nedenfor.

5 Installer 3-veisventilhuset i rørsystemet.

Se figuren nedenfor før du lager tilkoblingen.

6 Skyv inn motoren på hylsen. 

Sørg for at hylsen ikke roteres når du gjør dette, for du må
beholde ventilposisjonen som ble fastsatt i trinn 4.

7 Plasser dreieknotten på dekselet til ventilmotoren, som vist
nedenfor.

Kontroller at dreieknotten blir trykket helt inn slik at
dreieknotten kan betjenes automatisk av anlegget. Hvis
dreieknotten løftes litt opp, er manuell drift mulig.

1 Hylse

2 Deksel til ventilmotor

3 Skrue

4 Dreieknott

Hvis ventilen ikke er plassert på denne måten før du
monterer motoren, vil ventilen gi vei for både
husholdningsvann og romoppvarming under drift.

1

3

2

1 Fra innendørsanlegget

2 Til varmtvannstank til 
husholdningsbruk

3 Til romoppvarming

1 2 3 4

4545°45°

45°

4545°45°

Romoppvarming
Varmtvannstank til 
husholdningsbruk

A

B

C

4

1

2
2

3
5

6

7
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8 Utfør ledningsopplegget i bryterboksen til innendørsanlegget
i samsvar med figuren nedenfor (kontroller at strømtilførselen
er slått av):

Sørg for å følge riktig ledningstrasé inne i anlegget (denne
ledningstraseen finner du i installeringshåndboken for
innendørsanlegget).
Se også på koblingsskjemaet som følger med
innendørsanlegget.

5 Monter tankmodulen oppå innendørsanlegget.

6 Tilkoble de bøyelige slangene, som vist på figur 4.

■ De 2 bøyelige slangene med hurtigtilkoblinger på hver side
må være koblet til dertil egnet spoletilkobling (se figur 4).

■ De 2 bøyelige slangene med hurtigtilkobling på den ene
siden og gjenget tilkobling på den andre siden må være
koblet til utløpet for varmtvann og inntaket for kaldtvann (de
må være ført ut fra den bakre platen (se figur 4). Avhengig av
installeringsstedet (installering på venstre eller høyre side),
trykker du ut de nødvendige hullene på høyre eller venstre
side på den perforerte platen bak. Påfør gummitetningen på
kantene av de perforerte hullene for å beskytte de bøyelige
rørene.
Hvis sirkulasjonstilkoblingen brukes, kobler du et rør med
gjenget tilkobling til dette hullet, og fører det gjennom et hull i
den bakre platen også (se figur 4).

7 Fest dekorasjonspanelene nederst på siden av varmtvanns-
tanken til husholdningsbruk på innendørsanlegget.

8 Tilkoble trykkavlastningsventilen (kjøpes lokalt, åpningstrykk på
maksimalt 10 bar) og dreneringen.

9 Koble termistorledningen til bryterboksen til innendørsanlegget.
Kontroller at strømtilførselen er slått av. Se på koblingsskjemaet
som følger med innendørsanlegget.

Avstanden mellom termistorkabelen og strømtilførselskabelen
må alltid være minst 25 mm for å hindre elektromagnetisk
forstyrrelse på termistorkabelen.

1 Sett inn koblingsstykket for termistorkabel i stikkontakt X11A
på kretskortet.

2 Fest kablene til kabelbåndarmaturet med kabelbånd for å
sikre strekkavlastning.

3 Når du fører ut kablene, må du sørge for at de ikke hindrer
monteringen av dekselet til innendørsanlegget.

X2M

3 4 5

3-veisventil

B
LU

B
LK

B
R

N
N Y L

■ Varmtvannstanken til husholdningsbruk er tung,
så det anbefales å være to personer til å
håndtere og løfte tanken.

■ Se på figuren nedenfor, og sørg for at
ledeskinnene på alle de fire hjørnene av bunnen
på varmtvannstanken til husholdningsbruk
passer perfekt med de fire ledeskinnene på
toppen av innendørsanlegget når du monterer
tankmodulen.

1 Tilkobling for varmtvannsutløp (G 3/4" innvendig gjenget rør)

2 Tilkobling for kaldtvannsinntak (G 3/4" innvendig gjenget rør)

3 Tilkobling for varmtvannsutløp nederst i tanken 
(hurtigtilkobling)

4 Tilkobling for kaldtvannsinntak nederst i tanken 
(hurtigtilkobling)

5 Sirkulasjonstilkobling (G 1/2" utvendig gjenget rør)

6 Tilkobling for strømningsinntak fra hovedinnendørsanlegget 
av typen EKHBRD (hurtigtilkobling)

7 Tilkobling for returutløp til hovedinnendørsanlegget av typen 
EKHBRD (hurtigtilkobling)

8 3-veisventil

9 Tilkobling for strømningsinntak fra hovedinnendørsanlegget 
av typen EKHBRD nederst i tanken (hurtigtilkobling)

10 Tilkobling for returutløp til hovedinnendørsanlegget av typen 
EKHBRD nederst i tanken (hurtigtilkobling)

1 Dekorasjonspanel

2 Hurtigtilkoblingshull

3 Fest med 2 skruer

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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NB! Det er bare relevant lokalt ledningsopplegg som vises.

10 Sett på plass dreneringsplaten på innendørsanlegget.

11 Ferdigstilling

Følg trinnene nedenfor når du skal fylle varmtvannstanken til
husholdningsbruk:

1 Åpne én varmtvannskran om gangen for å blåse ut luft fra
systemets røropplegg.

2 Åpne ventilen for tilførsel av kaldtvann. Kontroller at
dekorasjonspanelene på både varmtvannstanken til
husholdningsbruk og innendørsanlegget står rett.

3 Steng alle vannkranene når all luften er blåst ut.

4 Se etter lekkasje.

5 Betjen trykkavlastningsventilen manuelt for å sikre fri
vannstrøm gjennom utløpsrøret (drei knotten mot venstre).
Se "Hovedkomponenter" på side 2 hvis du vil vite hvor
trykkavlastningsventilen er plassert.

12 Sett på plass dekorasjonspanelet
foran på varmtvannstanken til
husholdningsbruk.

13 Sett på plass dekorasjonspanelet
foran på innendørsanlegget.

Installere varmtvannstanken ved siden av
innendørsanlegget

Se i håndboken som fulgte med EKFMAHTB-settet.

VEDLIKEHOLD

Det må jevnlig foretas en rekke kontroller og inspeksjoner av
anlegget og det lokale ledningsopplegget for å sikre maksimal
utnyttelse av anlegget.

De beskrevne kontrollene må utføres minst én gang i året av
kvalifisert personell.

1 Trykkavlastningsventil til varmtvannstank til husholdningsbruk
(kjøpes lokalt)

Kontroller at trykkavlastningsventilen til varmtvannstanken til
husholdningsbruk fungerer som den skal.

2 Ta av frontpanelet for å se etter vannlekkasje (fjern først
frontpanelet til innendørsanlegget).

Konvektoren for varmtvannstanken til husholdnings-
bruk må være fylt med vann fra vanninntaket til
innendørsanlegget. Det er for å hindre at det kommer
smuss inn i systemet.

X11A

A3P

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm1~

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm

X11A

A3P

3~

■ Hver enkelt inspeksjon må utføres av autorisert
tekniker, og ikke av brukeren.

■ Før vedlikehold eller reparasjonsarbeid påbegynnes
på anlegget, må strømbryteren på tilførselspanelet
alltid slås av, sikringene tas ut eller
verneanordningene åpnes.

■ Kontroller at strømtilførselen til utendørsanlegget også
er slått av før du påbegynner vedlikehold eller andre
typer reparasjoner.

2x

2x
EKHTS200+260AB(9)
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Fjerne belegg

Avhengig av vannkvalitet og innstilt temperatur, kan det dannes
belegg på varmeveksleren inne i varmtvannstanken til husholdnings-
bruk, og dette kan begrense varmeoverføringen. Det kan derfor være
nødvendig å fjerne belegg fra varmeveksleren ved jevne mellomrom.

Drenering

Følg trinnene nedenfor når du skal drenere varmtvannstanken til
husholdningsbruk:

1 Slå av strømtilførselen.

2 Steng ventilen for tilførsel av kaldtvann.

3 Åpne varmtvannskranene.

4 Åpne dreneringsventilen.

FEILSØKING

Dette avsnittet inneholder nyttig informasjon om hvordan du påviser
og retter opp visse feil som kan oppstå i anlegget.

Generelle retningslinjer

Før du starter feilsøkingen, bør du foreta en grundig visuell
inspeksjon av anlegget for å se etter åpenbare mangler, for eksempel
løse tilkoblinger eller defekt ledningsopplegg.

Når en sikkerhetsanordning er blitt utløst, må du stanse anlegget og
finne ut hvorfor anordningen ble utløst før du tilbakestiller den. Det
må ikke under noen omstendigheter slås bro over sikkerhets-
anordningen, og den må heller aldri endres til en annen verdi enn
den som er stilt inn fra fabrikken. Kontakt nærmeste forhandler hvis
du ikke finner årsaken til problemet.

Generelle symptomer

Symptom 1: Det kommer ikke ut vann fra varmtvannskraner

Symptom 2: Bare kaldt vann i varmtvannskraner

Symptom 3: Ujevnt vannutløp

Symptom 4: Skittent vann og vann som avgir lukt

KRAV TIL AVHENDING

Anlegget må demonteres og delene håndteres i henhold til gjeldende
lokal og nasjonal lovgivning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spesifikasjoner for varmtvannstank til 
husholdningsbruk

Ved bruk av hjelpemidler for å fjerne belegg, må det
kontrolleres at vannkvaliteten fortsatt overholder kravene i
EU-direktiv 98/83/EF.

Kontroller alltid at strømbryteren til anlegget er slått av før
du inspiserer tilførselspanelet eller bryterboksen til
anlegget.

MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE TILTAK

Hovedvanntilførselen er slått av. Kontroller at alle 
avstengingsventilene i vannkretsen 
er helt åpne.

MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE TILTAK

Den termiske sikringsautomaten i 
innendørsanlegget er blitt utløst

• Finn årsaken til utløsningen, og 
tilbakestill deretter knappen.

• Kontroller at termistoren er riktig satt 
inn i stikkontakten for termistoren.

Fremgangsmåte: Fjern frontpanel og 
isolasjon, og skift ut eller reparer 
føleren.

Innendørsanlegget (EKHBRD) kjører 
ikke.

Kontroller driften til 
innendørsanlegget. Se i håndboken 
som fulgte med innendørsanlegget.
Kontakt nærmeste forhandler hvis du 
tror noe er galt.

MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE TILTAK

Feil ved varmereguleringen (vannet 
er varmt).

Kontakt nærmeste forhandler.

Ekspansjonskaret er ødelagt. Skift ut ekspansjonskaret.

MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE TILTAK

Skittent vann Spyl eller rengjør varmtvannstanken 
til husholdningsbruk etter perioder 
med stillstand. Det hender at 
partikler i vannet avleires på bunnen 
av tanken. Hvis laget med avleiring 
blir tykt nok, kan det komme avleiring 
i utløpet for varmtvann som 
forurenser varmtvannet.

EKHTS200AB EKHTS260AB

Innholdskapasitet (l) 200 260
Volum for intern 
varmeveksler

(l) 7,5 7,5

Materiale Rustfritt stål Rustfritt stål
Totale mål (H x L x 
B')

(mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Tilkoblinger Hurtigtilkobling/G 3/4" F Hurtigtilkobling/G 3/4" F
Inspeksjonsåpning G1/2" M

Sirkulasjonstilkobling
G1/2" M

Sirkulasjonstilkobling
Vekt (tomt) 70 78
Montering Oppå EKHBRD 

eller gulvmontert
Oppå EKHBRD 
eller gulvmontert

Maksimalt trykk for 
varmtvannstank til 
husholdningsbruk

(bar) 10 10

Maksimalt primært 
arbeidstrykk 
(side med oppvarm
ing)

(bar) 3 3

Maksimumstemper
atur på varmtvann 
til 
husholdningsbruk

(°C) 75 75

Maksimumstemper
atur for 
varmeveksler

(°C) 85 85
Installeringshåndbok
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