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INDLEDNING

Generel information

Vi takker for dit køb af varmtvandstanken til boligtekniske
installationer.

EKHWE varmtvandstanken til boligtekniske installationer med
integreret 3 kW elektrisk hjælpevarmer kan tilsluttes indendørs-
enheden. Varmtvandstanken til boligtekniske installationer fås i tre
størrelser: 150, 200 og 300 liter. Alle modeller er gulvmonterede,
men 150-liter modellen EKHWET150A3V3 er vægmonteret. 200 og
300 liter-modellerne kan også fås i versioner med 400 V.

Omfanget af denne manual

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

Modelidentifikation

TILBEHØR

Tilbehør leveret sammen med varmtvandstanken til 
boligtekniske installationer

Se figur 1

GARANTI

EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3
EKHWE200A3V3 EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3V3 EKHWE300A3Z2

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 MON-
TØR 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 0°C~35°C.

EK HWE (T) 150 A 3 V3

Hjælpevarmer spænding
V3 = 1P, 230 V
Z2 = 2P, 400 V (kun til 
200 l og 300 l modeller)

Kapacitet hjælpevarmer: 3 kW

Serie

Visning af lagringskapacitet i liter

T = vægmonteret; ellers, stående på gulv

Varmtvandstank emaljeret

Sæt til brug i Europa

1 Termomodstand + tilslutningsledning (12 m)

2 Kontaktor – enhed med sikring

3 Fastgørelsesskrue til kontaktor

4 Selvskærende skrue

5 Installationsvejledning

6 3-vejs ventil (Rp 1")

7 3-vejs ventil motor

Garantien bortfalder, hvis

■ der ikke er installeret en overtryksventil på maks.
10 bar.

■ der forekommer unormal korrosionsdannelse på
grund af manglende dielektriske koblinger.

■ der er foretaget forkerte elektriske tilslutninger.

■ man tilslutter elektrisk strøm til enheden, før man
påfylder vand.

■ vedligeholdelsen er utilstrækkelig, særlig manglende
inspektion af anoden hvert 2. år og udskiftning, om
nødvendigt.
EKHWE150~300A3V3 + EKHWE200+300A3Z2
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INSTALLATION AF EKHWE VARMTVANDSTANK 
TIL BOLIGTEKNISKE INSTALLATIONER

Hvis forbruget af varmt vand er begrænset, f.eks. når brugeren er på
ferie, eller i huse, som kun bebos lejlighedsvist, skal varmtvands-
tanken til boligtekniske installationer udstyres med en shuntpumpe.

■ Shuntpumpen kan være tidsstyret,

■ shuntpumpen skal køre for at cirkulere hele indholdet i varmt-
vandstanken til boligtekniske installationer 1,5 gange i timen,

■ og shuntpumpen skal køre, eller programmeres til drift, så den
kører uafbrudt i mindst 2 timer hver dag.

Hvis vandrøret mellem varmtvandstanken til boligtekniske installa-
tioner og varmtvandets slutpunkt (bruser, badekar osv.) er meget
langt, kan det tage længere tid, inden det varme vand fra varmt-
vandstanken til boligtekniske installationer når frem til slutpunktet.

Hvis det er påkrævet, skal du tilslutte en recirkuleringspumpe mellem
varmtvandets slutpunkt og recirkuleringshullet i varmtvandstanken til
boligtekniske installationer.

Hovedkomponenter

■ Det komplette AD system
(indendørsenhed og udendørsenhed) er beregnet til
anvendelse sammen med en AD

varmtvandstank til boligtekniske installationer. Hvis
der anvendes en anden tank sammen med
AD indendørsenheden, kan Daikin
ikke garantere hverken for korrekt drift eller drifts-
sikkerhed. Daikin kan i dette tilfælde ikke yde garanti
på systemet.

■ 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
ethylenglycol i vandkredsen. Hvis man påfylder
ethylenglycol, kan det medføre forurening af vandet til
boliginstallationer, hvis der skulle forekomme en
lækage i varmevekslerens spole.

■ Det er vigtigt, at lagringskapaciteten på varmtvands-
tanken til boligtekniske installationer er tilstrækkelig til
at dække daglige udsving ved forbrug af varmt vand,
uden at temperaturen på afgangsvandet falder under
brug.

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

■ Anoden skal kontrolleres minimum hvert 2. år og om
nødvendigt udskiftes.

■ Man bør installere en trykreducerende indretning på
maks. 10 bar på varmtvandstanken til boligtekniske
installationer.

1 Tilslutning koldt vand

2 Varmtvandstilslutning

3 Shuntpumpe 
(medfølger ikke)

4 Kontraventil 
(medfølger ikke)

1

2 3

4

2

1

1 Bruser

2 Recirkuleringspumpe

1 Anode

2 Varmtvandstilslutning (3/4" MBSP)(a)

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (standardrør engelsk type, han)

3 Tilslutning for overtryksventil (1/2" MBSP)(a)

4 El-boks

5 Recirkuleringshul (3/4" MBSP)(a)

6 Stik for termomodstand

7 Indgang varmeveksler (3/4" FBSP)(b)

(b) FBSP = Female British Standard Pipe (standardrør engelsk type, hun)

8 Varmevekslerspole

9 Udgang varmeveksler (3/4" FBSP)(b)

10 Tilslutning koldt vand (3/4" MBSP)(a)

11 Hul til varmemodstand til brug sammen med sættet for tilslutning 
til solceller (ekstraudstyr). 
Se installationsvejledningen EKSOLHWAV1.

12 Elektrisk varmeelement

13 Inspektionsflange

14 Varmeafbryder

15 Kabelindgang fra indendørsenhed

16 Kabelindgang til brug sammen med sættet for tilslutning til 
solceller (ekstraudstyr)
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Sikkerhedsindretninger

■ Varmebeskyttelse - Hjælpevarmeren i varmtvandstanken til
boligtekniske installationer er udstyret med en varme-
beskyttelse. Varmebeskyttelsen aktiveres, når temperaturen
bliver for høj. Når den er aktiveret, skal beskyttelsesindretningen
nulstilles på varmtvandstanken til boligtekniske installationer ved
at trykke på den røde knap (for adgang hertil skal man fjerne
låget over el-boksen).

■ 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.

Der kan dryppe vand fra afgangen på overtryksventilen.

Oversigtstegning

Oversigtstegning, se figur 2.

Installationsvejledninger

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

■ Installationsstedet skal være frostfrit.

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

■ Rørstørrelsen skal være 1" eller mere (reduceres til 3/4" ved
tankens tilgang) for at sikre tilstrækkelig vandindhold i rørene
mellem indendørsenheden og varmtvandstanken til bolig-
tekniske installationer.

■ Placér varmtvandstanken til boligtekniske installationer i en
passende position, således at man let kan udføre vedlige-
holdelse. Husk, at der skal være adgang til el-boksen. Se de
gråfarvede zoner vist i figur 2.

■ Der skal være en tilslutning til afgangsvand fra overtryksventilen
og til aftapningen.

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

Installation af varmtvandstanken til boligtekniske 
installationer

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

2 Ved gulvmontage skal man placere varmtvandstanken til
boligtekniske installationer på en plan overflade. Justér om
nødvendigt benene i bunden. Ved vægmontering (kun
EKHWET150A3V3 modellen) skal man sikre sig, at væggen er
solid. I begge tilfælde skal varmtvandstanken til boligtekniske
installationer monteres i vater.

3 Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand for vedligeholdelse, som
vist på figur 2.

Tilslutning af vandkredsen

Se kapitlet "Eksempler på typisk anvendelse" i installations-
vejledningen, der følger med indendørsenheden, vedr. detaljer om
tilslutning af vandkredsene og den motordrevne 3-vejs-ventil.

Du skal isolere alle vandrør og tilslutninger.

Tilslutning af 3-vejs-ventilen

1 Se figur 3 før du tilslutter.

2 Montageposition.

Vi anbefaler, at man tilslutter 3-vejs ventilen så tæt på
indendørsenheden, som muligt. Den kan indstilles på en af
følgende fire måder.

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

Kontrollér, at følgende tilbehør er leveret sammen med motoren.

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

■ Du må ikke installere varmeaggregater uden termiske
afbrydere.

Låget på el-boksen må kun åbnes af en autoriseret
elektriker.

Slå strømforsyningen fra, før du åbner el-boksens låg.

figur A figur B

figur C figur D

1 Fra AD indendørsenhed

2 Til varmtvandstanken til boligtekniske installationer

3 Til rumopvarmning

1 Bøsning

2 Dæksel over ventilmotor

3 Skrue

4 Skala

1

2

3

1

3

2

1

2

3

1

3

2

1 2 3

4
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4 Installér 3-vejs ventillegemet i rørene.

• Sørg for, at spindlen placeres således, at motoren kan
monteres og udskiftes.

• Put bøsningen på ventilen og drej ventilen til
midterpositionen på skalapladen.
Kontrollér, at ventilen sidder som på tegningen nedenfor. Den
bør blokere afgangen til varmtvand til boligen med 50% og
afgangen til rumopvarmningen med 50%.

5 Når du installerer iht. figur A eller figur D, skal du åbne
ventilmotorens dæksel ved at løsne skruen og ændre jumper-
stillingen for at ændre ventilens rotationsretning.

Som standard er jumperen fra fabrikken indstillet til installation
iht. figur B og figur C.

6 Skub motoren på motorbøsningen.

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

7

8 Sæt den rød/blå skala på ventilen, som vist nedenfor.

9 Sørg for at fastgøre strømforsyningsledningen korrekt på 3-vejs-
ventilens hoveddel med et kabelbånd (medfølger ikke), som vist
på tegningen nedenfor.

10 Ledningerne i indendørsenheden skal føres iht. tegningen
nedenfor:

Se endvidere tegningen påside 6.

Tilslutning af vandkredse

1 Tilslut vandindgangen og -udgangen på varmeveksleren.

2 Tilslut fødeslanger for varmt og koldt vand.

3 Tilslut overtryksventilen (medfølger ikke, åbningstryk maks.
10 bar).

Ledningsføring på stedet

Krav til strømkreds og kabel

Vedr. kabelkrav og specifikationer, se "Ledningsføring på stedet" i
indendørsenhedens installationsvejledning leveret sammen med
EKHBH/X enheden.

Installation i henhold til figur A og 
figur B

Installation i henhold til figur C og 
figur D

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.

Installation i henhold til figur A og 
figur D

Installation i henhold til figur B og 
figur C

Ventilens rotationsretning

Varmtvands-
tank til 

boligtekniske 
installationer

Rum-
opvarmning

Rum-
opvarmning

Varmtvands-
tank til 

boligtekniske 
installationer

Installation i henhold til
tegning B og tegning C

Installation i henhold til
tegning A og tegning D

L

N
Y

DIR

2P

8 9 10

3-vejs ventil

B
R

N

B
LU

B
LK

L N Y

Du skal bruge galvaniserede koblinger ved tilslutningen.

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.

■ Der skal monteres en hovedafbryder eller anden form
for afbryder med adskillelse af alle ledere i lednings-
føringen i henhold til relevante lokale og nationale
bestemmelser.

■ Al ledningsføring på stedet og alle komponenter skal
installeres af en autoriseret el-installatør og skal
overholde relevant europæisk og national lovgivning.

■ Ledningsføringen på stedet skal udføres i overens-
stemmelse med ledningsdiagrammet, som fulgte med
enheden, samt vejledningen nedenfor.

■ Varmtvandstanken til boligtekniske installationer skal
jordforbindes via indendørsenheden.

■ Husk at bruge en særskilt strømkreds. Brug aldrig en
strømforsyning, som deles med andet udstyr.

■ Brug en og samme særskilte strømforsyning til
udendørsenhed, indendørsenhed, ekstra-varmer og
varmtvandstank til boligtekniske installationer.

BEMÆRK Vælg strømkablet i henhold til relevant lokal og
national lovgivning.
Installationsvejledning
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Termomodstand og kable til termomodstand

Sæt termomodstanden så langt ind i stikket, som muligt. Fastgør med
den medfølgende fjeder.

Afstanden mellem termomodstandens kabel og strømforsynings-
kablet skal altid være mindst 5 cm for at forebygge elektromagnetisk
interferens på termomodstandens kabel.

Fremgangsmåde

Tilslutninger, der skal foretages i el-boksen på varmtvands-
tanken til boligtekniske installationer

1 Ved EKHWE*V3 modellen skal du tilslutte hjælpevarmerens
strømforsyning og varmebeskyttelseskablet som vist på
ledningsdiagrammet nedenfor.

Ved Z2-modeller skal du tilslutte på følgende måde:

2 Kablet må ikke være belastet.

Tilslutninger, der skal foretages i indendørsenhedens el-boks

3 Montér kontaktoren med ledninger (K3M), afbryderen (F2B) og
klemrækkerne (X3M, X4M). Kontaktoren skal fastgøres med de
2 medfølgende kontaktor-skruer, og klemrækkerne skal fast-
gøres med 2x 2 medfølgende selvskærende skruer.

4 Sæt forbinderen på kontaktoren K3M i stikket X13A på
printkortet.

5 Sæt varmemodstandens kabelforbinder i stikket X9A på
printkortet.

6 Forbind jordledningerne på klemrækkerne X3M og X4M med
jordskruen.

7 Tilslut hjælpevarmerens strømforsyning og varmebeskyttelses-
kablet (medfølger ikke) til terminal X4M jord, 1, 2, og X2M 13,
14.

8 Tilslut hjælpevarmerens strømforsyningskabel til klemrække
X3M.

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

10 Indstil DIP-omskifteren SS2-2 på printkortet til ON.

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

Afbryd strømforsyningen, før du etablerer forbindelser.

Kontrollér, at strømforsyningskablet er isoleret fra
overfladen af inspektionshullet, eller at det kan modstå
temperaturer op til 90°C.
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Bemærk: der vises kun relevante ledninger på opstillingsstedet.

IBRUGTAGNING

Før du tilslutter strøm til enheden, skal du sikre dig:

■ at der er påfyldt vand på enheden,

■ at føleren på varmemodstandskablet er monteret korrekt på
stikket til termomodstanden,

■ at der er monteret en overtryksventil.

Kontrol af driften af 3-vejs ventilen: Kontrollér at indendørsenheden
sender varmt vand til tanken, når den opvarmer vand til boligen. Når
indendørsenheden opvarmer rum, skal den sende vand til rummet
(rør ved slangerne med hånden).

VEDLIGEHOLDELSE

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

1 Overtryksventilen skal arbejde jævnligt for at fjerne kalksten og
for at sikre, at den ikke er blokeret.

2 En gang årligt: Fjernelse af kedelsten

Afhængigt af vandet og den indstillede temperatur vil der aflejres
kedelsten på varmeveksleren og hjælpevarmeren inde i
varmtvandstanken til boligtekniske installationer.

Dette vil reducere varmeoverførslen og kan medføre, at
hjælpevarmeren bliver defekt. Man skal derfor fjerne kedelsten
på hjælpevarmeren og varmeveksleren.

3 En gang hvert 2. år: Anode.

Kontrollér, at anoden ikke er nedbrudt. Hvis anodens diameter
er reduceret med 10 mm eller mere, skal du skifte den ud
(original diameter er 33 mm).

A4P

K6M

F2B

K3M
K7M

21

X4M

4a

OPTIONAL

X2M

2120
Q2L3-way valve2-way valve

12114

thermostat

21 3 5 6 7 8 9 10 13 19

thermal
 fuse

14 15 16 17 18
SOLAR PUMP

NL
L2L1

X3M (230V)

F1B

TR1

TR1

A1P

A1P

X2M

X1M

K5M
K2M

K1M
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■ 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.

Brug ikke skarpe metalgenstande eller stærk syre til
fjernelse af kedelsten. Brug kun gængse rengørings- og
afkalkningsmidler til kobberoverflader og emaljerede
overflader.

Når du har fjernet kedelsten, skal du skylle
varmtvandstanken til boligtekniske installationer med en
vandstråle.

Det er meget vigtigt, at anoden har god forbindelse med
varmtvandstanken til boligtekniske installationer. Derfor
skal du efter udskiftning eller service sikre dig, at anoden
er forbundet med jordskruen.
Installationsvejledning
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Varmtvandstank til boligtekniske installationer til luft-til-vand
varmepumpesystem
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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.

Læs dette kapitel omhyggeligt, før du kontakter forhandleren. Det kan
spare både tid og penge.

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

Generelle symptomer

Symptom 1: Ingen vandudstrømning ved varmtvandshaner

Symptom 2: Vand ved varmtvandshaner er koldt

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Varmtvandstank til boligtekniske installationer

Husk 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

De termiske afbrydere er blevet 
aktiveret

• Kontrollér og nulstil knap(-per).
• Termostaten for varmt vand til boliger 

skal indstilles til ≤75°C.
• Kontrollér, om termomodstanden 

er monteret rigtigt i stikket.

Indendørsenheden (EKHBH/X) kører 
ikke.

Kontrollér driften af indendørs-
enheden (EKHBH/X). Se manualen, 
der følger med indendørsenheden.
Hvis du har mistanke om fejl, skal du 
kontakte forhandleren.

EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3V3 EKHWE300A3Z2

Volumen 150 l 150 l 200 l 200 l 300 l 300 l
Volumen på intern varmeveksler 2 l 2 l 3 l 3 l 3 l 3 l
Dimensioner generelt (Ø x H) 545 x 1150 mm 545 x 1150 mm 545 x 1525 mm 545 x 1525 mm 660 x 1525 mm 660 x 1525 mm
Strømforsyning hjælpevarmer 230 V 50 Hz 1P 230 V 50 Hz 1P 230 V 50 Hz 1P 400 V 50 Hz 2P 230 V 50 Hz 1P 400 V 50 Hz 2P
Hjælpevarmer, driftstrøm 13 A 13 A 13 A 7,5 A 13 A 7,5 A
Hjælpevarmer, kapacitet 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
Tilslutninger Se "Hovedkomponenter" på side 2
Vægt (tom) 80 kg 82 kg 104 kg 104 kg 140 kg 140 kg
Montering Gulv Væg Gulv Gulv Gulv Gulv
Maks. tryk 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Maks. temperatur på varmt vand 
til boliger 75°C 75°C 75°C 75°C 75°C 75°C

Maks. temperatur gennem 
varmeveksler 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C
EKHWE150~300A3V3 + EKHWE200+300A3Z2
Varmtvandstank til boligtekniske installationer til luft-til-vand 
varmepumpesystem
4PW43396-4D
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