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1 Allmänna säkerhetsåtgärder

1.1 Särskilda säkerhetsanvisningar

VARNING
Apparater som inte ställts in och
installerats korrekt, kan påverka
funktionen och/eller förorsaka allvarliga
eller livsfarliga skador på användaren.
▪ Arbeten på inomhusenheten (tex.

inställning, inspektion, anslutning och
den första driftsättningen) får endast
genomföras av personer som är
auktoriserade och har genomgått
motsvarande teknisk utbildning
eller hantverksutbildning samt
deltagit i godkända
fortbildningskurser. Till dessa hör
särskilt värmeinstallatörer,
elektriker och installatörer av kyl-
och klimatanläggningar, som tack
vare sin utbildning och sina
fackkunskaper har erfarenhet av
korrekt installation och underhåll av
värme-, kyl- och klimatanläggningar
samt varmvattenberedare.

VARNING
Om följande säkerhetsanvisningar
ignoreras kan allvarliga kroppsskador
eller livsfara bli följden.
▪ Barn från 8 år samt personer med

fysiskt, sensoriskt eller mentalt
funktionshinder eller brist på
erfarenhet och kunskap får endast
använda denna apparat under
uppsikt eller efter att de informerats
om hur apparaten används säkert
och är medvetna om vilka faror som
föreligger. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte utföras
av barn utan tillsyn.
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▪ Nätanslutningen måste enligt
IEC 60335-1 vara installerad med en
frånskiljningsanordning som uppfyller
kraven på kontaktöppning på varje
pol enligt överspänningskategori III
för säker frånskiljning.

▪ Samtliga elektrotekniska arbeten får
endast utföras av elektrotekniskt
kvalificerad fackpersonal och med
hänsyn till regionala och nationella
föreskrifter samt anvisningarna i
denna manual. Säkerställ att en
lämplig strömkrets används.
Otillräcklig belastbarhet i
strömkretsen eller felaktigt utförda
anslutningar kan förorsaka elstötar
eller brand.

▪ Ackumulatortank och varmvattenkrets
kan tömmas. Anvisningarna måste
följas.

1.1.1 Observera anvisningarna
▪ Originaldokumentationen är skriven på engelska. Alla andra språk

är översättningar.

▪ Läs noga igenom denna manual innan du börjar med
installationen eller gör några ingrepp i värmesystemet.

▪ De här anvisningarna är avsedda för behöriga och utbildade
värme- och sanitetsexperter som har erfarenhet av att installera
och underhålla värmesystem och varmvattenberedare korrekt tack
vare sin tekniska utbildning och kunskap.

▪ Alla nödvändiga åtgärder för installation, idrifttagning och
underhåll samt grundinformation om manövrering och inställning
beskrivs i denna manual. Gå igenom de medföljande dokumenten
för detaljerad information om manövrering och reglering.

Den här manualen gäller för de modeller som står angivna på
framsidan, i det följande kallade ”varmvattenberedare”. Subject to
change and correction.

Dokumentationssats
Det här dokumentet är en del av dokumentationen.
Dokumentationen består av:

▪ Installations- och driftsmanual (format: papper – inklusive
leveransomfattning)

▪ Installations- och underhållsanvisning

▪ Instruktionsbok för användaren

▪ Om anslutning av en extern värmealstrare

▪ tillhörande installations- och bruksanvisning.

▪ Om anslutning av ett solvärmesystem

▪ tillhörande installations- och bruksanvisning.

Manualerna ingår i leveransomfånget för respektive enheter.

Digitala dokument samt senaste utgåva av medlevererad
dokumentation finns tillgängliga på regional Daikin-webbplats eller
på begäran hos din återförsäljare. Du går enkelt till Daikin-
webbplatsen genom att scanna QR-koden på din enhet.

1.1.2 Varningsanvisningarnas och symbolernas
betydelse

I denna manual är varningsanvisningarna systematiserade efter
farans allvar och sannolikhet.

FARLIGT
Hänvisar till en direkt fara.

Om varningen ignoreras kan allvarliga kroppsskador eller
livsfara uppstå.

VARNING
Varnar för en situation som kan bli farlig.

Om varningen ignoreras kan allvarliga kroppsskador eller
livsfara bli följden.

FARA
Varnar för en situation som kan förorsaka skador.

Om varningen ignoreras kan det leda till sak- eller
miljöskador.

INFORMATION
Denna symbol kännetecknar användartips och särskilt
användbar information, men inte varningar för fara.

Speciella varningssymboler
Vissa typer av fara visas med speciella symboler.

Elektrisk ström

Risk för bränn- eller skållskador

Giltighet
Vissa informationer i denna manual har begränsad giltighet.
Giltigheten visas med en symbol.

Följ det angivna åtdragningsmomentet (se
"8.4 Åtdragningsmoment" [4 30])
Gäller endast trycklöst system (drainback)

Gäller endast trycksatt system

Åtgärdsanvisningar
1 Anvisningar om åtgärder visas i en lista. Åtgärder som måste

göras i en viss ordningsföljd är numrerade.

1.2 Säkerhetsanvisningar för
montering och användning

1.2.1 Allmänt

VARNING
Apparater som inte ställts in och
installerats korrekt, kan påverka
funktionen och/eller förorsaka allvarliga
eller livsfarliga skador på användaren.
▪ Arbeten på inomhusenheten (tex.

inställning, inspektion, anslutning och
den första driftsättningen) får endast
genomföras av personer som är
auktoriserade och har genomgått en
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motsvarande teknisk utbildning
eller hantverksutbildning samt
deltagit i godkända
fortbildningskurser. Till dessa hör
särskilt värmeinstallatörer,
elektriker och installatörer av kyl-
och klimatanläggningar, som tack
vare sin utbildning och sina
fackkunskaper har erfarenhet av
korrekt installation och underhåll av
värme-, kyl- och klimatanläggningar
samt varmvattenberedare.

▪ Vid alla arbeten på inomhusenheten
ska den externa huvudbrytaren
kopplas från och säkras mot
oavsiktlig återinkoppling.

▪ Lämna inte kvar verktyg eller andra
föremål under apparatens kåpa efter
avslutade installations- eller
underhållsarbeten.

Undvik fara
Varmvattenberedaren är tillverkad enligt aktuell teknisk nivå och
godkända tekniska regler. Felaktig användning kan dock leda till
allvarliga personskador eller död samt orsaka materialskador.

För att undvika faror får varmvattenberedaren endast installeras och
användas:

▪ för avsett ändamål och i fullgott skick

▪ på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt.

Detta förutsätter att man har kunskap om innehållet i denna manual,
gällande olycksfallsföreskrifter samt godkända säkerhetstekniska
och arbetsmedicinska regler samt hur de ska tillämpas.

▪ Håll brännbart material borta från varmvattenberedaren.

Innan arbete på varmvattenberedaren och värmesystemet
▪ Arbete på varmvattenberedaren och värmesystemet (t.ex.

installation, anslutning för första start) får endast utföras av
behöriga och utbildade värmeexperter.

▪ Stäng av huvudbrytaren innan du börjar arbeta på
hushållsvarmvattenberedaren och värmesystemet och säkra den
mot oavsiktlig påsättning.

▪ Plomberingar får inte skadas eller tas bort.

▪ Vid anslutning på värmesidan måste säkerhetsventilerna
motsvara kraven enligt EN 12828 och på dricksvattensidan kraven
enligt EN 12897.

▪ Endast original reservdelar får användas.

1.2.2 Avsedd användning
Produkten får endast användas som varmvattenberedare.
Varmvattenberedaren får endast installeras, anslutas och användas
så som anges i denna anvisning.

När du ansluter värmepumpen får du endast använda
anslutningssatsen för beredare (E-Pac)

Endast elektriska elpatroner från oss kan användas.

All annan användning eller därutöver avvikande användning är
förbjuden. För skador som uppstår på grund av ej avsedd
användning ansvarar användaren ensam.

Till den avsedda användningen hör också att underhålls- och
inspektionsvillkoren efterföljs. Reservdelar måste minst motsvara
tillverkarens fastlagda tekniska krav. Det gäller exempelvis när
originalreservdelar används.

1.2.3 Apparatens uppställningsplats
För säker och felfri drift måste varmvattenberedarens uppställnings-
och installationsplats uppfylla vissa kriterier. Information om
varmvattenberedarens installationsplats finns i
"3.1 Uppställning" [4 12].

Anvisningar om installationsplatsen för andra komponenter framgår
av de tillhörande, medlevererade dokumentationerna.

1.2.4 Elektrisk installation
▪ Elektrisk installation för endast göras av elektrotekniskt

kvalificerad personal och med hänsyn till giltiga elektrotekniska
normer samt det ansvariga eldistributionsföretagets föreskrifter.

▪ Jämför nätspänningen på typskylten med matningsspänningen
innan apparaten ansluts.

▪ Före arbeten på strömförande delar ska dessa kopplas bort från
strömförsörjningen (koppla från huvudströmbrytaren, dra ut
säkringen) och säkras mot oavsiktlig återinkoppling.

▪ För varje hårddragen strömanslutning är det nödvändigt att
installera ett separat frånskiljarsystem som uppfyller kraven i
EN 60335-1 för allpolig frånskiljning från elnätet.

1.2.5 Krav på uppvärmnings- och
påfyllningsvatten

Följ de tekniska standardreglerna för att undvika korrosionsprodukter
och avlagringar.

Minsta kvalitetskrav på påfyllnings- och kompletteringsvatten:

▪ Vattenhårdhet (kalcium och magnesium, beräknat som
kalciumkarbonat): ≤3 mmol/l

▪ Ledningsförmåga: ≤1500 (ideal ≤100) μS/cm

▪ Klorid: ≤250 mg/l

▪ Sulfat: ≤250 mg/l

▪ pH-värde (värmevatten): 6,5–8,5

Användning av påfyllnings- och kompletteringsvatten, som inte
uppfyller de nämnda kvalitetskraven, kan väsentligt förkorta
apparatens livslängd. För detta ansvarar användaren ensam.

1.2.6 Anslutning på värme- och sanitetssidan
▪ Montera värmesystemet enligt de säkerhetstekniska kraven i

EN 12828.

▪ För sanitetsanslutningen måste du följa

▪ EN  1717  –  Skydd av dricksvatten mot föroreningar i
dricksvatteninstallationer och allmänna krav på
säkerhetsanordningar för förebyggande av förorening av
dricksvatten genom återflöde (Protection against pollution of
potable water installations and general requirements of devices
to prevent pollution by backflow).

▪ EN  806  –  Tekniska regler för dricksvatteninstallationer
(Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption).

▪ och dessutom den landsspecifika lagstiftningen observeras.

INFORMATION
Kontrollera att dricksvattenkvaliteten motsvarar EU-riktlinje
2020/2184 och de regionala föreskrifterna.
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Vid anslutning av en solcellsanläggning, elektrisk värmestav eller en
alternativ värmealstrare, kan ackumulatortemperaturen överskrida
60°C.

▪ Därför bör du montera ett lämpligt skållningsskydd (t.ex. VTA32 +
skruvanslutning 1")

▪ Använd en tryckminskare om kallvattenanslutningstrycket >6 bar.

Om varmvattenberedaren är ansluten till ett värmesystem med
stålrör, radiatorer eller icke diffusionstäta golvvärmerör kan det
komma in lera och spån i varmvattenberedaren vilket kan orsaka
igensättning, lokal överhettning eller korrosion.

▪ För att undvika möjliga skador ska ett smutsfilter eller
slamavskiljare monteras i anläggningens värmeretur.

▪ SAS 1

INFORMATION
För att undvika värmeförlust orsakad av
gravitationscirkulation ska cirkulationsbromsar SKB
installeras i anslutningarna.

1.2.7 Drift
Varmvattenberedaren får endast användas

▪ när allt installations- och anslutningsarbete har slutförts.

▪ när alla utrustningsskydd och serviceöppningar har installerats i
sin helhet.

▪ när tryckminskare är installerade på sanitetssidan (max. 6 bar).

▪ när tryckminskare är installerade på värmesidan (max. 3 bar).

▪ när alla behållare är helt fyllda (fyllningsnivådisplay).

Föreskrivna underhållsintervaller ska följas och inspektionsarbeten
genomföras.

1.3 Överlåtelse till användaren och
garanti

1.3.1 Instruktioner till ägaren
▪ Innan du lämnar över enheten ska du berätta för ägaren hur

vederbörande ska använda och kontrollera enheten.

▪ Överlämna de tekniska underlagen till användaren (minst
instruktionsbok och driftmanual) och upplys om att dessa
dokument alltid måste finnas tillgängliga och ska förvaras i
närheten av apparaten.

▪ Dokumentera överlämnandet genom att tillsammans med
användaren fylla i och skriva under det bifogade installations- och
informationsformuläret.

1.3.2 Garantibestämmelser
Principiellt gäller i lag föreskrivna garantivillkor. Våra därutöver
gällande garantivillkor finns på internet. Fråga vid behov
leverantören.

Garantianspråk kan endast göras gällande under förutsättning att
det finns bevis på att de årliga underhållsarbetena har genomförts.

2 Produktbeskrivning

2.1 Uppbyggnad och beståndsdelar
Bildtexterna till följande grafiker i det här kapitlet står angivna i "  
2‒1 Bildtext" [4 5].

Följande grafiker visar anslutningar och mått.

  2‒1 Bildtext

Pos. Förklaring Gäller för modell
a Beredare (hölje med dubbla väggar av polypropylen med PUR-hårdskumsvärmeisolering) alla
b Fäste för handtag eller styrenhet till solvärme R4 alla
c Typskylt alla
d Fyllnivåindikator alla
e Anslutning av säkerhetsbräddavlopp (1¼" AG (yttergänga), 1" IG (innergänga)) alla
f Trycklöst beredarvatten alla
g Varmvattenzon alla
h Solvärmesystemzon S#A / S#B / S#F / S#L / S#K
i Anslutning till elektrisk doppvärmare (R 1½" IG (innergänga)) alla
j Tillval: elektrisk doppvärmare (avsedd som elpatron i värmepumpssystem) alla
o Värmeisoleringsskal till värmeväxlare för att ge värmestöd (WT5) S#A / S#B / S#F / S#H /

S#I / S#L / S#K
q Värmeisoleringsskal för trycksatt solvärmeväxlare (WT4) S#F / S#K / S#L
r Solvärmesystem – flöde lagerrör S#A / S#B / S#D / S#H /

S#I / S#J / S#Q
s Givarficka för tanktemperaturgivare alla
t Drainback solvärmeanläggning – returflöde S#A / S#B / S#D /

S#H ‑ S#J / S#Q
Påfyllnings- och tömningsanslutning för beredarvatten alla

u Drainback solvärmeanläggning – flöde S#A / S#B / S#D /
S#H ‑ S#J / S#Q

v Trycksatt solvärmeanläggning – returflöde S#F / S#G / S#K ‑ S#M
w Trycksatt solvärmeanläggning – flöde S#F / S#G / S#K ‑ S#M
x Varmvattenanslutning(1) alla
y Kallvattenanslutning(1) alla

(1) Rekommenderade tillbehör (SKB (2 i antal))
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Pos. Förklaring Gäller för modell
z Beredarladdning returflöde (via 1:a värmekällan)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /

S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

aa Beredarladdning flöde (via 1:a värmekällan)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#O /

S#P
ab Beredarladdning returflöde (via 2:a värmekällan)(1) S#I / S#L / S#P
ac Beredarladdning flöde (via 2:a värmekällan)(1) S#I / S#L / S#P
ad Exklusive Altherma RW och Altherma 3RW: Värmestödsutgång ↓(1) (anslut till värmereturen!)

Endast Altherma RW och Altherma 3RW: Beredarkonditionering/värmestöd returflöde ↑ (anslut till flöde
för uppvärmning)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

ae Exklusive Altherma RW och Altherma 3RW: Värmestödsingång ↑(1) (anslut till värmealstrarens returflöde!)

Endast Altherma RW och Altherma 3RW: Beredarkonditionering/värmestödsflöde ↓ (anslut till Altherma
RW s resp. Altherma 3RW s flöde)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

WT1 Värmeväxlare av korrugerade, rostfria stålrör för hushållsvarmvatten samt tryckavlastat beredarvatten för
uppvärmning

alla

WT2 Värmeväxlare av korrugerade, rostfria stålrör för att ladda beredaren via den 1:a värmekällan S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#P /

S#Q
WT3 Värmeväxlare av korrugerade, rostfria stålrör för att ladda beredaren via den 2:a värmekällan S#I / S#L / S#P
WT4 Värmeväxlare av korrugerade, rostfria stålrör för att ladda varmvattenberedaren från trycksatt

solvärmesystem
S#F / S#G / S#K ‑ S#M

WT5 Värmeväxlare av korrugerade, rostfria stålrör för uppvärmningsstöd S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#L / S#K

S#A Varmvattenberedare EKHWP54419Bx
S#B Varmvattenberedare EKHWP500Bx
S#D Varmvattenberedare EKHWP300Bx
S#F Varmvattenberedare EKHWP500PBx
S#G Varmvattenberedare EKHWP300PBx
S#Q Varmvattenberedare EKHWC500Bx
S#H Varmvattenberedare EKHWCH500Bx
S#I Varmvattenberedare EKHWCB500Bx
S#J Varmvattenberedare EKHWCH300Bx
S#K Varmvattenberedare EKHWCH500PBx
S#L Varmvattenberedare EKHWCB500PBx
S#M Varmvattenberedare EKHWCH300PBx
S#O Varmvattenberedare EKHWDH500Bx
S#P Varmvattenberedare EKHWDB500Bx

X Rekommenderat väggavstånd 200 mm alla

c

b

t

  2‒1 Varmvattenberedare – allmänt

(1) Rekommenderade tillbehör (SKB (2 i antal))
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Icke trycksatt system – Drainback 

  2‒2 500 l-modeller
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  2‒3 300 l-modeller
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Trycksatt system 
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  2‒4 500 l P‑modeller
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  2‒5 300 l P‑modeller

2.2 Kort beskrivning
Varmvattenberedaren är en kombination av värmeberedare och
direkt vattenvärmare.

Det trycklösa beredarvattnet fungerar som värmelagringsmedium.
Användbar värme tillförs och avlägsnas via den spiralformade,
korrosionsbeständiga värmeväxlaren som är tillverkad av
korrugerade, rostfria stålrör (1.4404) och helt nedsänkt i
beredartanken. I värmeväxlaren för hushållsvarmvattengenerering
lagras hushållsvarmvatten på förberedelsezonens temperaturnivå.

Kallvattnet som flödar in när varmvattnet tappas ut leds först till
beredaren längst ner i värmeväxlaren (WT1) där det kyler ner
beredarens lägre zon så mycket som möjligt. Beredskapszonen
värms upp av en extern värmealstrare (panna, värmepump,
solanläggningssystem, elektrisk doppvärmare). Vatten flödar genom
värmeväxlaren för ackumuleringsladdning (WT2) uppifrån och ned.

På sin väg till toppen absorberar vattnet kontinuerligt värmen från
beredarens vatten. Flödesriktningen utgår från principen om
motflöde och den spiralformade värmeväxlaren skapar en uttalad
temperaturskiktning i varmvattenberedaren. Eftersom det går att
bibehålla höga temperaturer under väldigt lång tid i den övre delen
av beredaren går det att tappa ut varmt vatten under lång tid.

Varmvattenberedaren som anges i "2.1  Uppbyggnad och
beståndsdelar"  [4  5] kan, förutom av den externa värmealstraren,
dessutom värmas upp av solvärme. Beroende på tillgänglig
solvärme kan hela varmvattenberedaren värmas upp.

Den lagrade värmen används nu både för varmvattengenerering och
uppvärmningsstöd. Den höga totala lagringskapaciteten gör
dessutom att tid utan solsken överbryggas.

Om ett värmepumpssystem används som extern värmealstrare
måste den primära varmvattenberedaren vara en EKHWP-modell.

Optimal vattenhygien
Lågt flöde eller ouppvärmda zoner på hushållssidan utesluts helt
tack vare varmvattenberedaren. Slam, rost och andra sediment kan
inte bilda avlagringar, vilket annars kan hända i tankar med stor
volym. Vattnet som matas in först i systemet matas även ut först
(först in, först ut-principen).

Lågt underhåll och låg korrosion
Varmvattenberedaren är tillverkad av plast och därför helt
korrosionsfri. Därför krävs det ingen offeranod eller liknande
korrosionsskyddssystem. Det betyder att det inte är nödvändigt att
utföra motsvarande underhållsarbete, t.ex. byta ut skyddsanoderna
eller rengöra beredaren, på varmvattenberedaren. Det är endast
nödvändigt att kontrollera beredarens vattennivå.

Värmeväxlarna på värme- och dricksvattensidan är tillverkade av
högkvalitativt rostfritt stål (1.4404).

Låg förkalkning
På beredarens trycklösa sida kan det bara bildas pannsten en gång.
Därför förblir doppvärmaren ren, precis som värmeväxlarens alla
rostfria stålrör i beredarvattnet. Det betyder att det inte kan bildas
pannsten, vilket kontinuerligt skulle sänka värmeöverföringens
effektivitet under användningen (vilket är fallet med andra
beredarutformningar).

Värme- och tryckexpansionen och de höga flödeshastigheterna i
hushållsvattnets värmeväxlare frigör eventuella pannstenslagringar
vilka sedan spolas bort.

Ekonomisk drift
Hela beredaren är täckt av värmeisolering, vilket säkerställer mycket
låg värmeförlust vid användning och betyder att värmeenergin
används på bästa sätt.

Modulär utökning
Om den utgående värmeeffekten hos en enkel varmvattenberedare
inte är tillräckligt går det att ansluta flera beredare.
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Elektrisk styrning
Ett styrningssystem integrerat i värmealstraren styr alla
uppvärmnings- och varmvattenfunktioner för den direkta
uppvärmningskretsen. Det går att ansluta en blandad
uppvärmningskrets som tillval samt en beredarladdningskrets.

2.3 Leveransomfattning
▪ Varmvattenberedare

▪ Tillbehörssäck

  2‒6 Innehåll tillbehörssäck
a Bäröglor (krävs endast vid transport)
b Täckskydd
c Slanganslutningsstycke för säkerhetsbräddavlopp
d Monteringsnyckel

2.4 Valbara tillbehör

2.4.1 Elektriska doppvärmare
Förutom uppvärmningsmöjligheterna via värmeväxlaren av
korrugerade, rostfria stålrör från olika värmekällor och energibärare
går det även att ladda varmvattenberedaren med en elektrisk
doppvärmare.

Elektriska doppvärmare som kan användas med alla Altherma ST-
modeller:

  2‒2 Översikt och tekniska data

Typ EKBU2C EKBU6C
Driftsspänning 230 V / 50 Hz 230/400 V /

50 Hz
Värmeeffekt 2 kW 2, 4, 6 kW

Temperaturområde(1) 30–78°C
Kabellängd 2 m

Värmeelements längd 1,10 m

Det finns elektriska doppvärmare som kan användas till EKHWP i
kombination med värmepumpar. Titta i värmepumpens tekniska
databok för information om lämplig uppsättning och teknisk
information.

2.4.2 Backventiler
För att förhindra värmeförluster genom anslutningsledningarna när
cirkulationspumpen stängs av och under perioder utan
tappvattenuttag (gravitationscirkulation) bör cirkulationsbromsar
monteras i anslutningarna till varmvattenberedaren (se "     2‒1
Bildtext" [4 5]).

2.4.3 Smutsfilter
Om varmvattenberedaren är ansluten till ett värmesystem med
stålrör, radiatorer eller icke diffusionstäta golvvärmerör kan lera och
spån komma in i varmvattenberedaren och orsaka igensättning,
lokal överhettning eller korrosion. Det kan förebyggas om ett
smutsfilter eller slamfälla monteras (se prislista).

2.4.4 Skållningsskydd
Vid varmvattentemperaturer över 60°C föreligger skållningsrisk. Att
montera skållningsskydd gör att varmvattentemperaturen kan
varieras kontinuerligt och begränsas till 35-60°C.

▪ Skållningsskydd VTA32

▪ Skruvanslutningssats 1''

▪ Cirkulationssats med skållningsskydd VTR300

2.4.5 Utökningssats till solvärmetank
Om den utgående värmeeffekten hos en enkel varmvattenberedare
inte är tillräckligt går det att koppla ihop flera varmvattenberedare.

Det betyder att både värmeväxlarna av rostfritt stål för
efteruppvärmning och varmvattenvärmeväxlarna är
sammankopplade i enlighet med Tichelmann-principen
"6 Hydraulik" [4 19].

Utifrån årstidsberoende variationer i behov kan de individuella
enheterna läggas till eller tas ur drift. Därigenom går det att manuellt
matcha den totala varmvattenförsörjningen med det faktiska
behovet.

Följande komponenter finns:

▪ Utökningssats till solvärmetank CON SX

▪ Solvärmetanksats 2 CON SXE

▪ Flödesvakt FLG

Hur den här tillbehörskomponenten installeras och används beskrivs
detaljerat i de individuella medföljande drifts- och
installationsinstruktionerna.

2.4.6 KFE-påfyllningsanslutning
För bekväm påfyllning och tömning av varmvattenberedaren kan du
ansluta KFE-påfyllningsanslutningen (KFE BA).

(1) Temperaturstyrning och en säkerhetstemperaturbegränsare (STB) är redan integrerade i den elektriska doppvärmaren. Den elektriska
doppvärmaren levereras redo att monteras.
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3 Uppställning och installation

3.1 Uppställning

3.1.1 Viktiga anvisningar

VARNING
Plastväggen i varmvattenberedaren kan smälta p.g.a.
påverkan från extern värme (>90°C) och, i extrema fall,
fatta eld.

▪ Installera varmvattenberedaren med ett minimiavstånd
på 1  m till andra värmekällor (>90°C) (t.ex. elektriska
värmare, gasvärmare, skorsten) och brännbara
material.

FARA
▪ Installera endast varmvattenberedaren om anpassad

markbärande kapacitet på (1050 kg/m² plus en
säkerhetsfaktor) garanteras. Underlaget måste vara
jämnt och slätt.

▪ Installation utomhus är endast möjligt i begränsad
omfattning. Beredaren får inte utsättas för direkt
solljus eftersom UV-strålningen och väderpåverkan
skadar plasten.

▪ Varmvattenberedaren måste vara skyddad från frost.
▪ Säkerställ att försörjningsföretaget inte levererar

aggressivt dricksvatten. Eventuellt måste en lämplig
vattenrening genomföras.

FARA: 
Om höjdskillnaden mellan varmvattenberedaren och
solpanelerna inte är tillräckligt stor kan det trycklösa
solvärmesystemet inte tömmas fullt till den externa delen.

▪ Om det är ett trycklöst solvärmesystem måste du
observera solanslutningsledningarnas minsta gradient.

INFORMATION: EKHWP
▪ Observera de tillåtna rörlängderna mellan

varmvattenberedaren och hydraulanslutningarna på
värmepumpen (se installations- och driftsmanualen till
värmepumpen samt relevanta
beredaranslutningssatser "E-Pac").

Krav: Installationsplatsen uppfyller de tillämpliga landsspecifika
kraven.

Felaktig uppställning och installation gör att tillverkarens garanti för
enheten upphör att gälla. Kontakta vår tekniska kundtjänst vid frågor.

3.1.2 Installera varmvattenberedaren
1 Ta bort förpackningen och kassera den miljövänligt.

2 Ta bort täckplattorna på beredaren ("     3‒1 Montera
handtag"  [4  12], del b) och skruva ut de gängade delarna ("  
3‒1 Montera handtag"  [4  12], del e) från öppningarna där
handtagen ska monteras.

3 Dra bäröglorna ("     3‒1 Montera handtag"  [4  12], del  a)
genom de gängade delarna.

4 Skruva in de gängade delarna med monterade bäröglor ("  
3‒1 Montera handtag" [4 12], del a+e) i öppningarna med hjälp
av en monteringsnyckel ("     3‒1 Montera handtag"  [4  12],
del d).

  3‒1 Montera handtag
a Bärögla
b Täckskydd
d Monteringsnyckel
e Gängstycke

5 Transportera försiktigt varmvattenberedaren till
installationsplatsen med hjälp av bäröglorna.

6 Installera hushållsvarmvattenberedaren på
uppställningsplatsen. Rekommenderat avstånd till väggen (s1):
≥200  mm ("     3‒2 Installera varmvattenberedaren (visas på
EKHWP)" [4 13]).

INFORMATION
För att installera en valbar elektrisk doppvärmare (se
"2.4  Valbara tillbehör"  [4  11]) behöver du aett
minimiavstånd "X" på ≥1200 mm till taket.

INFORMATION
Vid uppställning i skåp, bakom skydd eller andra trånga
utrymmen måste tillräcklig ventilation (t ex med
ventilationsgaller) säkerställas.



3 Uppställning och installation

Installations- och användarhandbok

13
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Varmvattenberedare)
4P672407-1A – 2022.09

  3‒2 Installera varmvattenberedaren (visas på EKHWP)

3.2 Uppställning

3.2.1 Viktig information (installation)

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
Det finns risk för skållning vid vattentemperaturer >60°C.
Det kan inträffa när solenergi används, om Legionella-
skyddet är aktiverat eller om måltemperaturen är inställd
på >60°C.

▪ Montera skållningsskydd (se
"2.4.4 Skållningsskydd" [4 11]).

FARA
Om varmvattenberedaren är ansluten till ett värmesystem
med stålrör, radiatorer eller icke diffusionssäkra
golvvärmerör kan slam och spån komma in i
varmvattenberedaren och orsaka blockeringar, lokal
överhettning eller korrosion.

▪ Spola tilledningarna innan värmeväxlaren fylls på.

▪ Spola värmefördelningsnätet (vid befintligt
värmesystem).

▪ Montera ett smutsfilter eller en slamfång i värme
returröret (se "2.4.3 Smutsfilter" [4 11]).

FARA: 
Om en extern värmeenhet (t.ex. trycksatt solenergisystem,
vedeldad panna) kommer att anslutas till värmeväxlaren
WT4 ("     2‒4 500  l P‑modeller"  [4  9] / "     2‒5 300  l
P‑modeller"  [4  10], del  v+w) kan för hög flödestemperatur
orsaka skador på eller förstöra varmvattenberedaren.

▪ Den externa värmeenhetens matningstemperatur
måste begränsas till max. 95°C.

▪ För dricksvattenledningar ska bestämmelserna i EN  806 och
EN 1717 följas.

▪ Anslutningarnas position och mått står angivna i "     2‒2 500  l-
modeller" [4 7] till "    2‒5 300 l P‑modeller" [4 10].

▪ Kontrollera kvallvattenanslutningstrycket (maximalt 10 bar).

▪ Vid högre tryck i dricksvattenledningen är det nödvändigt att
installera en tryckminskare.

▪ Anslut tryckavlastningsledningen till säkerhetsövertrycksventilen
(kundtillförsel) och anslut membranexpansionstanken i enlighet
med EN 12828.

▪ Var uppmärksam på åtdragningsmomentet (se
"8.4 Åtdragningsmoment" [4 30]).

▪ Följ kraven för uppvärmnings- och påfyllningsvatten (se
"1.2.5 Krav på uppvärmnings- och påfyllningsvatten" [4 4]).

INFORMATION
För att förhindra värmeförlust från anslutningsrören när
värmepumpen stängs av och under perioder när inget
hushållsvatten används (gravitationscirkulation) bör du
montera cirkulationsbromsar (se
"2.4.2  Backventiler"  [4  11]) i anslutningarna till
varmvattenberedaren.

3.2.2 Hydraulisk systemanslutning
1 Endast i samband med en EKHWP varmvattenberedare till en

värmepump:Montera beredarsatsen "E-Pac" till värmepumpen
till EKHWP varmvattenberedaren (se de bifogade individuella
installations- och driftsanvisningarna för
beredaranslutningssatsen).

2 När cirkulationsbromsar används ska de monteras i
varmvattenberedarens röranslutningar.

3 Anslut dräneringsslangen till
säkerhetsöversvämningsavloppsanslutningen ("     2‒2 500  l-
modeller"  [4  7] till "     2‒5 300  l P‑modeller"  [4  10], del e) på
varmvattenberedaren.

▪ Använd en genomskinlig avloppsslang (utrinnande vatten
måste synas).

▪ Anslut avloppsslangen till en tillräckligt dimensionerad
avloppsvatteninstallation.

▪ Avloppet får inte vara stängningsbart.

  3‒3 Montering av utloppsslang till säkerhetsöverströmning

4 Kontrollera vattentrycket vid kallvattenanslutningen (<10 bar).

Resultat: Om trycket i hushållsvattenförsörjningen är högre ska
du montera en tryckminskare och begränsa vattentrycket till
<10 bar.
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5 Skapa kallvatteninloppets anslutning till varmvattenberedaren
("     2‒2 500  l-modeller"  [4  7] till "     2‒5 300  l
P‑modeller" [4 10], del y).

INFORMATION
För att kunna skölja ut värmeväxlarna av korrugerat,
rostfritt stål för hushållsvarmvattenuppvärmning i händelse
av dålig vattenkvalitet ska en borttagningsanordning
installeras både kallvatten- och varmvattenanslutningarna
på beredaren (T-stycke med tappningskran).

Vid en hårdhet över >3 mmol/l rekommenderar vi även att
du monterar ett smutsvattenfilter som kan bakspolas in i
kallvattenanslutningen.

6 Anslut anslutningarna till varmvattenförsörjningsnätet ("    2‒2
500 l-modeller" [4 7] till "    2‒5 300 l P‑modeller" [4 10], del x).

7 Skapa anslutningar till uppvärmningskretsen.

Du måste alltid säkerställa att beredarens ledningar avluftas på
lämpligt sätt ("     2‒2 500  l-modeller"  [4  7] till "     2‒5 300  l
P‑modeller" [4 10], delar z-ae)

▪ EKHWD/EKHWC: Avluftningsanslutning monteras av kunden.

▪ EKHWP: Använd beredarens anslutningssats (E-Pac, se
prislista).

8 Upprätta anslutningar till värmealstraren.

▪ EKHWD/EKHWC: Upprätta anslutningarna till värmealstraren i
enlighet med lämpligt anläggningsschema
("6.1 Anslutningsschema" [4 19].)

▪ EKHWP: I kombination med en värmepump måste
anslutningen på varmvattenberedarens uppvärmningssida
utföras i enlighet med installations- och driftsinstruktionerna för
den specifika beredarens anslutningssats (E-Pac).

▪ Vid bivalent förbränning måste anslutningarna utföras i
enlighet med anslutningsschemat i installations- och
driftsinstruktionerna till de individuella styrenheterna.

▪ Alternativ: Upprätta anslutningarna till solvärmesystemet (se
instruktionerna för installation och underhåll av
solvärmesystemet).

9 Isolera varmvattenrören noga mot värmeförlust. Installera
värmeinstallationen i enlighet med landsspecifika direktiv. Vi
rekommenderar att isoleringen är minst 20 mm tjock.

3.3 Fylla på
INFORMATION
Alla valbara tillbehör måste monteras innan påfyllning.

INFORMATION
Värmeväxlarna måste fyllas före buffertberedaren.

3.3.1 Varmvattenvärmeväxlare
1 Öppna kallvattentilledningens avstängningsarmatur.

2 Öppna tappningsställena för varmvattnet, så att så stor
tappningsmängd som möjligt kan ställas in.

3 När vattnet har runnit ut från tappningsställena ska du inte
avbryta kallvattenflödet. Detta för att värmeväxlaren ska
avluftas helt och eventuella föroreningar eller rester rinna ut.

3.3.2 Bufferttank

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Strömsatta delar kan ge elstötar vid kontakt och orsaka
dödliga bränn- eller andra kroppsskador.

▪ Om det finns en elektrisk doppvärmare eller styrnings-
och pumpenhet installerad i varmvattenberedaren
måste de komponenterna isoleras från
strömförsörjningen innan arbetet påbörjas (t.ex.
säkring, huvudbrytare avstängd och säkrad mot
oavsiktlig påslagning).

INFORMATION
Fyll solvärmekretsen, uppvärmningssystemet och
beredarens laddningskrets i enlighet med
driftsinstruktionerna till de individuella komponenterna.

EKHWC/EKHWP varmvattenberedare utan  solvärmesystem
och utan KFE-påfyllningsanslutning (KFE BA):
1 Anslut påfyllningsslangen med återströmningsskydd (1/2") till

anslutningen "DrainBack solvärme – matning" ("     3‒4 Fylla
buffertberedaren (1)" [4 14], del b).

2 Fyll beredaren på EKHWC/EKHWP tills det kommer ut vatten ur
säkerhetsbräddavloppet ("     3‒4 Fylla
buffertberedaren (1)" [4 14], del c).

3 Koppla från påfyllningsslangen med återströmningsskydd (1/2")
igen.

  3‒4 Fylla buffertberedaren (1)
a Varmvattenberedare
b Drainback solanläggning – flödesanslutning
c Anslutning säkerhetsöverströmning
d Drainback solanläggning – returflödesanslutning
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Alla EKHWD-varmvattenberedare:
4 Montera KFE-påfyllningsanslutningen (tillbehör KFE BA) till

påfyllnings- och tömningsanslutningen på EKHWD ("     3‒4
Fylla buffertberedaren (1)" [4 14], del d).

5 Anslut påfyllningsslangen med återflödesskydd (1/2") till KFE-
påfyllningsanslutningen som monterades tidigare.

6 Fyll beredaren på EKHWD tills det kommer ut vatten ur
säkerhetsbräddavloppet ("     3‒4 Fylla
buffertberedaren (1)" [4 14], del c).

EKHWC-/EKHWP-varmvattenberedare med solvärmesystem:
7 Installera KFE-påfyllningsanslutning (tillbehör KFE BA)

▪ (a) Med  solvärmesystem: på EKHWC/EKHWP:s
påfyllnings- och tömningsanslutning.

▪ (b) Med  solvärmesystem: på anslutningsfästet på 
styrnings- och pumpenheten (EKSRPS4A).

8 Anslut påfyllningsslangen med återflödesskydd (1/2") till KFE-
påfyllningsanslutningen som monterades tidigare.

9 Endast med  solvärmesystem: justera ventilinsatsen X1 på
anslutningsvinkeln så att vägen till påfyllningsslangen är öppen
("    3‒5 Fylla buffertberedaren (2)" [4 15]).

10 Öppna ventilen på KFE-påfyllningsanslutningen och
kallvatteninloppet och fyll beredaren på EKHWC/EKHWP tills
det kommer ut vatten ur säkerhetsbräddavloppet ("    3‒5 Fylla
buffertberedaren (2)" [4 15]).

  3‒5 Fylla buffertberedaren (2)

4 Idrifttagning
VARNING
▪ Felaktigt uppställda och installerade enheter kan utgöra

en fara för människors liv och hälsa. Det finns även risk
att de inte fungerar korrekt.

▪ Driftssättning vid installation får endast utföras av
behörig och utbildad värmetekniker och i enlighet med
den bifogade installations- och underhållsmanualen.

▪ Endast original reservdelar får användas.

FARA
En felaktigt idrifttagen varmvattenberedare kan leda till
egendomsskador.

▪ Följ reglerna i VDI  2035 för att undvika korrosion och
avlagringar.

▪ Om fyllvattnet har högre hårdhet är det nödvändigt
att vidta åtgärder för att stabilisera hårdheten eller
göra vattnet mjukt.

▪ Ställ in tryckminskaren på kallvattenanslutningen på
maximalt 6 bar.

FARA
Om den elektriska doppvärmaren startas när beredaren är
tom eller inte helt full kan det leda till minskad effekt hos
den elektriska uppvärmningen
(säkerhetstemperaturbegränsaren utlöser).

▪ Manövrera den elektriska doppvärmaren först när
beredaren är helt full.

Felaktig start gör att tillverkarens garanti upphör att gälla. Kontakta
vår tekniska kundtjänst vid frågor.

▪ Kontrollera alla punkter i den bifogade kontrollistan. Skriv ett
protokoll med testresultaten och skriv under det tillsammans med
användaren.

▪ Om en elektrisk doppvärmare monteras ska du ställa i den
önskade vattentemperaturen i beredaren.

▪ Sätt på huvudbrytaren på värmealstraren. Avvakta startfasen.

Varmvattenberedaren får startas först när alla punkter på
kontrollistan kan besvaras med Ja.
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  4‒1 Kontrollista

Kontrollista för start
1 Är varmvattenberedaren korrekt inställd i enlighet med gällande uppställningsvariant och utan synliga

skador?
 Ja

2 Är det minsta avståndet mellan varmvattenberedaren och andra värmekällor (>90°C) 1 m?  Ja
3 Är varmvattenberedaren komplett ansluten, inklusive valbara tillbehör?  Ja
4 Om en elektrisk doppvärmare är monterad:

▪ Uppfyller nätanslutningen gällande regler och är nätspänningen 230 volt eller 400 volt, 50 Hz?

▪ Har restströmsenheten monterats i enlighet med gällande nationella bestämmelser?

▪ Endast om en icke brännbar strömförsörjningskabel används: Har elkabeln inte dragits direkt till
varmvattenberedaren?

 Ja

5 Är beredaren fylld med vatten till bräddnivån?  Ja
6 Vid restaurering: Har värmefördelningsnätverket rengjorts? Finns det ett smutsfilter installerat i

värmereturflödet?
 Ja

7 Är säkerhetsbräddanslutningen ansluten till ett öppet avlopp?  Ja
8 Är uppvärmningssystemet och varmvattensystemet helt fyllda?  Ja
9 Är vattentrycket på sanitetssidan <10 bar?  Ja

10 Är vattentrycket på värmesidan <3 bar?  Ja
11 Är värmealstraren och uppvärmningssystemet ventilerade?  Ja
12 Är alla hydraulanslutningar täta (läckage)?  Ja
13 Fungerar installationen problemfritt?  Ja
14 Vid nya installationer: Har driftsmanualen lämnats över och har ägaren informerats om korrekt

användning?
 Ja

Plats och datum: Installatörens signatur:

Ägarens signatur:

5 Urdrifttagning
INFORMATION
Om installerad: Stäng av strömförsörjningen till den
elektriska doppvärmaren.

5.1 Tillfällig urdrifttagning
FARA
Värmeanläggningar som tagits ur drift kan frysa vid frost
och skadas.

▪ Om det föreligger frostrisk ska du starta hela
uppvärmningssystemet igen och aktivera
frostskyddsfunktionen eller vidta lämpliga
frostskyddsåtgärder för varmvattenberedaren (t.ex.
genom att tömma den).

INFORMATION
Om risken för minusgrader bara varar några dagar gör den
mycket goda värmeisoleringen i varmvattenberedaren att
tanken inte måste tömmas, förutsatt att beredarens
temperatur observeras regelbundet och inte faller under
+3°C. Det ger dock inget skydd mot frost i det anslutande
värmefördelningssystemet!

Om beredarens temperatur sjunker under +3°C utlöses
den elektriska doppvärmarens
säkerhetstemperaturbegränsare automatiskt. Det
förhindrar efterföljande skador på den elektriska
doppvärmaren orsakade av frost vid efterföljande start.

5.2 Tömning av ackumulatortank
FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
Risk för skållningsskador p.g.a. varmvattenläckage från
beredaren.

▪ Låt varmvattenberedaren svalna tillräckligt innan något
installationsarbete utförs.

▪ Använd skyddshandskar.

5.2.1 Med förmonterad KFE-
påfyllningsanslutning

1 Anslut dräneringsslangen till KFE-påfyllningsanslutningen

▪ Inget  solvärmesystem anslutet

("    5‒1 Tömningsprocess (1)" [4 17])

▪  solvärmesystem anslutet

("    5‒2 Tömningsprocess (2)" [4 17])

▪ och till en avloppsvattenpunkt som ligger minst på marknivå.

2 Endast med  solvärmesystem: Justera ventilinsatsen X1 på
anslutningsvinkeln så att vägen till dräneringsslangen är öppen
("    5‒2 Tömningsprocess (2)" [4 17]).

3 Öppna KFE-påfyllningsanslutningens ventil och töm ut
vattnet ur beredaren.
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  5‒1 Tömningsprocess (1)

  5‒2 Tömningsprocess (2)

5.2.2 Om KFE-påfyllningsanslutningen har
monterats i efterhand

1 Installera KFE-påfyllningsanslutningen (tillbehör KFE BA) i
efterhand.

2 Töm beredaren så som beskrivs i "5.2.1 Med förmonterad KFE-
påfyllningsanslutning" [4 16].

5.2.3 Utan KFE-påfyllningsanslutning

Med  solvärmesystem

INFORMATION
Tömning möjlig endast med KFE-
påfyllningsanslutning (tillbehör KFE BA) (se "5.2.1  Med
förmonterad KFE-påfyllningsanslutning" [4 16])

Utan  solenergianläggning

INFORMATION
Tömning med KFE-påfyllningsanslutning (tillbehör KFE
BA) rekommenderas.

Alternativ:
1 Ta bort slanganslutningsstycket ("    5‒3 Arbetssteg 1" [4 17],

del  b) från säkerhetsbräddavloppet ("     5‒3
Arbetssteg  1"  [4  17], del  a). Se till att den anslutna
dräneringsslangen förblir ansluten till en tillräckligt stor
avloppsvatteninstallation.

  5‒3 Arbetssteg 1

2 Ta bort täckdelen från påfyllnings- och tömningsanslutningen.

3 Ta bort täckdelen från handtaget och skruva loss den gängade
delen ("    5‒4 Arbetssteg 2 + 3" [4 17], del c) från beredaren.

  5‒4 Arbetssteg 2 + 3

4 Sätt ett lämpligt uppsamlingskärl under påfyllnings- och
tömningsanslutningen.

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
Beredarvattnet kommer att rinna ut direkt när
tätningspluggen tas bort.

Det finns ingen ventil och ingen backventil vid påfyllnings-
och tömningsanslutningen.

5 Skruva ut den gängade delen ("     5‒5 Arbetssteg 4 +
5"  [4  17], del  c) vid påfyllnings- och tömningsanslutningen och
ta bort pluggen ("     5‒5 Arbetssteg 4 + 5"  [4  17], del  d).
Skruva sedan genast in en förmonterad
dräneringsslanganslutning ("     5‒5 Arbetssteg 4 + 5"  [4  17],
del b) i påfyllnings- och tömningsanslutningen igen.

  5‒5 Arbetssteg 4 + 5
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5.2.4 Tömning av värmekrets och
varmvattenkrets

1 Anslut dräneringsslangen till värmealstraren.

2 Låt uppvärmnings- och varmvattenkretsarna tömmas med hjälp
av en sughävert.

3 Koppla från rören för uppvärmningsflöde och -retur,
kallvattenmatningen och varmvattenutloppet från
varmvattenberedaren.

4 Anslut avtappningsslangarna till värmeflödet och returflödet
samt till kallvatteninloppet och varmvattenutloppet så att
slangöppningarna ligger på marknivå.

5 Töm de enskilda värmeväxlarna en efter en med en sughävert.

5.2.5 Töm solvärmepanelkretsen (endast
trycksatt system)

FARA
Om värmeöverförande media med glykol utsätts för
temperaturer över 170°C under en längre tid kommer de
att sönderdelas eller bilda silt. Det kan sänka frostskyddet,
påverka solvärmesystemets utmatning och skada
komponenter i systemet.

▪ Om solvärmepanelkretsens inte ska användas under
längre tid ska den tömmas i enlighet med
installationsinstruktionerna till styrnings- och
pumpenheten.

5.3 Slutgiltig urdrifttagning
1 Koppla från varmvattenberedaren från alla elektriska

anslutningar och vattenanslutningar.

2 Montera isär varmvattenberedaren i omvänd ordning jämfört
med instruktionsmanualen ("3  Uppställning och
installation" [4 12]).

3 Bortskaffa varmvattenberedaren i enlighet med gällande regler.

Anvisningar om kassering

 Tack vare att produkten är miljövänligt utformad har vi
skapat förutsättningar för miljövänlig kassering. För korrekt
kassering och iakttagande av respektive lands lagstiftning ansvarar
användaren.

 Märkningen av produkten betyder att elektriska och
elektroniska produkter inte får kasseras tillsammans med osorterat
hushållsavfall.

För korrekt kassering och iakttagande av respektive lands
lagstiftning ansvarar användaren.

▪ Demontering av systemet, hantering av köldmedier, olja och
ytterligare delar får endast utföras av en kvalificerad montör.

▪ Kassering endast hos inrättningar som är specialiserade på
återanvändning och återvinning.

Ytterligare information kan inhämtas hos installationsfirman eller
ansvarig lokal myndighet.
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6 Hydraulik

6.1 Anslutningsschema

6.1.1 Lösningar för lågtemperaturvärmepumpar

  6‒1 Standardanslutningsschema med värmepump och drainback-solvärmesystem  (1)

(1) Det visade systemschemat gör inget anspråk på att vara fullständigt och ersätter inte noggrann systemplanering.
Bildtext, se "    6‒1 Förkortningar i hydraulritningar" [4 21].
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6.1.2 Lösning för system med hög varmvattenförbrukning

  6‒2 Standardanslutningsschema för anslutning av flera varmvattenberedare (stora installationer) (1)

(1) Det visade systemschemat gör inget anspråk på att vara fullständigt och ersätter inte noggrann systemplanering.
Bildtext, se "    6‒1 Förkortningar i hydraulritningar" [4 21].
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6.1.3 Lösning för olje- och gaskondenserande pannor

  6‒3 Standardanslutningsschema med kondenserande panna och trycksatt solvärmesystem  (1)

6.1.4 Lösning för anslutning på sanitetssidan
Följ de juridiska kraven i enlighet med "1.2.6 Anslutning på värme-
och sanitetssidan" [4 4]

  6‒4 Standardanslutningsschema för sanitetssidan

  6‒1 Förkortningar i hydraulritningar

Förkortning Betydelse
a Kallvattenfördelningsnät
b Varmvattenfördelningsnät
c Värme tillopp
d Värme retur
e Backventil (cirkulationsbroms, t.ex. SKB)
f Solvärmekrets
g Cirkulation (tillval, om tillåtet enligt lokala regler)
h Backventil

Förkortning Betydelse
i Tryckminskare
k Manometer
l Avstängningsventil

3UV1 3-vägsomkopplingsventil (DHW)
3UV2 3-vägsomkopplingsventil (kylning)
3UV3 3-vägsomkopplingsventil (uppvärmningsstöd)
cbo Olje- eller gaskondenseringspanna (Daikin Altherma

C Oil visas som exempel)
BSK Brännarblockad kontakt i EKSRPS4A
BV Bräddavloppsventil
CW Kallvatten

CWD Kallvattendistribution
DHW Varmvatten

DSR1/2 Styrenhet för solvärmedifferentialtemperatur
EHS157068 Reglerenhet blandarkrets

EKBUxC Elektrisk doppvärmare
EKSRDS2A Tryckstation 
EKSRPS4A Solenergi styrnings- och pumpenhet 

EP3 Varmvattenmodul E-Pac LT (uppvärmning/
nedkylning)

FLG FlowGuard – solvärmeregleringsventil
FLS FlowSensor – solvärmeflödes- och

flödestemperaturmätning
H1, H2 … Hm Värmekretsar

(1) Det visade systemschemat gör inget anspråk på att vara fullständigt och ersätter inte noggrann systemplanering.
Bildtext, se "    6‒1 Förkortningar i hydraulritningar" [4 21].
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Förkortning Betydelse
HYW Hydraulisk shunt
MAG Membranexpansionskärl

P Högeffektiv pump
P1 Central värmepump
PHP Värmecirkulationspump
PK Pannkretspump
PMI Blandarkretspump
PS Driftpump för solenergi  + 
PZ Cirkulationspump

PWT Plattvärmeväxlare (kondensor)
RLB Returtemperaturbegränsare

RoCon BF Pannans styrenhet
RT Rumstermostat

S#B Varmvattenberedare EKHWP500Bx
S#I Varmvattenberedare EKHWCB500Bx
S#K Varmvattenberedare EKHWCH500PBx
S#L Varmvattenberedare EKHWCB500PBx
S#P Varmvattenberedare EKHWDB500Bx

SOL-M1 Solvärmekommunikationsmodul SOL-PAC LT/HT
SK Solvärme kollektorfält
SV Säkerhetsövertrycksventil
TAU Yttertemperaturgivare

TDHW Ackumulatortemperaturgivare (värmealstrare)
TK Solvärme kollektortemperaturgivare
TMI Blandarkrets flödestemperaturgivare
TR Solvärme returtemperaturgivare
TRH Returflödestemperaturgivare värmekrets
TS Solvärme beredartemperaturgivare
TV Solvärme tilloppstemperaturgivare
V Fläkt (förångare)

VS Skållningsskydd VTA32

7 Inspektion och underhåll
Varmvattenberedaren är praktiskt taget underhållsfri tack vare sin
design. Korrosionsskyddsanordningar (t.ex. offeranoder) behövs
inte. Det gör att underhållsarbeten som byte av skyddsanoder eller
invändig rengöring av ackumulatorn bortfaller.

Regelbundna kontroller av hushållsvarmvattenberedaren garanterar
lång driftstid och felfri drift.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Strömsatta delar kan ge elstötar vid kontakt och orsaka
dödliga bränn- eller andra kroppsskador.

▪ Om det finns en elektrisk doppvärmare eller styrnings-
och pumpenhet installerad i varmvattenberedaren
måste de komponenterna isoleras från
strömförsörjningen innan arbetet påbörjas (t.ex.
säkring, huvudbrytare avstängd och säkrad mot
oavsiktlig påslagning).

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Allt arbete som utförs på strömförande delar måste utföras
i enlighet med gällande tillvägagångssätt, annars kan det
uppstå risker för personers liv och hälsa samt försämra
enhetens funktion.

▪ Reparationer av skador på strömledande delar får
endast utföras av värmespecialister som är
auktoriserade och godkända av
energiförsörjningsföretaget.

7.1 Periodiska kontroller
Påfyllningsvattnet kan avdunsta något över tid p.g.a. designen. Den
processen utgör inte ett tekniskt fel, utan är snarare en fysisk
egenskap som måste kontrolleras då och då. Vid behov måste
operatören fylla på vatten.

▪ Visuell kontroll av vattennivå i ackumulatortank (nivåindikering).

▪ Fyll på vatten om nödvändigt (se "3.3.2  Bufferttank"  [4  14]).
Fastställ även orsaken till den låga vattennivån och åtgärda
den.

7.2 Årlig inspektion
▪ Funktionskontrollera på den elektriska elpatronen genom att

kontrollera temperaturdisplayen och kopplingsstatus för de
enskilda positionerna: se tillhörande installations- och
bruksanvisning.

▪ Om ett solvärmesystem är anslutet och i drift ska det stängas av.

▪ Visuell kontroll av hushållsvarmvattenberedarens allmänna
tillstånd.

▪ Visuell kontroll av vattennivå i ackumulatortank (nivåindikering).

▪ Om ett drainback solvärmesystem  är installerat ska du
vänta tills solvärmepanelerna är helt tömda.

▪ Fyll på vatten om nödvändigt (se "3.3.2  Bufferttank"  [4  14]).
Fastställ även orsaken till den låga vattennivån och åtgärda
den.

▪ Kontroller säkerhetsbräddavloppets anslutningar och
dräneringsslang beträffande läckage, fri tömning och lutning.

▪ Rengör om nödvändigt säkerhetsbräddavloppet och
dräneringsslangen och installera om den; byt defekta delar.

▪ Visuell kontroll av anslutningar och rör. Fastställ orsaken vid
skador.

▪ Byt defekta delar.

▪ Kontroll av alla elektriska komponenter, anslutningar och
ledningar.

▪ Reparera resp byt defekta delar.

▪ Kontroll av vattentrycket i kallvattenförsörjningen (<10 bar)

▪ Ev. montering eller inställning av tryckreducerare.

▪ Rengör plastberedaren med mjuka trasor och ett milt
rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller
aggressiva ämnen eftersom det skadar plastytan.
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8 Tekniska data
INFORMATION
Flera av de varmvattenberedare som anges här erbjuds
inte i vissa länder.

8.1 Uppgifter på typskylten

f
g
h
i

k
j l

PMW =

V =

T =max

Q ( 45K)st =
pH O =2

°C
kWh/24h

MPa

MPa
l

WT 1 WT 2-5

V = l EHS*

s
t

EN12897:2016

MADE IN:

m
= kg

MFG. .:NO
MFG. DATE :

= kg

a

d e
c
b

xxxxA*
*xxx

Germany

xxxxxx

r

p

o

n q

u

  8‒1 Typskylt

a Modellidentifierare
b Tillverkningsnummer (ska anges vid reklamationer och

frågor)
c Produktionsdatum
d Tomvikt
e Total vikt fylld
f Total ackumulatorvolym V
g Max tillåten drifttemperatur Tmax
h Beredskapsvärmeförlust på 24 timmar vid 65°C

(beredartemp.) Qst
i Drifttryck buffertvatten pH2O
j Dricksvatten nominellt innehåll

k Max drifttryck PMW (varmvatten)
m Max tillåtet drifttryck PMS (värme)
n Märkning av den integrerade värmeväxlaren
o Vattenvolym värmeväxlare
p Märkning av Installerad doppvärmartyp (tillval)
q Doppvärmarens värmeeffekt (tillval)
r Doppvärmarens strömförsörjning (tillval)
s Konformitetsmärkning
t Märkning för avfallshantering
u QR-kod (länk till ytterligare produktinformation)
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8.2 Grunddata

8.2.1 EKHWD

  8‒1 Grunddata EKHWD

Modellidentifierare (x=A, B, C, …) EKHWDH500Bx EKHWDB500Bx
Enhet

Produktdata rörande föreskrift (EU) 812/2013 och föreskrift (EU) 814/2013
Energieffektivitetsklass — B
Stående förlust S W 72
Varmvattenberedarens volym V liter 477
Specifik stående förlust (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,59
Volym hos icke solvärmeuppvärmd beredare
Vbu

liter 467

Grunddata
Tomvikt kg 66 82
Total vikt fylld kg 543 559
Mått (L×B×H) cm 79×79×165,8
Lutningsdimension cm 184
Maximalt tillåten lagringsvattentemperatur °C 85
Beredskapsvärmeförlust vid Δ45 K kWh/24 h 1,7

Dricksvattenvärmeväxlare (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 24,5
Maximalt drifttryck bar 10
Yta dricksvattenvärmeväxlare m2 4,9

1:a värmeväxlaren som laddar beredaren (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 10,6
Värmeväxlaryta m2 2,14

2:a värmeväxlaren som laddar beredaren (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — 10,9
Värmeväxlaryta m2 — 2,2

Värmetekniska effektdata
Effektivitetskarakteristik NL enligt DIN 4708(1) — 4,1 4,4 / 4,8(2)

Kontinuerlig effekt QD enligt DIN 4708 kW 35 50 / 50(2)

Maximal tappningshastighet under 10 min.
(återuppvärmning med 35 kW)(3)

l/min 30 31 / 34(2)

Varmvattenmängd utan återuppvärmning vid
15 l/min tappningshastighet(3)

liter 420

Varmvattenvolym med återuppvärmning på
20 kW vid 15 l/min tappningshastighet(3)

liter 970

Korttidsvattenkvalitet under 10 min.(3) liter 300 310 / 340(2)

Rörledningsanslutningar
Kall- och varmvatten Tum 1" AG (yttergänga)
Värme tillopp och retur Tum 1" AG (yttergänga)

(1) Med efterladdning på 35 kW, 80°C flödestemperatur, 65°C beredartemperatur (TSP), 45°C varmvattentemperatur (TWW), 10°C
kallvattentemperatur (TKW).

(2) Med parallellanslutning av båda värmeväxlarna som laddar beredaren.
(3) Med 40°C varmvattentemperatur, 10°C kallvattentemperatur och 60°C beredartemperatur vid tappningsstarten.
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8.2.2 EKHWC

  8‒2 Trycklös (DrainBack) – DB 

Modellidentifierare (x=A, B, C, …) EKHWCH300Bx EKHWC500Bx EKHWCH500Bx EKHWCB500Bx
Enhet

Produktdata rörande föreskrift (EU) 812/2013 och föreskrift (EU) 814/2013
Energieffektivitetsklass — B
Stående förlust S W 64 72
Varmvattenberedarens volym V liter 294 477
Specifik stående förlust (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59 1,59 1,59
Volym hos icke solvärmeuppvärmd beredare
Vbu

liter 288 0 322 322

Grunddata
Tomvikt kg 49 65 70 76
Total vikt fylld kg 343 542 547 553
Mått (L×B×H) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8 79×79×165,8 79×79×165,8
Lutningsdimension cm 175 184 184 184
Maximalt tillåten lagringsvattentemperatur °C 85 85 85 85
Beredskapsvärmeförlust vid Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7

Dricksvattenvärmeväxlare (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 18,6 24,5
Maximalt drifttryck bar 10
Yta dricksvattenvärmeväxlare m2 3,8 4,9

1:a värmeväxlaren som laddar beredaren (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 9,7 — 10
Värmeväxlaryta m2 1,9 — 1,95

2:a värmeväxlaren som laddar beredaren (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — — — 10,9
Värmeväxlaryta m2 — — — 2,2

Värmeväxlare trycksatt solvärmesystem (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — — — —
Värmeväxlaryta m2 — — — —

Solvärmebackup (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — 3,8
Värmeväxlaryta m2 — 0,74

Värmetekniska effektdata
Effektivitetskarakteristik NL enligt DIN 4708(1) — 2,2 — 2,3 2,3 / 2,5(2)

Kontinuerlig effekt QD enligt DIN 4708 kW 27 — 35 35 / 45(2)

Maximal tappningshastighet under 10 min.
(återuppvärmning med 35 kW)(3)

l/min 21 — 22 22 / 24(2)

Varmvattenmängd utan återuppvärmning vid
15 l/min tappningshastighet(3)

liter 200 230 230 / 405(2)

Varmvattenvolym med återuppvärmning på
20 kW vid 15 l/min tappningshastighet(3)

liter 400 — 500 500 / 858(2)

Korttidsvattenkvalitet under 10 min.(3) liter 210 — 220 220 / 240(2)

Rörledningsanslutningar
Kall- och varmvatten Tum 1" AG (yttergänga)
Värme tillopp och retur Tum 1" AG (yttergänga)
Anslutningar solvärme Tum 1" IG (innergänga) / DN25

(1) Med efterladdning på 35 kW, 80°C flödestemperatur, 65°C beredartemperatur (TSP), 45°C varmvattentemperatur (TWW), 10°C
kallvattentemperatur (TKW).

(2) Med parallellanslutning av båda värmeväxlarna som laddar beredaren.
(3) Med 40°C varmvattentemperatur, 10°C kallvattentemperatur och 60°C beredartemperatur vid tappningsstarten.
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  8‒3 Trycksatt system – P 

Modellidentifierare (x=A, B, C, …) EKHWCH300PBx EKHWCH500PBx EKHWCB500PBx
Enhet

Produktdata rörande föreskrift (EU) 812/2013 och föreskrift (EU) 814/2013
Energieffektivitetsklass — B
Stående förlust S W 64 72
Varmvattenberedarens volym V liter 294 477
Specifik stående förlust (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Volym hos icke solvärmeuppvärmd beredare
Vbu

liter 288 322

Grunddata
Tomvikt kg 52 78 83
Total vikt fylld kg 346 555 560
Mått (L×B×H) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Lutningsdimension cm 175 184
Maximalt tillåten lagringsvattentemperatur °C 85
Beredskapsvärmeförlust vid Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7

Dricksvattenvärmeväxlare (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 18,6 26,5
Maximalt drifttryck bar 10
Yta dricksvattenvärmeväxlare m2 3,8 5,32

1:a värmeväxlaren som laddar beredaren (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 9,69 10
Värmeväxlaryta m2 1,9 1,95

2:a värmeväxlaren som laddar beredaren (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — — 10,9
Värmeväxlaryta m2 — — 2,2

Värmeväxlare trycksatt solvärmesystem (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 3,9 8,7
Värmeväxlaryta m2 0,76 1,69

Solvärmebackup (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — 3,8
Värmeväxlaryta m2 — 0,74

Värmetekniska effektdata
Effektivitetskarakteristik NL enligt DIN 4708(1) — 2,2 2,3 2,3 / 2,5(2)

Kontinuerlig effekt QD enligt DIN 4708 kW 27 35 35 / 45(2)

Maximal tappningshastighet under 10 min.
(återuppvärmning med 35 kW)(3)

l/min 21 22 22 / 24(2)

Varmvattenmängd utan återuppvärmning vid
15 l/min tappningshastighet(3)

liter 200 230 230 / 405(2)

Varmvattenvolym med återuppvärmning på
20 kW vid 15 l/min tappningshastighet(3)

liter 400 500 500 / 858(2)

Korttidsvattenkvalitet under 10 min.(3) liter 210 220 220 / 240(2)

Rörledningsanslutningar
Kall- och varmvatten Tum 1" AG (yttergänga)
Värme tillopp och retur Tum 1" AG (yttergänga)
Anslutningar solvärme Tum 1" AG (yttergänga)

(1) Med efterladdning på 35 kW, 80°C flödestemperatur, 65°C beredartemperatur (TSP), 45°C varmvattentemperatur (TWW), 10°C
kallvattentemperatur (TKW).

(2) Med parallellanslutning av båda värmeväxlarna som laddar beredaren.
(3) Med 40°C varmvattentemperatur, 10°C kallvattentemperatur och 60°C beredartemperatur vid tappningsstarten.



8 Tekniska data

Installations- och användarhandbok

27
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Varmvattenberedare)
4P672407-1A – 2022.09

8.2.3 EKHWP

  8‒4 Trycklös (DrainBack) – DB 

Modellidentifierare (x=A, B, C, …) EKHWP300Bx EKHWP54419Bx EKHWP500Bx
Enhet

Produktdata rörande föreskrift (EU) 812/2013 och föreskrift (EU) 814/2013
Energieffektivitetsklass — B
Stående förlust S W 64 72
Varmvattenberedarens volym V liter 294 477
Specifik stående förlust (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Volym hos icke solvärmeuppvärmd beredare
Vbu

liter 290 393

Grunddata
Tomvikt kg 53 71 76
Total vikt fylld kg 347 548 553
Mått (L×B×H) utan växlingsenhet från E-Pac cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Lutningsdimension cm 175 184
Maximalt tillåten lagringsvattentemperatur °C 85
Beredskapsvärmeförlust vid Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7

Hushållsvarmvatten (rostfritt stål 1.4404)
Dricksvattenkapacitet liter 27,76 28,92
Maximalt drifttryck bar 6
Yta dricksvattenvärmeväxlare m2 5,6 5,8

Värmeväxlare ackumulatorladdning (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 12,85 10 18,1
Värmeväxlaryta m2 2,66 1,95 3,7

Solvärmebackup (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — 3,9
Värmeväxlaryta m2 — 0,76

Värmetekniska effektdata(1)

Varmvattenvolym utan återuppvärmning vid
tappningshastighet (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

liter —

184(2) / 153(2)

364(3) / 318(3)

328(2) / 276(2)

Varmvattenvolym utan återuppvärmning vid
tappningshastighet (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

liter 282(2) / 252(2) 540(3) / 494(3)

Varmvattenvolym utan återuppvärmning vid
tappningshastighet (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

liter 352(2) / 321(2) 612(3) / 564(3)

Återuppvärmningstid (Wh) efter en
tappningsmängd (badkar: 140 l / dusch: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

min 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Rörledningsanslutningar
Kall- och varmvatten Tum 1" AG (yttergänga)
Värme tillopp och retur Tum 1" IG (innergänga) / 1" AG (yttergänga)
Anslutningar solvärme Tum 1" IG (innergänga) / DN25

(1) TKW = kallvattentemperatur, TWW = varmvattentemperatur, TSP = beredartemperatur vid tappningsstart.
(2) Laddning innan tappning endast av värmepump och utan elektrisk doppvärmare.
(3) Laddning innan tappning av värmepump och elektrisk doppvärmare.
(4) Med värmepump 8 kW.
(5) Med värmepump 16 kW.
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  8‒5 Trycksatt system – P 

Modellidentifierare (x=A, B, C, …) EKHWP300PBx EKHWP500PBx
Enhet

Produktdata rörande föreskrift (EU) 812/2013 och föreskrift (EU) 814/2013
Energieffektivitetsklass — B
Stående förlust S W 64 72
Varmvattenberedarens volym V liter 294 477
Specifik stående förlust (EN 12977) (UA)sb, s, a W/K 1,43 1,59
Volym hos icke solvärmeuppvärmd beredare
Vbu

liter 290 393

Grunddata
Tomvikt kg 56 82
Total vikt fylld kg 350 559
Mått (L×B×H) utan växlingsenhet från E-Pac cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Lutningsdimension cm 175 184
Maximalt tillåten lagringsvattentemperatur °C 85
Beredskapsvärmeförlust vid Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7

Hushållsvarmvatten (rostfritt stål 1.4404)
Dricksvattenkapacitet liter 27,8 29
Maximalt drifttryck bar 10
Yta dricksvattenvärmeväxlare m2 5,6 5,9

Värmeväxlare ackumulatorladdning (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 12,85 18,1
Värmeväxlaryta m2 2,66 3,7

Värmeväxlare trycksatt solvärmesystem (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter 3,9 8,7
Värmeväxlaryta m2 0,76 1,69

Solvärmebackup (rostfritt stål 1.4404)
Vattenvolym värmeväxlare liter — 3,9
Värmeväxlaryta m2 — 0,76

Värmetekniska effektdata(1)

Varmvattenvolym utan återuppvärmning vid
tappningshastighet (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

liter 184(2) / 153(2) 324(3) / 282(3)

288(2) / 240(2)

Varmvattenvolym utan återuppvärmning vid
tappningshastighet (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

liter 282(2) / 252(2) 495(3) / 444(3)

Varmvattenvolym utan återuppvärmning vid
tappningshastighet (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

liter 352(2) / 321(2) 560(3) / 516(3)

Återuppvärmningstid (Wh) efter en
tappningsmängd (badkar: 140 l / dusch: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

min 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Rörledningsanslutningar
Kall- och varmvatten Tum 1" AG (yttergänga)
Värme tillopp och retur Tum 1" IG (innergänga) / 1" AG (yttergänga)
Anslutningar solvärme Tum 1" AG (yttergänga)

(1) TKW = kallvattentemperatur, TWW = varmvattentemperatur, TSP = beredartemperatur vid tappningsstart.
(2) Laddning innan tappning endast av värmepump och utan elektrisk doppvärmare.
(3) Laddning innan tappning av värmepump och elektrisk doppvärmare.
(4) Med värmepump 8 kW.
(5) Med värmepump 16 kW.
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8.3 Prestandadiagram

8.3.1 EKHWD/EKHWC
Maximal tillgänglig varmvattenvolym vid 40°C visas som en funktion
hos tappningshastigheten i "     8‒2 Varmvattenprestanda med
återuppvärmning"  [4  29] under 10°C kallvatteninloppstemperatur
och 60°C beredartemperatur vid tappningsstart och
återuppvärmning med 20 kW.

  8‒2 Varmvattenprestanda med återuppvärmning
S#Q EKHWC500Bx
S#H EKHWCH500Bx
S#I EKHWCB500Bx

S#J EKHWCH300Bx
S#K EKHWCH500PBx
S#L EKHWCB500PBx
S#M EKHWCH300PBx
S#O EKHWDH500Bx
S#P EKHWDB500Bx

Z/ L/min Tappningshastighet i liter per minut
VZmax/L Maximal tappningskapacitet i liter

INFORMATION
Tappningshastigheter >36  l/min kan under vissa ovanliga
omständigheter leda till missljud i värmeväxlaren för
hushållsvatten eller varmvattenberedaren.

  8‒3 Tryckfallskarakteristik för värmeväxlaren
a Dricksvattenvärmeväxlare (EKHWDH500Bx,

EKHWDB500Bx, EKHWC500Bx, EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

b Dricksvattenvärmeväxlare (EKHWCH300Bx,
EKHWCH300PBx)

c Värmeväxlare 1 eller 2 som laddar beredaren
(EKHWDH500Bx, EKHWDB500Bx, EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

d Värmeväxlare 1 som laddar beredare (EKHWCH300Bx,
EKHWCH300PBx)

e Uppvärmningsstöd värmeväxlare (EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)

Δp/mbar Tryckfall i millibar
m/ L/h Flödeshastighet i liter per timme

m/ L/min Flödeshastighet i liter per minut

8.3.2 EKHWP
Maximal tillgänglig varmvattenvolym vid 40°C visas som en funktion
hos tappningshastigheten i "     8‒4 Varmvattenprestanda utan
återuppvärmning"  [4  29] under 10°C kallvatteninloppstemperatur
och 60°C beredartemperatur vid tappningsstart utan
återuppvärmning.

  8‒4 Varmvattenprestanda utan återuppvärmning
S#A EKHWP54419Bx
S#B EKHWP500Bx
S#D EKHWP300Bx
S#F EKHWP500PBx
S#G EKHWP300PBx

Z/ L/min Tappningshastighet i liter per minut
VZmax/L Maximal tappningskapacitet i liter

INFORMATION
Tappningshastigheter >36  l/min kan under vissa ovanliga
omständigheter leda till missljud i värmeväxlaren för
hushållsvatten eller varmvattenberedaren.

  8‒5 Tryckfallskarakteristik för värmeväxlaren
a Dricksvattenvärmeväxlare (EKHWP54419Bx,

EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)
b Dricksvattenvärmeväxlare (EKHWP300Bx,

EKHWP300PBx)
c Värmeväxlare 1 som laddar beredare (EKHWP500Bx,

EKHWP500PBx)
d Värmeväxlare 1 som laddar beredare (EKHWP300Bx,

EKHWP300PBx)
e Värmeväxlare 1 som laddar beredare (EKHWP54419Bx)
f Uppvärmningsstöd värmeväxlare (EKHWP54419Bx,

EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)
Δp/mbar Tryckfall i millibar

m/ L/h Flödeshastighet i liter per timme
m/ L/min Flödeshastighet i liter per minut
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8.4 Åtdragningsmoment
  8‒6 Åtdragningsmoment

Beteckning Gängstorlek Åtdragnings-
moment

Hydrauliska ledningsanslutningar
(vatten)

1" 25 till 30 Nm

Elektrisk doppvärmare 1,5" max. 10 Nm
(handkraft)

Kablering på terminalskena K1
(EHS)

alla 0,5–1,5 Nm

Spänningsfrigivning (EHS) M20 6 Nm
Fästskruvar till täckklaff (EHS) 4,2×19 1,5 Nm



8 Alfabetiskt register

Installations- och användarhandbok

31
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Varmvattenberedare)
4P672407-1A – 2022.09

Alfabetiskt register
Symboler
Årlig inspektion........................................................................................................... 22
Åtdragningsmoment ................................................................................................ 30

Siffror
3-vägsomkopplingsventil....................................................................................... 21

A
Anslutning av säkerhetsbräddavlopp ................................................ 5, 13, 16
Anslutningssats för beredare......................................................................... 4, 13
Apparatens uppställningsplats...................................................................... 4, 12
Avsedd användning.................................................................................................... 4
Avstånd från tak ........................................................................................................ 12

D
Dokumentationssats .................................................................................................. 3

E
Elektrisk doppvärmare ...................................................................... 4, 11, 15, 22
Elektrisk styrning ....................................................................................................... 11
Elinstallation................................................................................................................... 4
E-Pac................................................................................................................. 4, 13, 21

F
Fylla på .......................................................................................................................... 14

G
Garanti .............................................................................................................................. 5

H
Hydrauliskt system........................................................................................... 13, 19

K
KFE-påfyllningsanslutning............................................................................ 11, 17
Kontrollista för start.................................................................................................. 16
Korrosionsskydd .......................................................................................... 4, 13, 15

L
Lastkapacitet............................................................................................................... 12
Leveransomfattning ................................................................................................. 11
Lokala vattenledningar........................................................................................... 13

M
Minsta avstånd........................................................................................................... 12
Minusgrader ................................................................................................................ 16

O
Offeranod.............................................................................................................. 10, 22

P
Periodiska kontroller................................................................................................ 22
Påfyllning ...................................................................................................................... 14
Påfyllningsvatten ................................................................................................. 4, 15

R
Rengöring ..................................................................................................................... 22

S
Sanitetsanslutning....................................................................................................... 4
Service ........................................................................................................................... 22
Skållningsskydd ........................................................................................... 4, 11, 17
Smutsfilter ............................................................................................................ 11, 13
Start

Kontrollista ........................................................................................................... 16
Stora installationer ................................................................................................... 20

T
Tappningshastighet ................................................................................................. 29
Tekniska data

Grundläggande beredardata ...................................................................... 24
Tryckfallskarakteristik ............................................................................................. 29
Typskylt .................................................................................................................... 5, 23

U
Uppbyggnad och beståndsdelar .......................................................................... 5
Uppställning................................................................................................................. 12
Utökningssats till solvärmetank ......................................................................... 11

W
Varningsmärken........................................................................................................... 3
Vattenhårdhet................................................................................................................ 4
Vattenkvalitet ................................................................................................................. 4
Vattentryck ........................................................................................................... 13, 16



4P672407-1A 2022.09

C
op

yr
ig

ht
 2
02
2 

D
ai

ki
n

4P672407-1 A   0000000$

Verantwortung für Energie und Umwelt


	Installations- och användarhandbok
	Innehållsförteckning
	1 Allmänna säkerhetsåtgärder
	1.1 Särskilda säkerhetsanvisningar
	1.1.1 Observera anvisningarna
	1.1.2 Varningsanvisningarnas och symbolernas betydelse

	1.2 Säkerhetsanvisningar för montering och användning
	1.2.1 Allmänt
	1.2.2 Avsedd användning
	1.2.3 Apparatens uppställningsplats
	1.2.4 Elektrisk installation
	1.2.5 Krav på uppvärmnings- och påfyllningsvatten
	1.2.6 Anslutning på värme- och sanitetssidan
	1.2.7 Drift

	1.3 Överlåtelse till användaren och garanti
	1.3.1 Instruktioner till ägaren
	1.3.2 Garantibestämmelser


	2 Produktbeskrivning
	2.1 Uppbyggnad och beståndsdelar
	2.2 Kort beskrivning
	2.3 Leveransomfattning
	2.4 Valbara tillbehör
	2.4.1 Elektriska doppvärmare
	2.4.2 Backventiler
	2.4.3 Smutsfilter
	2.4.4 Skållningsskydd
	2.4.5 Utökningssats till solvärmetank
	2.4.6 KFE-påfyllningsanslutning


	3 Uppställning och installation
	3.1 Uppställning
	3.1.1 Viktiga anvisningar
	3.1.2 Installera varmvattenberedaren

	3.2 Uppställning
	3.2.1 Viktig information (installation)
	3.2.2 Hydraulisk systemanslutning

	3.3 Fylla på
	3.3.1 Varmvattenvärmeväxlare
	3.3.2 Bufferttank


	4 Idrifttagning
	5 Urdrifttagning
	5.1 Tillfällig urdrifttagning
	5.2 Tömning av ackumulatortank
	5.2.1 Med förmonterad KFE-påfyllningsanslutning
	5.2.2 Om KFE-påfyllningsanslutningen har monterats i efterhand
	5.2.3 Utan KFE-påfyllningsanslutning
	5.2.4 Tömning av värmekrets och varmvattenkrets
	5.2.5 Töm solvärmepanelkretsen (endast trycksatt system)

	5.3 Slutgiltig urdrifttagning

	6 Hydraulik
	6.1 Anslutningsschema
	6.1.1 Lösningar för lågtemperaturvärmepumpar
	6.1.2 Lösning för system med hög varmvattenförbrukning
	6.1.3 Lösning för olje- och gaskondenserande pannor
	6.1.4 Lösning för anslutning på sanitetssidan


	7 Inspektion och underhåll
	7.1 Periodiska kontroller
	7.2 Årlig inspektion

	8 Tekniska data
	8.1 Uppgifter på typskylten
	8.2 Grunddata
	8.2.1 EKHWD
	8.2.2 EKHWC
	8.2.3 EKHWP

	8.3 Prestandadiagram
	8.3.1 EKHWD/EKHWC
	8.3.2 EKHWP

	8.4 Åtdragningsmoment

	Alfabetiskt register




