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INDLEDNING

Generel information

Vi takker for dit køb af varmtvandstanken til boligtekniske
installationer.

EKHTS varmtvandstank til boligtekniske installationer kan kun til-
sluttes EKHBRD indendørsenheden. Varmtvandstanken til bolig-
tekniske installationer fås i to størrelser: ca. 200 og 260 liter. Alle
modeller kan monteres oven på indendørsenheden. Hvis man vil
installere varmtvandstanken til boligtekniske installationer på gulvet
ved siden af indendørsenheden, skal man anskaffe tilslutningssættet
EKFMAHTB.

Omfanget af denne manual

I denne manual beskrives fremgangsmåden ved udpakning, installa-
tion og tilslutning af varmtvandstanken til boligtekniske installationer.

Modelidentifikation

TILBEHØR

Tilbehør leveret sammen med varmtvandstanken til 
boligtekniske installationer

Se figur 1

Ekstraudstyr

EKFMAHTB

Tilslutningssæt til installation af varmtvandstanken til boligtekniske
installationer på gulvet ved siden af indendørsenheden.

Se installationsvejledningen til sættet for at få yderligere detaljer.

EKHTS200AB(9)
EKHTS260AB(9)

Varmtvandstank til boligtekniske installationer 
til luft-til-vand varmepumpesystem Installationsvejledning

LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN.
OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET LET
TILGÆNGELIGT STED FOR FREMTIDIG BRUG.

FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF
UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I
ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND
ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG
KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA
DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED
UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET
MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.

KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I
TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF
UDSTYRET.

ENHEDEN BESKREVET I DENNE VEJLEDNING ER
UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS
INSTALLATION OG TIL BRUG VED EN OMGIVENDE
TEMPERATUR MELLEM 5°C~30°C.

EK HTS 200 AB

Serie

Typebestemmelse

Varmtvandstank i rustfrit stål

Sæt til brug i Europa

1 Fleksibel slange til varmevekslerspolen

2 Fleksibel slange til varmt/koldt vand

3 Klemme

4 Installationsvejledning

5 Ark med instruktioner vedrørende udpakning

6 3-vejs ventil-enhed (grunddel + motor + klemmer + T-led)

7 Enhed med forberedt hul (strop + klemmer + skruer)

8 Kun EKHTS_AB + EKHBRD_AA
Se installationsvejledningen til sættet for at få yderligere 
detaljer.
EKHTS200+260AB(9)
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OVERBLIK OVER ENHEDEN

Hovedkomponenter

Sikkerhedsindretninger 

■ Varmebeskyttelse — EKHBRD-indendørsenheden er udstyret
med en varmebeskyttelse. Varmebeskyttelsen aktiveres, når
temperaturen bliver for høj. Når den er aktiveret, skal man
nulstille beskyttelsen på indendørsenheden ved at trykke på den
røde knap (få adgang hertil ved at fjerne panelerne, som vist i
manualen til indendørsenheden). 

■ Overtryksventil - Der skal tilsluttes en overtryksventil (medfølger
ikke) med et åbningstryk på maks. 10 bar til forbindelsen herfor i
overensstemmelse med relevante lokale og nationale
bestemmelser.

■ Hvis man tilslutter et afgangsrør til overtryksindretningen, skal
man installere røret med konstant fald og i frostfrie omgivelser.
Røret skal have fri adgang til atmosfæren.

Oversigtstegning

Oversigtstegning, se figur 2

Det komplette system (indendørsenhed og udendørs-
enhed) er beregnet til anvendelse sammen med en Daikin
varmtvandstank til boligtekniske installationer. Hvis der
anvendes en anden tank sammen med Daikin indendørs-
enheden, kan Daikin ikke garantere hverken for korrekt
drift eller driftssikkerhed. Daikin kan i dette tilfælde ikke
yde garanti på systemet.

A Varmtvandstilslutning (G 3/4" hun)

B T-stykke (medfølger ikke)

C Tilslutning for overtryksventil

D Omløbsventil (medfølger ikke)

E Recirkulationstilslutning (G 1/2" han)

F Stik for termomodstand

G Tilslutning indgang gennemstrømning fra den primære EKHBRD 
indendørsenhed i bunden af tanken (lynkobling)

H Varmevekslerspole

J Tilslutning returvand afgang til den primære EKHBRD 
indendørsenhed i bunden af tanken (lynkobling)

K Koldtvandstilslutning (G 3/4" hun)

A

H

K

G

J

F

E

M

P

N

G

C
D

J

L

B

E
A
K

P

L Termomodstand

M Anode

N Kabinet

P Forberedte huller til vandrør

■ Overtryksventilens tilslutninger på varmtvandstanken
til boligtekniske installationer må ikke anvendes til
andre formål.

■ Denne varmtvandstank til boligtekniske installationer
kan kun anvendes sammen med en EKHBRD
indendørsenhed.

Afbryd strømforsyningen, før du fjerner panelerne på
indendørsenheden.

1 Varmtvandstilslutning (G 3/4" hun)

2 Koldtvandstilslutning (G 3/4" hun)

3 Varmtvandstilslutning i bunden af tanken (lynkobling)

4 Koldtvandstilslutning i bunden af tanken (lynkobling)

5 Recirkulationstilslutning (G 1/2" han)

6 Tilslutning indgang gennemstrømning fra den primære EKHBRD 
indendørsenhed (lyn kobling)

7 Tilslutning returvand afgang til den primære EKHBRD 
indendørsenhed (lyn kobling)

8 3-vejs ventil

9 Tilslutning indgang gennemstrømning fra den primære EKHBRD 
indendørsenhed i bunden af tanken (lynkobling)

10 Tilslutning returvand afgang til den primære EKHBRD 
indendørsenhed i bunden af tanken (lynkobling)

11 Forberedte huller til vandrør

12 Fødder til nivellering, (kun EKHBRD enheder)

Varmtvandstank til boligtekniske 
installationer, model H

EKHTS200AB 2010 mm

EKHTS260AB 2285 mm
Installationsvejledning
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INSTALLATION AF EKHTS VARMTVANDSTANK 
TIL BOLIGTEKNISKE INSTALLATIONER

Hvis det ifølge lokale og nationale bestemmelser er påkrævet, skal
du tilslutte en recirkuleringspumpe mellem varmtvandets slutpunkt
og recirkulerings-tilslutningen på varmtvandstanken til boligtekniske
installationer.

Installationsvejledninger

Følg disse retningslinjer, når du monterer varmtvandstanken til
boligtekniske installationer:

■ Installationsstedet skal være frostfrit.

■ Standard-installationssted for varmtvandstanken til boligtekniske
installationer er oven på indendørsenheden.

■ Man kan også installere varmtvandstanken til boligtekniske
installationer på gulvet. Hvis man vil installere
varmtvandstanken til boligtekniske installationer på gulvet ved
siden af indendørsenheden, skal man bestille tilslutningssættet
EKFMAHTB separat.

■ Placér varmtvandstanken til boligtekniske installationer på et
passende sted, så den er let at vedligeholde. Se figur 3 og
installationsvejledningen for EKHBRD indendørsenheden.

■ Etablér en tilslutning til overtryksventilen og et dræn på indtaget
til koldt vand.

■ For at undgå, at væsken stiger bagud, anbefaler vi, at man
installerer en kontraventil på indtaget til koldt vand på
varmtvandstanken til boligtekniske installationer i henhold til
lokale og nationale bestemmelser.

■ Sørg for, at vandet ikke kan beskadige installationsstedet og
omgivelserne i tilfælde af en lækage.

■ Vi anbefaler, at man installerer en trykreduktionsventil på
indtaget til koldt vand i henhold til lokale og nationale
bestemmelser.

■ Man bør installere en ekspansionsbeholder på indtaget til koldt
vand i henhold til lokale og nationale bestemmelser.

Installation og ibrugtagning af varmtvandstanken til 
boligtekniske installationer

Installation af varmtvandstanken oven på indendørs-
enheden

1 Pak varmtvandstanken til boligtekniske installationer ud i
henhold til vejledningen på arket med instruktioner vedrørende
udpakning.

2 Kontrollér, at alt tilbehør til varmtvandstanken til boligtekniske
installationer (se "Tilbehør" på side 1) er indeholdt.

3 Fjern frontpladen og toppladen på indendørsenheden.

For at tage frontpladen af skal du fjerne de to skruer i bunden og
derefter løfte pladen af.

Montér toppladen fra indendørsenheden på modulet med
varmtvandstanken til boligtekniske installationer.

■ Installationen skal foretages af en godkendt tekniker,
og valget af materialer og installationstype skal være i
overensstemmelse med nationale og internationale
bestemmelser.

■ Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt
eksplosiv atmosfære.

■ Vandkvaliteten for varmtvand til boliginstallationer skal
overholde kravene i EU-direktivet 98/83 EC.

■ Der skal installeres et dræn på koldtvands-
forbindelsen på varmtvandstanken til boligtekniske
installationer.

■ Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at påfylde
glycol af nogen art i vandkredsen.

■ For at undgå stillestående vand er det vigtigt, at
opbevaringskapaciteten i varmtvandstanken til bolig-
tekniske installationer svarer til det daglige forbrug af
varmt vand i husholdningen.

Hvis der i længere perioder ikke forbruges varmt
vand, skal udstyret skylles med ferskvand før brug.

Desinfektions-funktionen på udstyret er beskrevet i
indendørsenhedens betjeningsvejledning.

■ Vi anbefaler, at man undgår for lange rørforbindelser
mellem varmtvandstanken til boligtekniske installa-
tioner og det varme vands slutpunkt (bruser, bad …),
og at man undgår blinde rør.

■ Installationen skal leve op til kravene i lokale og
nationale bestemmelser, og det kan være nødvendigt
at tage yderligere hygiejniske forholdsregler i
forbindelse med installationen.

■ I henhold til kravene i lokale og nationale
bestemmelser kan det være nødvendigt at installere
termostatstyrede blandeventiler.

■ Varmtvandstanken til boligtekniske installationer skal
skylles med frisk vand straks efter installationen.
Denne procedure skal gentages mindst en gang om
dagen i de første 5 dage efter installationen.

Hvis den tilgængelige plads til service i venstre og/
eller højre side er begrænset, skal man grundigt
overveje alle arbejdstrin vedrørende montering af
indendørsmodulet først.

3

41 2

1 Tilslutning for recirkulation

2 Varmtvandstilslutning

3 Bruser

4 Recirkuleringspumpe

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x
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4 Tilslutning af 3-vejs-ventilen

1 Fjern begge dele af drænpladen
oven på indendørsenheden, før
du installerer 3-vejs-ventilen.

2 Montageposition.

3-vejs-ventilen skal installeres i indendørsenheden.

3 Pak 3-vejs ventillegemet og 3-vejs ventilmotoren ud.

Kontrollér, at følgende tilbehør er leveret sammen med
motoren.

4 Sæt bøsningen på ventilen og drej ventilen således, at
bøsningen er placeret som vist på tegningen nedenfor.

5 Installér 3-vejs ventillegemet i rørene.

Se figuren nedenfor, før du tilslutter.

1 Bøsning

2 Dæksel over ventilmotor

3 Skrue

4 Drejeknap

4x

1

3

2

1 Fra indendørsenhed

2 Til varmtvandstanken til 
boligtekniske installationer

3 Til rumopvarmning

1 2 3 4

Hvis ikke ventilen er placeret på denne måde, før man
monterer motoren, vil ventilen tillade gennemløb af
såvel varmtvand som vand til rumopvarmning under
drift.

4545°45°

45°

4545°45°

A

B

C

4

1

2
2

3

5

6

7

98

10

11

11

13

14
15

16 12
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6 Skub motoren på bøsningen. 

Pas på ikke at dreje bøsningen, når du skubber motoren på,
så ventil-positionen forbliver som indstillet under trin 4.

7 Sæt drejeknappen på ventilmotorens dæksel, som vist
nedenfor.

Kontrollér, at drejeknappen er skubbet helt ind, så den kan
betjenes automatisk af enheden. Hvis man løfter
drejeknappen en smule, kan man betjene den manuelt.

8 Ledningerne i indendørsenhedens el-boks skal føres iht.
tegningen nedenfor: (kontrollér, at strømforsyningen er
afbrudt)

Sørg for at trække ledningerne korrekt inde i enheden
(ledningsføringen kan ses i installationsvejledningen til
indendørsenheden).
Se også ledningsdiagrammet, der fulgte med indendørs-
enheden.

5 Sæt tankmodulet oven på indendørsenheden.

6 Tilslut de fleksible slanger, som vist på figur 4.

■ De 2 fleksibel slanger med lynkoblinger i begge ender skal
sluttes til den passende spiralforbindelse (se figur 4).

■ De 2 fleksible slanger med lynkobling i den ene ende og
gevindkobling i den anden ende skal tilsluttes varmtvands-
udtaget og koldtvandsindtaget (de skal føres ud ved bag-
pladen (se figur 4). Afhængigt af montagestedet (installation i
højre eller venstre side) skal du presse de påkrævede
forberedte huller ud af bagpladen i højre eller venstre side.
Sæt stroppen på kanterne af de forberedte huller for at
beskytte de fleksible rør.
Hvis tilslutningen til recirkulation anvendes, skal du tilslutte
en slange med gevindkobling til denne åbning og ligeledes
føre den igennem et hul i bagpladen (se figur 4).

Rumopvarmning Varmtvandstank til boligtekniske installationer

X2M

3 4 5

3-vejs ventil

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

■ Da varmtvandstanken til boligtekniske installa-
tioner er ret tung, anbefaler vi, at to personer
håndterer og løfter tanken.

■ Se billedet nedenfor og kontrollér, at positions-
styrene i alle fire hjørner af bunden på varmt-
vandstanken til boligtekniske installationer passer
præcis på de fire positionsstyr for oven på
indendørsenheden, når du sætter tankmodulet
på.

1 Varmtvandstilslutning (G 3/4" hun)

2 Koldtvandstilslutning (G 3/4" hun)

3 Varmtvandstilslutning i bunden af tanken (lynkobling)

4 Koldtvandstilslutning i bunden af tanken (lynkobling)

5 Recirkulationstilslutning (G 1/2" han)

6 Tilslutning indgang gennemstrømning fra den primære 
EKHBRD indendørsenhed (lyn kobling)

7 Tilslutning returvand afgang til den primære EKHBRD 
indendørsenhed (lyn kobling)

8 3-vejs ventil

9 Tilslutning indgang gennemstrømning fra den primære 
EKHBRD indendørsenhed i bunden af tanken (lynkobling)

10 Tilslutning returvand afgang til den primære EKHBRD 
indendørsenhed i bunden af tanken (lynkobling)
EKHTS200+260AB(9)
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7 Fastgør side- og bundpladerne på varmtvandstanken til bolig-
tekniske installationer til indendørsenheden.

8 Tilslut overtryksventilen (medfølger ikke, åbningstryk maks.
10 bar) og aftap vand.

9 Tilslut termomodstandens ledning til el-boksen i indendørs-
enheden. Kontrollér, at strømforsyningen er afbrudt. Se også
ledningsdiagrammet, der fulgte med indendørsenheden.

Afstanden mellem termomodstandens kabel og strøm-
forsyningskablet skal altid være mindst 25 mm for at forebygge
elektromagnetisk interferens på termomodstandens kabel.

1 Sæt termomodstandens kabelforbinder i stikket X11A på
printkortet.

2 Fastgør kablet til kabelholdebeslagene, således at kablet ikke
belastes.

3 Når du trækker kabler, skal du passe på, at de ikke er i vejen
ved montering af dækslet over indendørsenheden.

Bemærk: der vises kun relevante ledninger på
opstillingsstedet.

10 Sæt drænpladen på indendørsenheden igen.

1 Frontplade

2 Hul til hurtig montage

3 Spænd med to skruer

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3

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~
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11 Ibrugtagning

Følg trinene nedenfor for at fylde varmtvandstanken til bolig-
tekniske installationer:

1 Åbn varmtvandshanerne en efter en for at udlufte systemets
rørforbindelser.

2 Åbn koldtvands-fødeventilen. Kontrollér, at panelerne på
varmtvandstanken til boligtekniske installationer og på
indendørsenheden flugter.

3 Luk alle vandhaner, når der er udluftet.

4 Kontrollér for lækage.

5 Aktivér overtryksventilen manuelt for at sikre, at der er fri
vandgennemstrømning gennem afgangsrøret (drej knappen
mod venstre). Se "Hovedkomponenter" på side 2 vedr.
placering af overtryksventilen.

12 Sæt frontpladen på
varmtvandstanken til boligtekniske
installationer.

13 Sæt frontpladen på indendørs-
enheden igen.

Installation af varmtvandstanken ved siden af
indendørsenheden

Se manualen, der følger med EKFMAHTB-sættet.

VEDLIGEHOLDELSE

Der skal jævnligt udføres forskelligt kontrol- og inspektionsarbejde på
enheden og ledningsføringen på stedet for at sikre optimal drift af
enheden.

Det beskrevne kontrolarbejde skal foretages mindst en gang om
året af kvalificeret personale.

1 Overtryksventil på varmtvandstanken til boligtekniske
installationer (medfølger ikke)

Kontrollér, om overtryksventilen på varmtvandstanken til
boligtekniske installationer virker korrekt.

2 Fjern frontpladen for at kontrollere for vandlækage (tag først
frontpladen af indendørsenheden).

Fjernelse af kedelsten

Afhængigt af vandkvaliteten og den indstillede temperatur kan der
aflejres kedelsten på varmeveksleren inde i varmtvandstanken til
boligtekniske installationer, og dette kan reducere varmeoverførslen.
Derfor kan det være nødvendigt at afkalke varmeveksleren med visse
mellemrum.

Aftapning

Følg trinene nedenfor for at tappe vandet af varmtvandstanken til
boligtekniske installationer:

1 Afbryd strømforsyningen.

2 Luk koldtvands-fødeventilen.

3 Åbn varmtvandshanerne.

4 Åbn drænventilen.

Spiralen i varmtvandstanken til boligtekniske installa-
tioner skal fyldes med vand ved indendørsenhedens
vandindtag. Dette skal gøres for at hindre, at der
trænger smuds ind i systemet.

2x

2x

■ Hver inspektion skal udføres af en autoriseret
tekniker, og ikke af brugeren.

■ Sluk altid for afbryderen på strømpanelet, fjern
sikringerne eller åbn enhedens beskyttelses-
indretninger, før der udføres vedligeholdelse af eller
reparation på enheden.

■ Kontrollér, at strømforsyningen til udendørsenheden
også er slået fra, inden du påbegynder vedlige-
holdelse af eller reparation på enheden.

Når man anvender afkalkningsmidler, skal man sikre sig, at
vandkvaliteten stadigvæk lever op til kravene i EU-direktiv
98/83/EC.
EKHTS200+260AB(9)
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FEJLFINDING

Dette afsnit indeholder nyttige oplysninger til brug ved fejlfinding, og
når der skal løses problemer i forbindelse med enheden.

Generelle retningslinjer

Gennemgå enheden for synlige tegn på defekter, som f.eks. løse
forbindelse eller defekte ledninger, før fejlfindingen påbegyndes.

Stop enheden, når en sikkerhedsindretning aktiveres, og find ud af,
hvorfor sikkerhedsindretningen blev aktiveret, før den nulstilles.
Sikkerhedsanordninger må under ingen omstændigheder parallel-
forbindes, og værdierne må ikke afvige fra fabriksindstillingerne.
Tilkald forhandleren, hvis årsagen til problemet ikke kan findes.

Generelle symptomer

Symptom 1: Ingen vandudstrømning ved varmtvandshaner

Symptom 2: Vand ved varmtvandshaner er koldt

Symptom 3: Uregelmæssig udledning af vand

Symptom 4: Tilsmudset vand og vand, der lugter

KRAV TIL BORTSKAFFELSE

Demontering af enheden og håndtering af dele skal foretages i
overensstemmelse med relevante lokale bestemmelser og national
lovgivning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Varmtvandstank til boligtekniske installationerHusk altid, at der skal være slukket på enhedens afbryder,
når der udføres inspektion af enhedens strømpanel eller
el-boks.

MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Vandforsyningen er slået fra. Kontrollér, om alle spærreventiler i 
vandkredsen er helt åbne.

MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Den termiske afbryder i 
indendørsenheden er blevet aktiveret

• Kontrollér og find årsagen til 
aktiveringen og nulstil herefter 
knappen.

• Kontrollér, om termomodstanden er 
monteret rigtigt i stikket.

Fremgangsmåde: Tag frontpladen og 
isoleringen af, udskift sensoren eller 
reparér den.

Indendørsenheden (EKHBRD) kører 
ikke.

Kontrollér driften af indendørs-
enheden. Se manualen, der følger 
med indendørsenheden.
Hvis du har mistanke om fejl, skal du 
kontakte din lokale forhandler.

MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Varmestyringsfejl (vandet vil være 
varmt).

Kontakt forhandleren.

Ekspansionsbeholderen er defekt. Udskift ekspansionsbeholderen.

MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Tilsmudset vand Skyl eller rengør varmtvandstanken 
til boligtekniske installationer efter en 
periode, hvor den ikke har været 
brugt. Det kan forekomme, at 
partikler i vandet bundfældes i 
tanken. Hvis dette lag bliver 
tilstrækkeligt tykt, kan de 
bundfældede partikler blive ledt ud 
sammen med det varme vand og 
forurene vandet.

EKHTS200AB EKHTS260AB

Lagringskapacitet (l) 200 260
Volumen på intern 
varmeveksler

(l) 7,5 7,5

Materiale Rustfrit stål Rustfrit stål
Dimensioner 
generelt (H x L x B)

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

Tilslutninger Lynkobling/G 3/4" F Lynkobling/G 3/4" F
Inspektionsåbning G1/2" M

Tilslutning for 
recirkulation

G1/2" M
Tilslutning for 
recirkulation

Vægt (tom) 70 78
Montering Oven på EKHBRD 

eller på gulv
Oven på EKHBRD 

eller på gulv
Maksimalt tryk, 
varmtvandstank 
til boligtekniske 
installationer

(bar) 10 10

Maks. primært 
arbejdstryk (på 
varmesiden)

(bar) 3 3

Maks. temperatur 
på varmt vand til 
boliger

(°C) 75 75

Maks. temperatur 
varmeveksler

(°C) 85 85
Installationsvejledning
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