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INLEIDING

Algemene informatie

Dank u voor uw aankoop van deze tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik.

De tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik moet worden
geïnstalleerd door een erkend technicus in overeenstemming met de
instructies in deze handleiding, alle huidige wetgeving, reglementen
en regelgevingen betreffende de installatie van warmwaterboilers
zonder ventilatie die van kracht zijn op het moment van de installatie.

De tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik EKHTS kan
worden aangesloten op EKHBRD*-, EKHVM(RD/YD)*-, HXHD*-,
EKHV(H/X)*-, EKHB(H/X)*- en E(D/B)(H/L)Q*-binnenunits. De tank
voor warm water voor huishoudelijk gebruik is beschikbaar in twee
capaciteiten: ca. 200 en 260 liter. Behalve bij EKHB(H/X)*- en
E(D/B)(H/L)Q*-units, kan de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik bovenop de binnenunit worden gemonteerd. Voor installatie
van de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik op de vloer
naast de binnenunit is de speciale EKFMAHTB-aansluitkit vereist.

In het geval van EKHBRD*AA*-units is een EKMKHT1-kit vereist.

Behalve bij EKHB(H/X)*- en E(D/B)(H/L)Q*-units, is de EKFMALTA-
kit vereist. De tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik kan
niet bovenop de unit worden gemonteerd, maar moet op de vloer
naast de unit worden gemonteerd.

Bestek van deze handleiding

Deze montagehandleiding beschrijft de werkwijze voor het installeren
en aansluiten van de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik EKHTS.

Modelidentificatie

Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
voor lucht-water-warmtepompsysteem Montagehandleiding

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE
INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN
PLAATS WAAR U ZE KUNT TERUGVINDEN VOOR
LATERE NASLAG.

LAAT NA DE INSTALLATIE DEZE HANDLEIDING
ACHTER BIJ DE TANK VOOR WARM WATER VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK EKHWSU.

EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN
APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRI-
SCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND OF
ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR VEROOR-
ZAKEN. GEBRUIK DAAROM UITSLUITEND DAIKIN-
TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN ZIJN
VOOR TOEPASSING MET DE APPARATUUR EN LAAT
ZE OOK INSTALLEREN DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE INSTALLATIE-
PROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD UW DAIKIN-
VERDELER VOOR ADVIES EN INFORMATIE.

DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN UNIT IS
UITSLUITEND ONTWORPEN VOOR INSTALLATIE
BINNENSHUIS EN VOOR OMGEVINGS-
TEMPERATUREN VAN 5°C TOT 30°C.

Voor EKHB(H/X)*- en E(D/B)(H/L)Q*-units

Compatibiliteit met een tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik EKHTS is alleen mogelijk vanaf
unittypes EKHB(H/X)*BB* en E(D/B)(H/L)Q*BB*.

EK HTS 200 AC

Reeks

Identificatie type

Tank voor warm water in roestvrij staal

Europese Kit
EKHTS200+260AC
Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik voor lucht-water-
warmtepompsysteem
4PW64052-1A – 03.2011
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ACCESSOIRES

Accessoires geleverd bij de tank voor warm water voor 
huishoudelijk gebruik

Zie afbeelding 1

Optionele apparatuur

■ EKFMAHTB

Aansluitkit voor installatie van de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik op de vloer naast de binnenunit.

Raadpleeg de montagehandleiding van de kit voor meer
informatie.

■ EKFMALTA

Wanneer de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
EKHTS*AC samen met een unit van de EKHBH/X*- of
E(D/B)(H/L)Q*-reeks moet worden geïnstalleerd, is de extra kit
EKFMALTA vereist.

Raadpleeg de montagehandleiding van de kit voor meer
informatie.

■ EKMKHT1

Wanneer de EKHTS*AC tank voor warm water voor huis-
houdelijk gebruik bovenop een binnenunit van de EKHBRDAA*-
reeks moet worden geïnstalleerd, is de extra kit EKMKHT1
vereist.

Raadpleeg het instructieblad van de kit voor meer informatie.

OVERZICHT VAN DE UNIT

Hoofdcomponenten

1 Flexibele slang van warmtewisselaarspiraal

2 Flexibele slang warm/koud water

3 Klem

4 Uitbreekopeningset (doorvoering + klemmen + schroeven)

5 Montagehandleiding

6 Instructieblad uitpakken

7 3-wegsklepmontage (huis + motor + klemmen) + T-stuk

Het volledige systeem (binnenunit en buitenunit) is
ontworpen voor combinatie met een Daikin-tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik. Wanneer een andere
tank in combinatie met de Daikin-binnenunit wordt
gebruikt, staat Daikin niet in voor de goede werking of de
bedrijfszekerheid van het systeem. Bijgevolg kan Daikin in
dat geval ook geen garantie bieden op het systeem.

A Warmwateruitlaataansluiting (G 3/4" vrouwelijk)

B T-stuk (lokale levering)

C Aansluiting drukveiligheidsklep (lokale levering)

D Drukveiligheidsklep (lokale levering)

E Recirculatie-aansluiting (G 1/2" mannelijk)

F Thermistoraansluiting

G Stromingsinlaataansluiting van de hoofdbinnenunit onderaan de 
tank (snelkoppeling)

H Warmtewisselaarspiraal

J Retouruitlaataansluiting naar de hoofdbinnenunit onderaan de 
tank (snelkoppeling)

K Koudwaterinlaataansluiting (G 3/4" vrouwelijk)

L Thermistor

M Anode

N Behuizing

P Uitbreekopeningen voor waterleiding
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Beveiligingen

■ Thermische beveiliging — De warmtepompunit is uitgerust met
een thermische beveiliging. De thermische beveiliging wordt
geactiveerd wanneer de temperatuur te hoog wordt. Wanneer de
beveiliging geactiveerd is, moet zij worden gereset op de
warmtepompunit door erop te drukken (voor toegang, verwijder
de sierpanelen zoals aangegeven in de handleiding van de
warmtepompunit). 

■ Drukveiligheidsklep — Een drukveiligheidsklep (lokale levering)
conform met de relevante lokale en nationale voorschriften, met
een openingsdruk van maximaal 10 bar moet op de aansluiting
van de drukveiligheidsklep worden aangesloten.

■ Als op de drukveiligheid een afvoerleiding is aangesloten, moet
zij aflopend in een vorstvrije omgeving worden geïnstalleerd. Zij
moet aan de lucht worden blootgesteld.

Overzichtsschema

■ De aansluitingen van de veiligheidsklep van de tank
voor warm water voor huishoudelijk gebruik mogen
voor niets anders worden gebruikt.

■ Deze tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
kan alleen worden gebruikt met een EKHBRD*-,
EKHVM(RD/YD)*-, HXHD*-, EKHV(H/V)*-,
EKHB(H/X)*- of E(D/B)(H/L)Q*-unit.

Compatibiliteit met een tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik EKHTS is alleen mogelijk vanaf
unittypes EKHB(H/X)*BB* en E(D/B)(H/L)Q*BB*.

Schakel de voeding uit alvorens u de sierpanelen van
de binnenunit opent.
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1 Warmwateruitlaataansluiting (G 3/4" vrouwelijk)

2 Koudwaterinlaataansluiting (G 3/4" vrouwelijk)

3 Warmwateruitlaataansluiting onderaan de tank (snelkoppeling)

4 Koudwaterinlaataansluiting onderaan de tank (snelkoppeling)

5 Recirculatie-aansluiting (G 1/2" mannelijk)

6 Stromingsinlaataansluiting van de hoofdbinnenunit 
(snelkoppeling)

7 Retouruitlaataansluiting naar de hoofdbinnenunit (snelkoppeling)

8 3-wegsklep

9 Stromingsinlaataansluiting van de hoofdbinnenunit onderaan de 
tank (snelkoppeling)

10 Retouruitlaataansluiting naar de hoofdbinnenunit onderaan de 
tank (snelkoppeling)

11 Uitbreekopeningen voor waterleiding

12 Verstelbare poten

Model tank voor warm water voor 
huishoudelijk gebruik H1 H2

EKHTS200AC 2010 mm 1935 mm

EKHTS260AC 2285 mm 2230 mm
EKHTS200+260AC
Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik voor lucht-water-
warmtepompsysteem
4PW64052-1A – 03.2011
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INSTALLATIE VAN DE EKHTS-TANK VOOR 
WARM WATER VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

Indien vereist volgens de relevante lokale en nationale voorschriften,
sluit dan een recirculatiepomp aan tussen het eindpunt van het warm
water en de recirculatie-aansluiting in de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik.

Richtlijnen voor de installatie

Let op de volgende punten voor de installatie van de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik:

■ De installatieplaats is vorstvrij.

■ De standaard installatieplaats van de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik is bovenop de binnenunit.

■ De tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik kan ook op
de vloer worden geïnstalleerd. In dat geval is de speciale
EKFMAHTB-aansluitkit voor installatie van de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik naast de binnenunit vereist;
deze moet afzonderlijk worden besteld.

■ Plaats de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik op
een goede plaats met het oog op het onderhoud ervan. Zie de
grijze delen in de afbeelding met het overzichtsschema en de
montagehandleiding van de binnenunit.

■ Om te voorkomen dat het water terugloopt, installeert u best een
terugslagklep op de waterinlaat van de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik volgens de lokale en nationale
voorschriften.

■ Zorg ervoor dat ingeval van een lek, het water geen schade kan
berokkenen aan de installatieruimte en de omgeving.

■ Voorzie een aansluiting voor de drukveiligheidsklep en aftap-
kraan op de koudwaterinlaat.

■ Installeer best een drukveiligheidsklep op de koudwaterinlaat
volgens de lokale en nationale voorschriften.

■ Installeer een expansievat op de koudwaterinlaat volgens de
lokale en nationale voorschriften.

■ De installatie moet worden uitgevoerd door een
erkend koeltechnicus; de keuze van de materialen en
de installatie moet voldoen aan nationale en
internationale voorschriften.

■ De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een
omgeving met ontploffingsgevaar.

■ De kwaliteit van het warm water voor huishoudelijk
gebruik moet conform EU-richtlijn 98/83 EG zijn.

■ Installeer een aftapinrichting op de koudwater-
aansluiting op de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik.

■ Het is om veiligheidsredenen niet toegelaten om wat
voor glycol ook in het watercircuit te brengen.

■ Om te voorkomen dat het water te lang in de tank blijft
staan, is het belangrijk om de opslagcapaciteit van de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik af te
stemmen op het dagelijks verbruik van warm water.

Wanneer gedurende lange tijd geen warm water
wordt verbruikt, moet de apparatuur worden uitge-
spoeld met vers water voordat u ze weer in gebruik
neemt.

De disinfecteringsfunctie van de apparatuur wordt
beschreven in de gebruiksaanwijzing van de
binnenunit.

■ Voorkom lange leidingen tussen de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik en het eindpunt van
het warm water (douche, bad, ...) en voorkom
doodlopende stukken.

■ De installatie moet conform lokale en nationale voor-
schriften zijn en vereist mogelijk bijkomende
hygiënische maatregelen voor de installatie.

■ Volgens lokale en nationale voorschriften kan het
noodzakelijk zijn om thermostatische mengkranen te
installeren.

■ De tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
moet onmiddellijk na de installatie worden uitgespoeld
met vers water. Deze procedure moet minstens één
keer per dag worden herhaald, en dit gedurende
5 opeenvolgende dagen na de installatie.

3

41 2

1 Recirculatie-aansluiting

2 Warmwateraansluiting

3 Douche

4 Recirculatiepomp

Als de beschikbare serviceruimte aan de linker- en/of
rechterkant beperkt is, overleg dan eerst goed over
alle installatiestappen van de binnenmodule.

Niet van toepassing voor EKHB(H/X)*- en
E(D/B)(H/L)Q*-units.
Montagehandleiding
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Installatie en indienstneming van de tank voor warm 
water voor huishoudelijk gebruik

De warmwatertank bovenop de binnenunit installeren

1 Pak de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik uit
volgens de instructies op het instructieblad voor het uitpakken.

2 Controleer of alle accessoires voor de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik zijn meegeleverd (zie "Accessoires"
op pagina 2).

3 Verwijder de behuizing van de binnenunit.

A 

Voor EKHBRD*-, EKHVM(RD/YD)*-, HXHD*- en EKHV(H/V)*-
units

Verwijder de 2 onderste schroeven en haak dan de sierpanelen
los om ze weg te nemen.

Monteer de bovenplaat van de binnenunit op de module van de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.

B

Voor EKHB(H/X)*-units

4 Sluit de 3-wegsklep aan

1 A
Alleen voor EKHBRD*-, HXHD*-
en EKHVM(RD/YD)*-units.
Verwijder beide delen van de
afvoerplaat bovenop de binnen-
unit alvorens u de 3-wegsklep
installeert.

B
Alleen voor EKHV(H/X)*-binnenunits.
Draai de bevestigingen los en schuif dan de schakelkast opzij
zonder de aansluitingen van de bedrading los te maken om
de schakelkast van de binnenunit te verwijderen.

2 Installatiestand.

■ Voor EKHBRD*-, EKHVM(RD/YD)*-, HXHD*-, EKHV(H/X)*-
units moet deze 3-wegsklep in de binnenunit geïnstalleerd
worden.

■ Voor EKHB(H/X)*- en E(D/B)(H/L)Q*-units

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x

2x

2

*KHB(H/X)*

4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 Van unit

2 Naar tank voor warm water voor 
huishoudelijk gebruik

3 Naar verwarmen van ruimten

1

2

3

1 Van unit

2 Naar tank voor warm water 
voor huishoudelijk gebruik

3 Naar verwarmen van 
ruimten
EKHTS200+260AC
Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik voor lucht-water-
warmtepompsysteem
4PW64052-1A – 03.2011

Montagehandleiding

5



3 Pak het 3-wegsklephuis en de 3-wegsklepmotor uit.

Controleer of de volgende accessoires bij de motor zitten.

4 Zet de bus op de klep en draai de klep zo dat de bus staat
zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.

5 Installeer het 3-wegsklephuis in de leiding.

Zie de onderstaande afbeelding voordat u de aansluiting
uitvoert.

■ Alleen voor EKHBRD*-units.

1 Bus 3 Schroef

2 Deksel klepmotor 4 Draaiknop

Als de klep niet op deze manier staat voordat de
motor wordt gemonteerd, laat de klep zowel
verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik als
verwarmen van ruimten toe.

1 2 3 4

4545°45°

45°

4545°45°

Zorg ervoor dat de elektrische bedrading nooit
tegen de hete leidingen komt.

A

B

C

4

1

2
2

3

5

6

7

98

10

11

11

13
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15

16 12

EKHBRD

17
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■ Alleen voor EKHVMRD*- en HXHD*-units. ■ Alleen voor EKHVMYD*-units.
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■ Alleen voor EKHV(H/X)*-units. ■ Alleen voor EKHB(H/X)*-units.

■ Alleen voor E(D/B)(H/L)Q*-units.

A

7

6

2

1

10

10

11

13

12

9

4 5

8
14

14
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C

15
16

3

EKHV(H/X)

EKHV(H/X)

1717

De 3-wegsklep moet binnen worden geïnstalleerd.

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
FCU2

FCU3

M

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
FCU2

FCU3

M
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6 Duw de motor op de bus. 

De bus mag hierbij niet draaien zodat de klep in de stand van
stap 4 blijft.

7 Zet de draaiknop op het klepmotordeksel zoals hieronder
getoond.

Controleer of de draaiknop volledig ingedrukt is zodat hij
automatisch wordt geregeld door de unit. Als de draaiknop
iets uitsteekt, is handmatige bediening mogelijk.

8 Voer de bedrading in de schakelkast van de (binnen)unit uit
overeenkomstig de volgende afbeelding: (controleer of de
voeding uitgeschakeld is)

Leg de bedrading op de juiste manier binnenin de unit (meer
informatie vindt u in de montagehandleiding van de binnenunit).
Raadpleeg ook het bij de binnenunit geleverde
bedradingsschema.

5 Verwijder het sierpaneel
bovenaan aan de voorkant
van de tankmodule zoals
aangegeven in de afbeelding.

6 Monteer de tankmodule bovenop de binnenunit met behulp van
de hefgaten.

7 Sluit de flexibele slangen aan zoals aangegeven in afbeelding 4,
afbeelding 5, afbeelding 6 en afbeelding 7.

■ Alleen voor EKHBRD*-, EKHVM(RD/YD)*-, HXHD* en
EKHV(H/X)*-units

■ De 2 flexible slangen met aan beide uiteinden snel-
koppelingen moeten worden aangesloten op de voorziene
spiraalaansluiting (voor EKHBRD*-units, zie afbeelding 4,
voor EKHV(H/X)*-units, zie afbeelding 5, voor EKHVMRD*-
en HXHD*-units, zie afbeelding 6, voor EKHVMYD*-units, zie
afbeelding 7).

■ De 2 flexibele slangen met snelkoppelingen aan één kant en
een aansluiting met schroefdraad aan de andere kant
moeten worden aangesloten op de warmwateruitlaat en
koudwaterinlaat (zij moeten via de achterplaat naar buiten
worden geleid (zie afbeelding 4, afbeelding 5, afbeelding 6
en afbeelding 7). Afhankelijk van de installatieplaats
(installatie aan de linker- of rechterkant), breekt u de vereiste
openingen links of rechts in de achterplaat uit. Breng de
doorvoering aan op de randen van de uitbreekopeningen om
de flexibele slangen te beschermen.
Als de recirculatie-aansluiting wordt gebruikt, moet u een
buis met een aansluiting met een schroefdraad op deze
opening aansluiten en ze ook door een opening in de
achterplaat steken (voor EKHBRD*-units, zie afbeelding 4,
voor EKHV(H/X)*-units, zie afbeelding 5, voor EKHVMRD*-
en HXHD*-units, zie afbeelding 6, voor EKHVMYD*-units, zie
afbeelding 7).

Ruimteverwarming
Tank voor warm water 
voor huishoudelijk gebruik

EKHBRD* / 
EKHVM(RD/YD)* / HXHD*

EKHV(H/X)* / EKHB(H/X)* / 
E(D/B)(H/L)Q* 

X2M X2M
3 4 5 8 9 10

3-wegsklep 3-wegsklep

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

Niet van toepassing voor EKHB(H/X)*- en
E(D/B)(H/L)Q*-units.

■ Omwille van het gewicht van de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik wordt aanbe-
volen om de tank met twee personen op te tillen.

■ Zie de onderstaande afbeelding en controleer of
de positioneringshulptekens op de vier hoeken
van de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik perfect overeenkomen met de vier
positioneringshulptekens op de bovenkant van de
binnenunit wanneer u de tankmodule monteert.

2x

1 Warmwateruitlaataansluiting (G 3/4" vrouwelijk)

2 Koudwaterinlaataansluiting (G 3/4" vrouwelijk)

3 Warmwateruitlaataansluiting onderaan de tank 
(snelkoppeling)

4 Koudwaterinlaataansluiting onderaan de tank 
(snelkoppeling)

5 Recirculatie-aansluiting (G 1/2" mannelijk)

6 Stromingsinlaataansluiting van de hoofdbinnenunit 
(snelkoppeling)

7 Retouruitlaataansluiting naar de hoofdbinnenunit 
(snelkoppeling)

8 3-wegsklep

9 Stromingsinlaataansluiting van de hoofdbinnenunit onderaan 
de tank (snelkoppeling)

10 Retouruitlaataansluiting naar de hoofdbinnenunit onderaan 
de tank (snelkoppeling)
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■ Alleen voor EKHB(H/X)*-units

■ Alleen voor E(D/B)(H/L)Q*-units

8 Maak de onderste zijsierpanelen van de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik vast op de binnenunit.

9 Sluit de drukveiligheidsklep (lokale levering, openingsdruk
maximaal 10 bar) en de afvoer aan.

10 Sluit de thermistordraad aan op de schakelkast van de binnen-
unit. Controleer of de voeding uitgeschakeld is. Raadpleeg het
bij de binnenunit geleverde bedradingsschema.

■ Alleen voor EKHBRD*-, EKHVM(RD/YD)*- en HXHD*-units

■ Alleen voor EKHV(H/X)*-units

Installeer best een afsluiter op de koudwaterinlaat.
Draai deze afsluiter dicht bij lange afwezigheid om
schade aan de omgeving te voorkomen ingeval van
een waterlek.

Niet van toepassing voor EKHB(H/X)*- en
E(D/B)(H/L)Q*-units.

11x

21x

2x 3
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*KHB(H/X)**KHB(H/X)*

11x

21x

2x 3
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1

3

*(D/B)(H/L)Q**(D/B)(H/L)Q*

1 Sierpaneel

2 Opening voor snelle bevestiging

3 Bevestigen met 2 schroeven

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
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3
3

3
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De afstand tussen de thermistorkabel en de voedingskabel moet
altijd minstens 25 mm bedragen om elektromagnetische
storingen in de thermistorkabel te voorkomen.

1 Steek de stekker van de thermistorkabel in de aansluiting
X11A (EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* en HXHD* (A3P)) of
X9A (EKHV(H/X)* (A1P)) op de printplaat.

2 Bevestig de kabels met behulp van kabelbinders aan de
bevestigingspunten voor trekontlasting.

3 Bij het naar buiten leiden van kabels moet u ervoor zorgen dat
het deksel van de binnenunit nog goed kan worden gesloten.

Opmerking: alleen de relevante lokale bedrading is hier afgebeeld.

■ Alleen voor EKHBRD*-units.

■ Alleen voor EKHVM(RD/YD)*-units.

■ Alleen voor EKHV(H/X)*-units.
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■ Alleen voor EKHB(H/X)*-units

■ Alleen voor E(D/B)(H/L)Q*-units

11 Alleen voor EKHBRD*-, EKHVM(RD/YD)*- en HXHD*-units:
breng de afvoerplaat weer aan op de binnenunit.

12 Indienstneming

Volg de volgende stappen om de tank te vullen.

1 Open elke warmwaterkraan achtereenvolgens om lucht uit de
leidingen te verwijderen.

2 Open de koudwatertoevoerkraan. Controleer of de sier-
panelen van de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik en de binnenunit opgelijnd zijn.

3 Sluit alle waterkranen nadat alle lucht uit de leidingen is
verwijderd.

4 Controleer op lekken.

5 Draai de temperatuur- en drukveiligheidsklep met de hand
om te controleren of het water goed door de afvoerleiding
stroomt (draai knop tegen de wijzers van de klok in). Zie
"Hoofdcomponenten" op pagina 2 voor de plaats van de
temperatuur- en drukveiligheidsklep.

13 Breng de voorste
sierpanelen van de
tank voor warm water
voor huishoudelijk
gebruik weer aan.

14 Breng het voorste
sierpaneel van de
binnenunit weer aan.

De warmwatertank naast de binnenunit installeren

Raadpleeg de bij de EKFMAHTB-kit geleverde handleiding.

Aansluiten op de recirculatie-aansluiting van de tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik

Gebruik altijd 2 sleutels om de recirculatieplug los
te draaien of om de leiding aan te sluiten op de
recirculatie-aansluiting.

3

3

2x

A

X9AX9AX9A

2

* ( )*

*(D/B)(H/L)Q*

21

X9AX9AX9A

X9AX9AX9A

3x

Niet van toepassing voor EKHB(H/X)*- en
E(D/B)(H/L)Q*-units.

De spiraal in de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik moet gevuld worden met water
aan de waterinlaat van de binnenunit. Dit om te
voorkomen dat vuil in het systeem terechtkomt.

Niet van toepassing voor EKHB(H/X)*- en
E(D/B)(H/L)Q*-units.

Zie de montagehandleiding van de verwarmingsunit.

2x

2x

2x

1 2 3

1 Sierpaneel

2 Isolatiedeel

3 Isolatiedeel temperatuur- en 
drukveiligheidsklep
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De beschreven controles moeten minstens één keer per jaar door
een erkende technicus worden uitgevoerd.

1 Drukveiligheidsklep tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik (lokale levering)

Controleer of de drukveiligheidsklep op de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik goed werkt.

2 Verwijder het onderste voorpaneel van de watertank om te
controleren op waterlekken (verwijder eerst het voorpaneel van
de binnenunit wanneer de watertank bovenop de unit is
geïnstalleerd).

Ontkalken

Afhankelijk van de waterkwaliteit en de ingestelde temperatuur, kan
er zich kalk afzetten op de warmtewisselaar in de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik; dit kan de warmteoverdracht
verhinderen. Daarom kan het vereist zijn om de warmtewisselaar na
een bepaald verloop van tijd te ontkalken.

Aftappen

Volg de volgende stappen om het water uit de tank te laten:

1 Schakel de voeding uit.

2 Draai de koudwatertoevoerkraan dicht.

3 Open de warmwaterkranen.

4 Open de aftapkraan.

OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN

In dit onderdeel wordt nuttige informatie gegeven over het opsporen
en oplossen van bepaalde storingen die in de unit kunnen
voorkomen.

Algemene richtlijnen

Voer altijd eerst een grondige visuele controle uit van de unit en zoek
naar voor de hand liggende gebreken zoals losse aansluitingen of
foute bedrading vooraleer te beginnen met de procedure voor het
opsporen en verhelpen van storingen.

Als een beveiliging geactiveerd is, moet u de unit uitschakelen en
nagaan waarom de beveiliging is geactiveerd vooraleer ze te
resetten. De beveiligingen mogen onder geen beding worden over-
brugd of op een andere waarde worden ingesteld dan deze van de
fabrieksinstelling. Raadpleeg uw plaatselijke dealer als u de oorzaak
van het probleem niet kunt vinden.

Algemene symptomen

Symptoom 1: Er komt geen water uit de warmwaterkraan

Symptoom 2: Er komt koud water uit de warmwaterkraan

Symptoom 3: Waterafname wordt onderbroken

■ Elke inspectie moet worden uitgevoerd door een
bevoegd technicus en niet door de gebruiker.

■ Vooraleer een onderhoud of herstelling uit te voeren
moet u steeds de hoofdschakelaar op het
voedingspaneel uitschakelen, de zekeringen
verwijderen of de beveiligingen van de unit openen.

■ Controleer of de stroomvoorziening van de buitenunit
ook is uitgeschakeld voordat u begint met
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

LET OP De flexibele slangen zijn voorzien voor een levensduur
van 13 jaar. Het wordt aanbevolen ze na deze tijd te
vervangen.

Bij het gebruik van producten voor kalkverwijdering moet u
erop toezien dat de waterkwaliteit blijft voldoen aan de
vereisten van EU-richtlijn 98/83/EG.

Schakel steeds de hoofdschakelaar van de unit uit voor-
aleer u het voedingspaneel of de schakelkast controleert.

MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De hoofdtoevoer van het water is 
dichtgedraaid.

Controleer of alle afsluiters van het 
watercircuit helemaal openstaan.

MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De thermische beveiliging in de 
binnenunit is geactiveerd

• Controleer en zoek de oorzaak van 
de activering en reset de knop dan.

• Controleer of de thermistor goed in 
de thermistoraansluiting is 
geïnstalleerd.

Werkwijze: verwijder het voorpaneel 
en de isolatie, vervang de sensor of 
maak hem vast.

De binnenunit werkt niet. Controleer de werking van de 
binnenunit. Raadpleeg de bij de unit 
geleverde handleiding.
Neem contact op met uw plaatselijke 
dealer als u een defect vermoedt.

MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Defect thermische regeling 
(water is heet).

Neem contact op met uw plaatselijke 
dealer.

ONDERHOUD

Om een optimale werking van de unit te verzekeren moet u op
geregelde tijdstippen de unit en de lokale bedrading controleren.
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Symptoom 4: Vuil water

VEREISTEN VOOR HET OPRUIMEN

Het ontmantelen van de unit en het behandelen van onderdelen moet
gebeuren in overeenstemming met de relevante lokale en nationale
wetgeving.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificaties tank voor warm water voor huishoudelijk 
gebruik

MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Vuil water. Spoel de tank voor warm water voor 
huishoudelijk gebruik uit of maak ze 
schoon wanneer ze een tijd niet 
gebruikt is. Mogelijk hebben deeltjes 
in het water zich afgezet op de 
bodem van de tank. Als deze 
afzettingslaag dik genoeg is, zouden 
deze deeltjes in de warmwateruitlaat 
kunnen terechtkomen en het warm 
water verontreinigen.

Het water ruikt naar rotte eieren. Controleer of dit zich ook voordoet 
bij koud water. Zo ja, wijst dit op een 
probleem met de watertoevoer of 
met water in de leidingen, en niet 
met de tank voor warm water voor 
huishoudelijk gebruik zelf.
Neem contact op met uw 
waterbedrijf.
Als het probleem niet opgelost is, 
verhoogt u de temperatuur van de 
tank voor warm water voor huis-
houdelijk gebruik tot boven 65°C. 
Als dit het probleem oplost, is de 
stank waarschijnlijk te wijten aan 
bacteriën. Neem contact op met uw 
waterbedrijf.
Als het probleem niet opgelost is, 
neem dan contact op met uw 
plaatselijke dealer.

EKHTS200AC EKHTS260AC

Opslagcapaciteit (l) 200 260

Volume interne 
warmtewisselaar

(l) 7,5 7,5

Materiaal Roestvrij staal

Afmetingen (h x l x b) (mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Maximum primaire bedrijfsdruk 
(verwarmingszijde)

(bar) 3 3

Aansluitingen Snelkoppeling/ G 3/4" F

Type inspectietoegang G 1/2" M recirculatie-aansluiting

Gewicht

- leeg (kg) 70 78

- vol (kg) 265 330

Montage Bovenop de unit of op de vloer

Maximum watertoevoerdruk (bar) 10 10

Maximumtemperatuur warm water voor huishoudelijk gebruik

- EKHBRD* (°C) 75 75

- EKHVM(RD/YD)* (°C) 75 75

- EKHV(H/X)* (°C) 60 60

- HXHD125* (°C) 75 75

- EKHB(H/X)* (°C) 60 60

- E(D/B)(H/L)Q* (°C) 60 60

Maximumtemperatuur warmtewisselaar

- EKHBRD* (°C) 85 85

- EKHVM(RD/YD)* (°C) 85 85

- EKHV(H/X)* (°C) 65 65

- HXHD125* (°C) 85 85

- EKHB(H/X)* (°C) 65 65

- E(D/B)(H/L)Q* (°C) 65 65
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