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1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1.1.1

Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω
οδηγίες ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

▪ Η πρωτότυπη τεκμηρίωση έχει γραφτεί στα Αγγλικά. Όλες οι
άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.

▪ Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και άνω καθώς και από
άτομα με περιορισμένες φυσικές,
αισθητικές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων,
μόνον εφόσον υπάρχει ανάλογη
εποπτεία από έναν υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους ή αν έχουν δοθεί
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και έχουν γίνει
κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι. Τα
παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν
με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να διενεργούνται από παιδιά
χωρίς εποπτεία.
▪ Η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου
πρέπει να δημιουργείται σύμφωνα με
το IEC 60335-1 μέσω μιας διάταξης
αποσύνδεσης, η οποία διαθέτει μια
αποσύνδεση για κάθε πόλο με ένα
πλάτος ανοίγματος της επαφής
ανάλογα με τις προϋποθέσεις της
κατηγορίας υπέρτασης III για την
πλήρη αποσύνδεση.
▪ Όλες οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένο
τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με
τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ένα
κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η
ανεπαρκής φέρουσα ικανότητα του
ηλεκτρικού κυκλώματος ή η
δημιουργία συνδέσεων με εσφαλμένο
τρόπο μπορούν να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
▪ Μπορείτε να εκκενώσετε το δοχείο
μπόιλερ και το κύκλωμα ζεστού
νερού. Οι οδηγίες πρέπει να
τηρούνται.

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Μπόιλερ ζεστού νερού)
008.1633099_00 – 06/2020

Τήρηση οδηγιών

▪ Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού ξεκινήσετε την
εγκατάσταση ή πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στην
εγκατάσταση θέρμανσης.
▪ Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών απευθύνεται σε εγκεκριμένο και
εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό συστημάτων θέρμανσης
και υγιεινής, το οποίο χάρη στην τεχνική του κατάρτιση και τις
ειδικές του γνώσεις είναι έμπειρο στην επαγγελματική τοποθέτηση
και λειτουργία ηλιακών εγκαταστάσεων, αλλά και μπόιλερ ζεστού
νερού.
▪ Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση, την έναρξη
λειτουργίας και τη συντήρηση, μαζί με βασικές πληροφορίες για
τον χειρισμό και τη ρύθμιση, περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Διαβάστε τα προσαρτημένα έγγραφα για μια λεπτομερή
περιγραφή της λειτουργίας και του ελέγχου.
Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για τα μοντέλα που παρατίθενται στο
εξώφυλλο, εφεξής "μπόιλερ ζεστού νερού". Υπόκειται σε αλλαγές και
διορθώσεις.
Σύνολο τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο είναι μέρος ενός συνόλου τεκμηρίωσης. Το
πλήρες σύνολο αποτελείται από:
▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού (μορφή: έντυπη –
περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)
▪ Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
▪ Εγχειρίδιο χειρισμού για τον χρήστη
▪ Σε περίπτωση σύνδεσης
παραγωγής θερμότητας

ενός

εξωτερικού

συστήματος

▪ το σχετικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού.
▪ Σε περίπτωση σύνδεσης μιας ηλιακής εγκατάστασης
▪ το σχετικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού.
Τα εγχειρίδια οδηγιών περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό
της εκάστοτε συσκευής.
Τα ψηφιακά έγγραφα και οι πιο πρόσφατες εκδόσεις της
παρεχόμενης τεκμηρίωσης διατίθενται στον τοπικό ιστότοπο της
Daikin ή, κατόπιν αιτήματος, από τον αντιπρόσωπο με τον οποίο
συνεργάζεστε. Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στον
ιστότοπο της Daikin μέσω του κωδικού QR πάνω στη συσκευή σας.

1.1.2

Σημασία των προειδοποιητικών
ενδείξεων και των συμβόλων

Στο παρόν εγχειρίδιο έχουν συστηματοποιηθεί οι υποδείξεις
προειδοποίησης σχετικά με το μέγεθος του κινδύνου και την
πιθανότητα εμφάνισης.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδεικνύει άμεσο κίνδυνο.
Η μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση οδηγεί σε
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση.
Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να συνεπάγεται
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη επιβλαβή κατάσταση.
Η μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση μπορεί να
οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στο περιβάλλον.
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1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

εκπαίδευση και γνώσεις και
εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση και
συντήρηση συστημάτων θέρμανσηςψύξης-κλιματισμού, καθώς και
μπόιλερ ζεστού νερού.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλή προς τον χρήστη
και συγκεκριμένα χρήσιμες πληροφορίες, δεν αποτελεί
ωστόσο προειδοποίηση για κίνδυνο.
Ειδικά προειδοποιητικά σύμβολα
Ορισμένοι
σύμβολα.

τύποι

κινδύνων

υποδεικνύονται

με

συγκεκριμένα

▪ Σε όλες τις εργασίες στην εσωτερική
μονάδα φροντίστε να έχετε κλείσει
τον εξωτερικό κεντρικό διακόπτη και
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

Ηλεκτρικό ρεύμα
Κίνδυνος εγκαύματος
Εγκυρότητα
Ορισμένες πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν περιορισμένη
ισχύ. Η ισχύς υποδηλώνεται με ένα σύμβολο.

▪ Μην αφήνετε κανένα εργαλείο ή
κάποιο άλλο αντικείμενο κάτω από το
κάλυμμα της μονάδας, αφότου
ολοκληρώσετε τις εργασίες
εγκατάστασης ή συντήρησης.

Τηρείτε την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης (βλέπε
κεφ. "8.4 Ροπές σύσφιξης" 4
[ 31])
Ισχύει μόνο για το σύστημα χωρίς πίεση (ανοιχτού
κυκλώματος)
Ισχύει μόνο για το σύστημα με πίεση.
Οδηγίες χειρισμού
1

Οι οδηγίες χειρισμού περιγράφονται ως λίστα. Οι χειρισμοί, των
οποίων η σειρά πρέπει να τηρείται αυστηρά, εμφανίζονται
αριθμημένοι.

1.2
1.2.1

Οδηγίες ασφαλείας για τη
συναρμολόγηση και τη λειτουργία
Γενικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συσκευές που δεν ρυθμίζονται και
δεν εγκαθίστανται σωστά μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της
συσκευής ή/και να προκαλέσουν
σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό
στο χρήστη.
▪ Οι εργασίες στη μονάδα (όπως η
εγκατάσταση, η συντήρηση, η
σύνδεση και η αρχική θέση σε
λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα τα
οποία έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία
κατάλληλη τεχνική ή
επαγγελματική εκπαίδευση και τα
οποία έχουν λάβει μέρος σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια ανώτερου
επιπέδου, αναγνωρισμένα από τις
υπεύθυνες αρχές για την εκάστοτε
δραστηριότητα. Εδώ εντάσσονται
κυρίως οι τεχνικοί εγκαταστάσεων
θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού και
ηλεκτρολόγοι, με τεχνική
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Αποφεύγετε τον κίνδυνο
Το μπόιλερ ζεστού νερού είναι υπερσύγχρονο και έχει
κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να πληροί όλες τις
αναγνωρισμένες τεχνικές απαιτήσεις. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο, καθώς
και να προκαλέσει υλικές ζημιές.
Για την αποτροπή αυτών των κινδύνων, πρέπει να εγκαθιστάτε και
να χρησιμοποιείτε το μπόιλερ ζεστού νερού μόνο:
▪ σύμφωνα με τις οδηγίες και σε άριστη κατάσταση,
▪ με επίγνωση της ασφάλειας και των εμπλεκόμενων κινδύνων.
Αυτό προϋποθέτει γνώση και χρήση των περιεχομένων αυτού του
εγχειριδίου, των σχετικών κανονισμών πρόληψης ατυχημάτων και
των αναγνωρισμένων ιατρικών κανόνων που σχετίζονται με την
ασφάλεια και την εργασία.
▪ Διατηρείτε τα εύφλεκτα υλικά μακριά από το μπόιλερ ζεστού
νερού.
Πριν από τις εργασίες στο μπόιλερ ζεστού αέρα και την
εγκατάσταση θέρμανσης
▪ Οι εργασίες στο μπόιλερ ζεστού νερού και στην εγκατάσταση
θέρμανσης (όπως π.χ. τοποθέτηση, σύνδεση και πρώτη θέση σε
λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένο και
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό συστημάτων θέρμανσης.
▪ Σε όλες τις εργασίες στο μπόιλερ ζεστού νερού και την
εγκατάσταση θέρμανσης απενεργοποιείτε τον κεντρικό διακόπτη
και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακούσιας
προειδοποίησης.
▪ Οι στεγανώσεις
αφαιρούνται.

δεν

πρέπει

να

υφίστανται

ζημιές

ή

να

▪ Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες ασφαλείας στη σύνδεση από την
πλευρά θέρμανσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12828 και στη σύνδεση από την πλευρά νερού χρήσης τις
απαιτήσεις του προτύπου EN 12897.
▪ Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

1.2.2

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως μπόιλερ
ζεστού νερού. Η εγκατάσταση, η σύνδεση και ο χειρισμός του
μπόιλερ ζεστού νερού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με
τις πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο.
Στη σύνδεση σε μια αντλία θερμότητας επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο τα σχετικά προβλεπόμενα σετ σύνδεσης
μπόιλερ (E-Pac).
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1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ηλεκτροθερμαντικές
ράβδοι που διατίθενται από μας.

1.2.6

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μη συμμόρφωση θεωρείται ότι
αντιβαίνει στις οδηγίες χρήσης. Την ευθύνη για τυχόν προκύπτουσες
βλάβες/φθορές αναλαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης.

▪ Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις τεχνικής ασφάλειας του προτύπου EN 12828.

Στη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες περιλαμβάνεται επίσης η
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές συντήρησης και ελέγχου. Τα
ανταλλακτικά πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές
απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο
παρέχεται π.χ. από τα γνήσια ανταλλακτικά.

1.2.3

Χώρος τοποθέτησης συσκευής

Για την ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία είναι απαραίτητο η
θέση τοποθέτησης του μπόιλερ ζεστού νερού να πληροί ορισμένες
κριτήρια. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση τοποθέτησης του μπόιλερ
ζεστού
νερού
μπορούν
να
βρεθούν
στην
ενότητα
"3.1 Τοποθέτηση" 4
[ 13].

▪ Στη θέρμανση υδραυλικών πρέπει να τηρούνται τα
▪ EN 1717 – Προστασία από τη μόλυνση εγκαταστάσεων
πόσιμου νερού και γενικές απαιτήσεις από μηχανισμούς
προστασίας από τη μόλυνση λόγω επιστροφής (Protection
against pollution of potable water installations and general
requirements of devices to prevent pollution by backflow).
▪ EN 806 – Προδιαγραφές εγκαταστάσεων μεταφοράς πόσιμου
νερού εντός των κτιρίων (Specifications for installations inside
buildings conveying water for human consumption).
▪ επίσης, η ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ποιότητα του νερού οικιακής χρήσης πρέπει να
συμμορφώνεται με την Οδηγία ΕΕ 98/83 ΕΚ και τους
τοπικά ισχύοντες κανονισμούς.

Υποδείξεις για τη θέση εγκατάστασης άλλων εξαρτημάτων
υπάρχουν στο σχετικό υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει το προϊόν.

1.2.4

Ηλεκτρική εγκατάσταση

▪ Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από
ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένο ειδικό προσωπικό και τηρώντας τις
ισχύουσες ηλεκτροτεχνικές οδηγίες, καθώς και τις προδιαγραφές
της αρμόδιας επιχείρησης παροχής ηλεκτρισμού.
▪ Πριν από τη σύνδεση δικτύου, συγκρίνετε την τάση δικτύου που
αναφέρεται στην πινακίδα τύπου με την τάση τροφοδοσίας.
▪ Πριν από εργασίες σε ηλεκτροφόρα τμήματα, αποσυνδέστε τα
από την τροφοδοσία ρεύματος (απενεργοποίηση ασφάλειας,
κεντρικού διακόπτη) και ασφαλίστε τα από ακούσια
επανενεργοποίηση.
▪ Για κάθε σταθερή σύνδεση ενσύρματη σύνδεση δικτύου
τοποθετήστε μια ξεχωριστή διάταξη αποσύνδεσης σύμφωνα με το
EN 60335-1 για ολοπολική αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.

1.2.5

Απαιτήσεις για το νερό θέρμανσης και
πλήρωσης

Σύνδεση στην πλευρά θέρμανσης και
υδραυλικών

Η σύνδεση μιας ηλιακής εγκατάστασης, μιας ηλεκτρικής ράβδου
θέρμανσης ή ενός εναλλακτικού συστήματος παραγωγής
θερμότητας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία να
ξεπεράσει τους 60°C.
▪ Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετήσετε προστασία από
εγκαύματα (π.χ. VTA32 + βιδωτή σύνδεση 1")
▪ Αν υπάρχει πίεση σύνδεσης κρύου νερού >6 bar, χρησιμοποιήστε
μειωτήρα πίεσης.
Αν το μπόιλερ ζεστού νερού έχει συνδεθεί σε σύστημα θέρμανσης,
στο οποίο υπάρχουν τοποθετημένες σωληνώσεις από χάλυβα,
θερμαντικά σώματα ή μη αδιαπερατοί σωλήνες ενδοδαπέδιας
θέρμανσης, ενδέχεται να εισέλθει λάσπη ή ρινίσματα στο μπόιλερ
ζεστού νερού και να προκληθούν εμφράξεις, τοπικές
υπερθερμάνσεις ή βλάβες από διάβρωση.
▪ Για αποφυγή ενδεχόμενων ζημιών, τοποθετήστε φίλτρο ρύπων ή
συλλέκτη λάσπης στην επιστροφή θέρμανσης της εγκατάστασης.
▪ SAS 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για αποφυγή προϊόντων διάβρωσης και εναποθέσεων ιζημάτων,
λάβετε υπόψη σας τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς.

Για την αποφυγή απωλειών θερμότητας εξ αιτίας
βαρυτικής κυκλοφορίας, πρέπει να εγκατασταθούν φρένα
κυκλοφορίας SKB στις συνδέσεις.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού πλήρωσης και
συμπλήρωσης:
▪ Σκληρότητα νερού (ασβέστιο και μαγνήσιο, υπολογισμένα ως
ανθρακικό ασβέστιο): ≤3 mmol/l

1.2.7

▪ Αγωγιμότητα: ≤1500 (ιδανικά ≤100) μS/cm

Χρησιμοποιείτε το μπόιλερ ζεστού νερού αποκλειστικά

▪ Χλωριούχο άλας: ≤250 mg/l
▪ Θειική ένωση: ≤250 mg/l

▪ Μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών εγκατάστασης
και σύνδεσης.

▪ Τιμή pH (νερό θέρμανσης): 6,5 - 8,5

▪ Με πλήρως εγκατεστημένα καλύμματα συσκευών.

Η χρήση νερού πλήρωσης και επαναπλήρωσης που δεν
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις ποιότητας,
μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Την
ευθύνη για αυτό φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

▪ Στην πλευρά πόσιμου νερού με ρυθμισμένο μειωτήρα πίεσης
(μέγ. 6 bar).

Λειτουργία

▪ Στην πλευρά θέρμανσης με ρυθμισμένο μειωτήρα πίεσης (μέγ.
3 bar).
▪ Με πλήρως πληρωμένο δοχείο μπόιλερ (ένδειξη στάθμης
πλήρωσης).
Τηρείτε τα προδιαγραφόμενα διαστήματα συντήρησης και εκτελείτε
τις εργασίες τεχνικού ελέγχου.

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Μπόιλερ ζεστού νερού)
008.1633099_00 – 06/2020
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2 Περιγραφή προϊόντος
1.3
1.3.1

1.3.2

Παράδοση στον χρήστη και
εγγύηση

Όροι εγγύησης

Γενικά ισχύουν οι νόμιμοι όροι εγγύησης. Οι λεπτομερείς όροι
εγγύησης υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ρωτήστε σχετικά τον
προμηθευτή σας.

Ενημέρωση του ιδιοκτήτη

▪ Πριν την παράδοση της συσκευής, εξηγήστε στον ιδιοκτήτη πώς
να χρησιμοποιεί και να ελέγχει τη συσκευή.

Υφίσταται δικαίωμα για υπηρεσίες εγγύησης μόνο όταν μπορεί να
πιστοποιηθεί ότι ολοκληρώνονταν κανονικά οι ετήσιες εργασίες
συντήρησης.

▪ Παραδώστε στον χρήστη τα τεχνικά έντυπα (τουλάχιστον τις
οδηγίες χρήσης και το συνοδευτικό εγχειρίδιο) και ενημερώστε τον
ότι αυτά τα έντυπα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και
να φυλάσσονται κοντά στη συσκευή.

2

Περιγραφή προϊόντος

2.1

Δομή και στοιχεία

▪ Τεκμηριώστε την παράδοση, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας
μαζί με τον χρήστη το παρεχόμενο έντυπο εγκατάστασης και
ενημέρωσης.

Ο προσδιορισμός του υπομνήματος για τα παρακάτω γραφικά αυτού
του κεφαλαίου αναφέρεται στην ενότητα " 2‒1 Υπόμνημα" 4
[ 6].
Τα παρακάτω γραφικά παρουσιάζουν τις συνδέσεις και τις
διαστάσεις.
2‒1 Υπόμνημα
Θέση

Ερμηνεία

Ισχύει για μοντέλο

a

Δοχείο μπόιλερ (διπλό τοίχωμα από πολυπροπυλένιο με θερμομόνωση αφρώδους υλικού PUR)

όλα

b

Βάση για λαβή ή ηλιακό ελεγκτή R4

όλα

c

Πινακίδα τύπου

όλα

d

Ένδειξη στάθμης πλήρωσης

όλα

e

Σύνδεση υπερχείλισης ασφαλείας (1¼" AG (εξωτερικό σπείρωμα), 1" IG (εσωτερικό σπείρωμα))

όλα

f

Νερό μπόιλερ χωρίς πίεση

όλα

g

Ζώνη ζεστού νερού

όλα

h

Ζώνη ηλιακού συστήματος

i

Σύνδεση για ηλεκτροθερμαντική ράβδο (R 1½" IG (εσωτερικό σπείρωμα))

όλα

j

Προαιρετικό: Ηλεκτροθερμαντική ράβδος (στα συστήματα αντλίας θέρμανσης περιγράφεται ως
θερμαντήρας Booster.)

όλα

o

Θερμομονωτικό κέλυφος για εναλλάκτη θερμότητας για την παροχή υποστήριξης θέρμανσης (WT5)

q

Θερμομονωτικό κέλυφος για εναλλάκτη θερμότητας ηλιακού συστήματος με πίεση (WT4)

r

Ηλιακό σύστημα - Σωλήνας παροχής με στρώσεις

s

Περίβλημα εμβύθισης αισθητήρα για αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ

t

Ηλιακό σύστημα ανοιχτού κυκλώματος - Επιστροφή

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

S#F / S#K / S#L
S#A / S#B / S#D / S#H /
S#I / S#J / S#Q
όλα
S#A / S#B / S#D /
S#H ‑ S#J / S#Q

Σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης για νερό μπόιλερ
u

Ηλιακό σύστημα ανοιχτού κυκλώματος - Παροχή

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

όλα
S#A / S#B / S#D /
S#H ‑ S#J / S#Q

v

Ηλιακό σύστημα με πίεση - Επιστροφή

S#F / S#G / S#K ‑ S#M

w

Ηλιακό σύστημα με πίεση - Παροχή

S#F / S#G / S#K ‑ S#M

x

Σύνδεση ζεστού νερού(1)

όλα

(1)

y

Σύνδεση κρύου νερού

z

Επιστροφή για φόρτιση μπόιλερ (μέσω της 1ης πηγής θερμότητας)(1)

S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

όλα

aa

Παροχή για φόρτιση μπόιλερ (μέσω της 1ης πηγής θερμότητας)(1)

S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

ab

Επιστροφή για φόρτιση μπόιλερ (μέσω της 2ης πηγής θερμότητας)(1)

S#I / S#L / S#P

(1)

ac

Παροχή για φόρτιση μπόιλερ (μέσω της 2ης πηγής θερμότητας)

ad

Εξαίρεση Altherma RW και Altherma 3RW: Εξαγωγή υποστήριξης θέρμανσης ↓(1) (σύνδεση σε επιστροφή
θέρμανσης!)

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

Μόνο Altherma RW και Altherma 3RW: Ροή επιστροφής υποστήριξης προσαρμογής θερμοκρασίας/
θέρμανσης μπόιλερ ↑ (σύνδεση σε ροή για θέρμανση)
(1)

Συνιστώμενα αξεσουάρ (SKB (2 στον αριθμό))
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2 Περιγραφή προϊόντος
Θέση

Ερμηνεία

Ισχύει για μοντέλο

ae

Εξαίρεση Altherma RW και Altherma 3RW: Εισαγωγή υποστήριξης θέρμανσης ↑(1) (σύνδεση σε γεννήτρια
θερμότητας ροής επιστροφής!)

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

Μόνο Altherma RW και Altherma 3RW: Ροή υποστήριξης προσαρμογής θερμοκρασίας/θέρμανσης
μπόιλερ ↓ (σύνδεση σε ροή Altherma RW ή Altherma 3RW)
af

Αυτοκόλλητο κωδικού QR – πρόσβαση σε λεπτομερή έγγραφα στον ιστότοπο Daikin

WT1 Εναλλάκτης θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα για οικιακό ζεστό νερό με τη χρήση
νερού μπόιλερ χωρίς πίεση για τη θέρμανση

όλα

WT2 Εναλλάκτης θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα για φόρτιση μπόιλερ μέσω
1ης πηγής θερμότητας

S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#P /
S#Q

WT3 Εναλλάκτης θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα για φόρτιση μπόιλερ μέσω
2ης πηγής θερμότητας

S#I / S#L / S#P

WT4 Εναλλάκτης θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα για φόρτιση του μπόιλερ ζεστού
νερού μέσω ηλιακής εγκατάστασης με πίεση

S#F / S#G / S#K ‑ S#M

WT5 Εναλλάκτης θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα για υποστήριξη της θέρμανσης

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

S#A Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWP54419Bx
S#B Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWP500Bx
S#D Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWP300Bx
S#F

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWP500PBx

S#G Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWP300PBx
S#Q Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWC500Bx
S#H Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCH500Bx
S#I

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCB500Bx

S#J

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCH300Bx

S#K Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCH500PBx
S#L

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCB500PBx

S#M Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCH300PBx
S#O Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWDH500Bx
S#P Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWDB500Bx
X

Προτεινόμενη απόσταση από τον τοίχο 200 mm

όλα

2‒1 Μπόιλερ ζεστού νερού – γενικά

(1)

Συνιστώμενα αξεσουάρ (SKB (2 στον αριθμό))
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2 Περιγραφή προϊόντος
Σύστημα χωρίς πίεση - Ανοιχτού κυκλώματος

2‒2 Μοντέλα 500 l
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2‒3 Μοντέλα 300 l
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2 Περιγραφή προϊόντος
Σύστημα με πίεση

2‒4 Μοντέλα P 500 l
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2 Περιγραφή προϊόντος

2‒5 Μοντέλα P 300 l

2.2

Η αποθηκευμένη θερμότητα χρησιμοποιείται τόσο για τη θέρμανση
ζεστού νερού, όσο και για υποστήριξη της θέρμανσης. Χάρη στην
υψηλή συνολική δυνατότητα αποθήκευσης, καλύπτονται ακόμα και
χρονικά διαστήματα χωρίς ηλιοφάνεια.

Σύντομη περιγραφή

Το μπόιλερ ζεστού νερού είναι ένας συνδυασμός
θέρμανσης και στιγμιαίου θερμαντήρα νερού.

μπόιλερ

Το νερό μπόιλερ χωρίς πίεση χρησιμεύει ως μέσο μπόιλερ ζεστού
νερού. Ο ανθεκτικός στη διάβρωση, ελικοειδής εναλλάκτης
θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα (1.4404)
που είναι ολόκληρος βυθισμένος εντός του μπόιλερ παρέχει και
εξάγει χρήσιμη θερμότητα. Στον εναλλάκτη θερμότητας για τη
θέρμανση πόσιμου νερού αποθηκεύεται πόσιμο νερό στο επίπεδο
θερμοκρασίας της ζώνης ετοιμότητας.
Το κρύο νερό που εισέρχεται όταν εξέρχεται το ζεστό νερό οδηγείται
αρχικά μέσα στο μπόιλερ στο κατώτερο μέρος του εναλλάκτη
θερμότητας (WT1), όπου ψύχει όσο γίνεται περισσότερο την κάτω
ζώνη του μπόιλερ. Η ζώνη ετοιμότητας θερμαίνεται μέσω εξωτερικού
εναλλάκτη θερμότητας (θερμολέβητας, αντλία θέρμανσης, ηλιακή
εγκατάσταση, ηλεκτροθερμαντική ράβδος). Το νερό κυλάει μέσα από
τον εναλλάκτη θερμότητας για τη φόρτιση του μπόιλερ (WT2) από
επάνω προς τα κάτω.
Το πόσιμο νερό απορροφά διαρκώς, καθοδόν προς τα επάνω, τη
θερμότητα του νερού του μπόιλερ. Η κατεύθυνση εισροής βάσει της
αρχής της αντίθετης ροής και το ελικοειδές σχήμα του εναλλάκτη
θερμότητας, αποφέρουν μια έντονη επένδυση θερμοκρασίας στο
μπόιλερ. Επειδή το επάνω μέρος του μπόιλερ μπορεί να παραμείνει
σε υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτυγχάνεται
υψηλή απόδοση ζεστού νερού ακόμα και μετά από παρατεταμένη
λήψη.
Το μπόιλερ ζεστού νερού που αναφέρεται στην ενότητα "2.1 Δομή
και στοιχεία" 4
[ 6] μπορεί να θερμανθεί μέσω ηλιακού συστήματος
επιπρόσθετα στο εξωτερικό σύστημα παραγωγής θερμότητας.
Ανάλογα με την παρεχόμενη θερμότητα από τον ήλιο θερμαίνεται
ολόκληρο το μπόιλερ ζεστού νερού.

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Μπόιλερ ζεστού νερού)
008.1633099_00 – 06/2020

Αν χρησιμοποιείται ένα σύστημα αντλίας θέρμανσης ως εξωτερικό
σύστημά παραγωγής θερμότητας, το κύριο μπόιλερ ζεστού νερού
μπορεί να είναι μόνο ένα από τα μοντέλα EKHWP.
Βέλτιστη υγιεινή νερού
Με το μπόιλερ ζεστού νερού αποτρέπονται πλήρως η χαμηλή ροή
και οι μη θερμαινόμενες ζώνες στην πλευρά του οικιακού νερού.
Επικαθίσεις λάσπης, σκουριάς ή άλλα κατάλοιπα που μπορούν για
παράδειγμα να εμφανιστούν σε δοχεία μεγάλου όγκου, δεν
επιτρέπεται να υπάρχουν. Το νερό που τροφοδοτείται πρώτα, είναι
αυτό που μετά λαμβάνεται πρώτα (αρχή first-in-first-out).
Δεν απαιτεί συντήρηση και είναι ανθεκτικό στη διάβρωση
Το μπόιλερ ζεστού νερού είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και
δεν υφίσταται διαβρώσεις. Δεν απαιτείται προστατευτικό ανόδιο ή
παρόμοιες προστατευτικές διατάξεις από τη διάβρωση. Αυτό
σημαίνει ότι οι σχετικές εργασίες συντήρησης, π.χ. αλλαγή των
προστατευτικών ανοδίων ή ο καθαρισμός του μπόιλερ, δεν
χρειάζεται να εκτελούνται στο μπόιλερ ζεστού νερού. Μόνο η στάθμη
πλήρωσης του νερού μπόιλερ πρέπει να ελέγχεται.
Οι εναλλάκτες θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου
χάλυβα στην πλευρά θέρμανσης και πόσιμου νερού είναι
κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα
(1.4404).
Χαμηλή ασβεστοποίηση
Στην πλευρά του μπόιλερ χωρίς πίεση μόνο όταν είναι δυνατή η
εναπόθεση αλάτων. Η θερμαντική ράβδος παραμένει, συνεπώς,
καθαρή, όπως και όλοι οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα του
εναλλάκτη θερμότητας στο νερό του μπόιλερ. Αυτό σημαίνει ότι δεν
μπορούν να σχηματιστούν εναποθέσεις αλάτων, οι οποίες θα
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2 Περιγραφή προϊόντος
μείωναν συνεχώς την απόδοση της μεταφοράς θερμότητας κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας (όπως συμβαίνει σε μπόιλερ διαφορετικού
σχεδιασμού).
Η ανάπτυξη θέρμανσης και πίεσης και οι υψηλοί ρυθμοί ροής στον
εναλλάκτη θερμότητας οικιακού νερού απελευθερώνουν τις
ενδεχόμενες επικαθίσεις αλάτων, οι οποίες στη συνέχεια
απομακρύνονται μαζί με το νερό.

2‒2 Επισκόπηση και τεχνικά στοιχεία

Δυνατότητα δομοστοιχειωτής επέκτασης
Αν η θερμική ισχύς ενός μόνο μπόιλερ ζεστού νερού δεν επαρκεί,
μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά μπόιλερ με δομοστοιχειωτό
τρόπο.
Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης
Όλες οι λειτουργίες θέρμανσης και ζεστού νερού για το απευθείας
κύκλωμα θέρμανσης, ένα προαιρετικό συνδεδεμένο ανάμεικτο
κύκλωμα θέρμανσης, καθώς και το κύκλωμα φόρτισης μπόιλερ,
πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ρύθμισης που είναι
ενσωματωμένο στο σύστημα παραγωγής θερμότητας.

2.3

Παραδοτέος εξοπλισμός

▪ Μπόιλερ ζεστού νερού
▪ Συσκευασία πρόσθετου εξοπλισμού

EKBU2C

EKBU6C

230 V/50 Hz

230/400 V /
50 Hz

Θερμική ισχύς

2 kW

2, 4, 6 kW

Εύρος θερμοκρασίας(1)

30-78°C

Μήκος καλωδίου

2m

Μήκος ηλεκτροθερμαντικής
ράβδου

1,10 m

Οικονομικό στη λειτουργία
Η θερμομόνωση όλων των επιφανειών του δοχείου μπόιλερ
προσφέρει πολύ χαμηλές απώλειες θερμότητας κατά τη λειτουργία
και έτσι φροντίζει για την οικονομική διαχείριση της
χρησιμοποιούμενης ενέργειας θερμότητας.

Τύπος
Τάση λειτουργίας

Διατίθενται σετ ηλεκτροθερμαντικών ράβδων συμβατών με EKHWP
σε συνδυασμό με αντλίες θέρμανσης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
τεχνικών στοιχείων της αντλίας θέρμανσης για το κατάλληλο σετ και
για τεχνικές λεπτομέρειες.

2.4.2

Φρένα κυκλοφορίας

Για την αποτροπή απωλειών θερμότητας μέσω των αγωγών
σύνδεσης όταν είναι απενεργοποιημένη η αντλία κυκλοφορίας και
κατά τη διάρκεια περιόδων χωρίς λήψη πόσιμου νερού (βαρυτική
κυκλοφορία), πρέπει να τοποθετούνται φρένα κυκλοφορίας στις
συνδέσεις του μπόιλερ ζεστού νερού (βλέπε "
2‒1
Υπόμνημα" 4
[ 6]).

2.4.3

Φίλτρο ρύπων

Αν το μπόιλερ ζεστού νερού έχει συνδεθεί σε σύστημα θέρμανσης,
στο οποίο υπάρχουν τοποθετημένες σωληνώσεις από χάλυβα,
θερμαντικά σώματα ή μη αδιαπερατοί σωλήνες ενδοδαπέδιας
θέρμανσης, ενδέχεται να εισέλθει λάσπη ή ρινίσματα στο μπόιλερ
ζεστού νερού και να προκληθούν εμφράξεις, τοπικές
υπερθερμάνσεις ή βλάβες από διάβρωση. Με την τοποθέτηση ενός
φίλτρου ρύπων ή ενός συλλέκτη λάσπης κάτι τέτοιο μπορεί να
αποφευχθεί (βλέπε λίστα τιμών).

2.4.4

Προστασία από εγκαύματα

Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων σε θερμοκρασίες ζεστού νερού πάνω
από 60°C. Η τοποθέτηση προστασίας από εγκαύματα επιτρέπει η
θερμοκρασία ζεστού νερού να ποικίλλει διαρκώς και να περιορίζεται
μεταξύ 35 - 60°C.
▪ Προστασία από εγκαύματα VTA32
▪ Σετ βιδωτών συνδέσεων 1''
▪ Σετ κυκλοφορίας με προστασία από εγκαύματα VTR300

2.4.5
2‒6 Περιεχόμενο συσκευασίας πρόσθετου εξοπλισμού
a
b
c

Θηλιές μεταφοράς (απαιτούνται μόνο για τη μεταφορά)
Προστατευτικό κάλυμμα
Τεμάχιο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα για υπερχείλιση
ασφαλείας
Κλειδί σύνδεσης

d

2.4

Προαιρετικά αξεσουάρ

2.4.1

Ηλεκτροθερμαντικές ράβδοι

Εκτός από τις δυνατότητες θέρμανσης μέσω του εναλλάκτη
θερμότητας με κυματοειδή σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα από
διαφορετικές πηγές θερμότητας και φορείς ενέργειας, το μπόιλερ
ζεστού νερού μπορεί επίσης να φορτιστεί μέσω μιας
ηλεκτροθερμαντικής ράβδου.
Ηλεκτροθερμαντικές ράβδοι ισχύουν για όλα τα μοντέλα Altherma
ST:

(1)

Αν η θερμική ισχύς ενός μόνο μπόιλερ ζεστού νερού δεν επαρκεί,
μπορείτε να συνδέσετε μεταξύ τους πολλαπλές μονάδες μπόιλερ
ζεστού νερού.
Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι εναλλάκτες θερμότητας από ανοξείδωτο
χάλυβα για τη μεταθέρμανση όσο και οι εναλλάκτες θερμότητας
ζεστού νερού συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με την αρχή
Tichelmann "6 Υδραυλικά" 4
[ 20].
Ανάλογα με τις ανάγκες ανά εποχή αυτές οι μεμονωμένες μονάδες
μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται. Έτσι,
μπορεί να προσαρμόζεται χειροκίνητα η συνολική απόδοση ζεστού
νερού ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
Διατίθενται τα ακόλουθα εξαρτήματα:
▪ Σετ επέκτασης μπόιλερ ηλιακού συστήματος CON SX
▪ Σετ μπόιλερ ηλιακού συστήματος 2 CON SXE
▪ FlowGuard FLG

Ο έλεγχος θερμοκρασίας και ο περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας (STB) είναι ήδη ενσωματωμένοι στην ηλεκτροθερμαντική ράβδο. Η
ηλεκτροθερμαντική ράβδος παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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Σετ επέκτασης μπόιλερ ηλιακού
συστήματος

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
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3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση
Η εγκατάσταση και ο χειρισμός αυτών των πρόσθετων εξαρτημάτων
περιγράφονται λεπτομερώς στα εκάστοτε παρεχόμενα εγχειρίδια
οδηγιών και εγκατάστασης.

2.4.6

Σύνδεση πλήρωσης KFE

3.1.2
1

Αφαιρέστε τη συσκευασία και απορρίψτε τη με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον.

2

Αφαιρέστε τις πλάκες κάλυψης στο μπόιλερ ("
3‒1
Τοποθέτηση χειρολαβών" 4
[ 13], θέση b) και ξεβιδώστε τα
τεμάχια
σπειρώματος
("
3‒1 Τοποθέτηση
χειρολαβών" 4
[ 13], θέση e) από τα ανοίγματα στα οποία
πρόκειται να τοποθετηθούν οι λαβές.

3

Τραβήξτε τις θηλιές μεταφοράς ("
χειρολαβών" 4
[ 13], θέση a) μέσα
σπειρώματος.

4

Βιδώστε στα ανοίγματα τα κοχλιωτά τεμάχια μαζί με τις
τοποθετημένες θηλιές μεταφοράς ("
3‒1 Τοποθέτηση
χειρολαβών" 4
[ 13], θέση a+e) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί
σύνδεσης ("
3‒1 Τοποθέτηση χειρολαβών" 4
[ 13], θέση d).

Για την εύκολη πλήρωση και εκκένωση του μπόιλερ ζεστού νερού
μπορεί να συνδεθεί η σύνδεση πλήρωσης KFE (KFE BA).

3

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

3.1

Τοποθέτηση

3.1.1

Σημαντικές υποδείξεις

Τοποθέτηση μπόιλερ ζεστού νερού

3‒1 Τοποθέτηση
από τα τεμάχια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το πλαστικό τοίχωμα στο μπόιλερ ζεστού νερού μπορεί να
λιώσει υπό την επίδραση εξωτερικής θερμότητας (>90°C)
και, σε ακραία περίπτωση, μπορεί να πιάσει φωτιά.
▪ Εγκαθιστάτε το μπόιλερ ζεστού νερού σε ελάχιστη
απόσταση 1 m από άλλες πηγές θερμότητας (>90°C)
(π.χ. ηλεκτρικός θερμαντήρας, θερμαντήρας αερίου,
καμινάδα) και εύφλεκτα αντικείμενα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Τοποθετείτε το μόνο όταν υπάρχει σταθερό δάπεδο
(1050 kg/m² μαζί με περιθώριο ασφαλείας). Το δάπεδο
πρέπει να είναι επίπεδο και ομαλό.
▪ Η τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο είναι δυνατή μόνο σε
περιορισμένο βαθμό. Το μπόιλερ δεν πρέπει να
εκτίθεται σε συνεχή άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
καθώς η ακτινοβολία UV και οι επιδράσεις των
καιρικών συνθηκών θα προκαλέσουν ζημιά στο
πλαστικό.
▪ Το μπόιλερ ζεστού νερού πρέπει να προστατεύεται
από τον παγετό.
▪ Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία ύδρευσης δεν παρέχει
διαβρωτικό πόσιμο νερό. Σε κάποιες περιπτώσεις
πιθανόν να χρειαστεί κατάλληλη επεξεργασία του
νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν δεν είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά ύψους μεταξύ του
μπόιλερ ζεστού νερού και των ηλιακών συλλεκτών, η
ηλιακή εγκατάσταση χωρίς πίεση δεν μπορεί να αδειάσει
πλήρως μέσα στο εξωτερικό τμήμα.
▪ Σε ηλιακές εγκαταστάσεις χωρίς πίεση, πρέπει να
τηρείτε την ελάχιστη κλίση των αγωγών σύνδεσης του
ηλιακού συστήματος.

3‒1 Τοποθέτηση χειρολαβών
a
b
d
e

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EKHWP
▪ Τηρείτε τα επιτρεπόμενα μήκη των σωλήνων μεταξύ
του μπόιλερ ζεστού νερού και των υδραυλικών
συνδέσεων στην αντλία θέρμανσης (βλέπε εγχειρίδιο
εγκατάστασης και χειρισμού της αντλίας θέρμανσης και
το σχετικό σετ σύνδεσης μπόιλερ "E-Pac").
Προϋπόθεση: Το σημείο τοποθέτησης πληροί τις εκάστοτε
προδιαγραφές κάθε χώρας.
Η ακατάλληλη τοποθέτηση και εγκατάσταση ακυρώνει την εγγύηση
του κατασκευαστή για τη συσκευή. Αν έχετε απορίες επικοινωνήστε
με τη δική μας τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Μπόιλερ ζεστού νερού)
008.1633099_00 – 06/2020

Θηλιά μεταφοράς
Προστατευτικό κάλυμμα
Κλειδί σύνδεσης
Τεμάχιο σπειρώματος

5

Μεταφέρετε προσεκτικά το μπόιλερ ζεστού νερού στο σημείο
τοποθέτησης, χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες θηλιές
μεταφοράς.

6

Τοποθετήστε το μπόιλερ ζεστού νερού στο σημείο
τοποθέτησης. Προτεινόμενη απόσταση από τον τοίχο (s1):
≥200 mm ("
3‒2 Τοποθέτηση του μπόιλερ ζεστού νερού
(απεικονίζεται στο EKHWP)" 4
[ 14]).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για
την
τοποθέτηση
μιας
προαιρετικής
ηλεκτροθερμαντικής ράβδου (βλέπε "2.4 Προαιρετικά
αξεσουάρ" 4
[ 12]) είναι απαραίτητη η ελάχιστη απόσταση
"X" των ≥1200 mm από το κάλυμμα.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τοποθέτηση σε ντουλάπια, μικρές αποθήκες ή άλλες
συνθήκες στενού χώρου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται
επαρκής αερισμός (π. χ. με πλέγμα αερισμού).

Αν πρόκειται να συνδεθεί μια εξωτερική μονάδα
θέρμανσης (π.χ. ηλιακή εγκατάσταση με πίεση, λέβητας
ξύλου) στον εναλλάκτη θερμότητας WT4 ("
2‒4 Μοντέλα
P 500 l" 4
[ 10] / "
2‒5 Μοντέλα P 300 l" 4
[ 11], θέση v
+w), μια πολύ υψηλή θερμοκρασία παροχής μπορεί να
προκαλέσει ζημιά ή να καταστρέψει το μπόιλερ ζεστού
νερού.
▪ Η θερμοκρασία ροής παροχής του εξωτερικού
θερμαντήρα θα πρέπει να περιορίζεται στους το
πολύ 95°C.
▪ Για τους αγωγούς πόσιμου νερού τηρείτε τους κανονισμούς του
EN 806 και του EN 1717.
▪ Μπορείτε να πληροφορηθείτε τη θέση και τη διάσταση των
συνδέσεων από την "
2‒2 Μοντέλα 500 l" 4
[ 8] έως την "
2‒5
Μοντέλα P 300 l" 4
[ 11]
▪ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης κρύου νερού (έως 10 bar).
▪ Σε υψηλότερη πίεση στον αγωγό πόσιμου νερού, πρέπει να
τοποθετείται μειωτήρας πίεσης.
▪ Πραγματοποιήστε τη σύνδεση του αγωγού εκροής στη βαλβίδα
υπερπίεσης ασφαλείας (επιτόπια) και στη σύνδεση του δοχείου
διαστολής διαφράγματος σύμφωνα με το EN 12828.
▪ Τηρείτε τις ροπές σύσφιξης (βλέπε "8.4 Ροπές σύσφιξης" 4
[ 31]).

3‒2 Τοποθέτηση του μπόιλερ ζεστού νερού (απεικονίζεται στο
EKHWP)

3.2

Τοποθέτηση

3.2.1

Σημαντικές πληροφορίες (τοποθέτηση)

▪ Τηρείτε τις απαιτήσεις για το νερό θέρμανσης και πλήρωσης
(βλέπε "1.2.5 Απαιτήσεις για το νερό θέρμανσης και
πλήρωσης" 4
[ 5]).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την αποτροπή απώλειας θερμότητας μέσω των
σωλήνων σύνδεσης όταν είναι απενεργοποιημένη η αντλία
θέρμανσης και κατά τη διάρκεια περιόδων χωρίς λήψη
οικιακού νερού (βαρυτική κυκλοφορία), πρέπει να
τοποθετείτε φρένα κυκλοφορίας (βλέπε "2.4.2 Φρένα
κυκλοφορίας" 4
[ 12]) στις συνδέσεις του μπόιλερ ζεστού
νερού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων σε θερμοκρασίες νερού
>60°C. Αυτός μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση ηλιακής
ενέργειας, αν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από τη
Λεγεωνέλλα ή αν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε >60°C.
▪ Τοποθετήστε την προστασία από εγκαύματα (βλέπε
"2.4.4 Προστασία από εγκαύματα" 4
[ 12])

3.2.2
1

Μόνο κατά τη σύνδεση ενός μπόιλερ ζεστού νερού EKHWP σε
αντλία θέρμανσης: Τοποθετήστε το κιτ δεξαμενής αποθήκευσης
"E-Pac" για την αντλία θέρμανσης στο μπόιλερ ζεστού νερού
EKHWP (βλέπε τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης και
χειρισμού που περιλαμβάνονται για το σετ σύνδεσης μπόιλερ).

2

Όταν χρησιμοποιείτε φρένα κυκλοφορίας, τοποθετείτε τα στις
συνδέσεις σωλήνων στο μπόιλερ ζεστού νερού.

3

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στη σύνδεση της
υπερχείλισης ασφαλείας ("
2‒2 Μοντέλα 500 l" 4
[ 8] έως "
2‒5 Μοντέλα P 300 l" 4
[ 11], θέση e) στο μπόιλερ ζεστού νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν το μπόιλερ ζεστού νερού έχει συνδεθεί σε σύστημα
θέρμανσης, στο οποίο υπάρχουν τοποθετημένες
σωληνώσεις από χάλυβα, θερμαντικά σώματα ή μη
αδιαπερατοί σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ενδέχεται
να εισέλθει λάσπη ή ρινίσματα στο μπόιλερ ζεστού νερού
και να προκληθούν εμφράξεις, τοπικές υπερθερμάνσεις
ή βλάβες από διάβρωση.
▪ Ξεπλύνετε τους αγωγούς πριν την πλήρωση του
εναλλάκτη θερμότητας.
▪ Ξεπλύνετε το δίκτυο διανομής θερμότητας (σε υπάρχον
σύστημα θέρμανσης).
▪ Φίλτρο ρύπων ή συλλέκτη λάσπης στον σωλήνα
επιστροφής θέρμανσης (βλέπε "2.4.3 Φίλτρο
ρύπων" 4
[ 12]).

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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Υδραυλική σύνδεση συστήματος

▪ Χρησιμοποιήστε διαφανή εύκαμπτο σωλήνα εκροής (το νερό
που εκρέει πρέπει να είναι ορατό).
▪ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής σε εγκατάσταση
αποχέτευσης με κατάλληλες διαστάσεις.
▪ Ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής δεν θα πρέπει να διαθέτει
μηχανισμό διακοπής ροής.

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Μπόιλερ ζεστού νερού)
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3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση
8

Δημιουργήστε συνδέσεις στο σύστημα παραγωγής θερμότητας.

▪ EKHWD/EKHWC: Δημιουργήστε τις συνδέσεις προς το
σύστημα παραγωγής θερμότητας σύμφωνα με το κατάλληλο
σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης ("6.1 Σχεδιαγράμματα
σύνδεσης" 4
[ 20].)
▪ EKHWP: Σε συνδυασμό με μια αντλία θέρμανσης, η σύνδεση
του μπόιλερ ζεστού νερού από την πλευρά θέρμανσης πρέπει
να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και
χειρισμού του μεμονωμένου σετ σύνδεσης μπόιλερ (E-Pac).
▪ Σε δισθενή καύση, πρέπει οι συνδέσεις να εκτελούνται
σύμφωνα με τα διαγράμματα σύνδεσης στα εγχειρίδια οδηγιών
εγκατάστασης και χειρισμού των εκάστοτε συστημάτων
ελέγχου.
▪ Προαιρετικά: Δημιουργήστε συνδέσεις προς το ηλιακό
σύστημα (βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης και
συντήρησης ηλιακού συστήματος).
9

Μονώστε προσεκτικά τους σωλήνες ζεστού νερού έναντι της
απώλειας θερμότητας. Εκτελέστε τη θερμομόνωση σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της κάθε χώρας. Συνιστούμε ένα πάχος
μόνωσης τουλάχιστον 20 mm.

3.3

Πλήρωση / Επαναπλήρωση

3‒3 Τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα εκροής στην υπερχείλιση
ασφαλείας
4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα προαιρετικά αξεσουάρ πρέπει ενδ. να εγκαθίστανται
πριν από την πλήρωση.

Ελέγξτε την πίεση νερού στη σύνδεση κρύου νερού (<10 bar).
Αποτέλεσμα: Σε υψηλότερες πιέσεις στον αγωγό πόσιμου
νερού τοποθετείτε μειωτήρα πίεσης και περιορίστε την πίεση
νερού σε <10 bar.

5

3.3.1

Σε περίπτωση κακής ποιότητας νερού για να μπορέσετε να
εκπλύνετε τον εναλλάκτη θερμότητας με κυματοειδή
σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα για θέρμανση πόσιμου
νερού, εγκαταστήστε στη σύνδεση κρύου νερού και τη
σύνδεση ζεστού νερού του μπόιλερ αντίστοιχα μια
δυνατότητα αφαίρεσης (στοιχείο σχήματος Τ με κρουνό).
Σε επίπεδο σκληρότητας >3 mmol/l συνιστάται να
τοποθετείτε επίσης ένα φίλτρο ακάθαρτου νερού που
μπορεί να καθαριστεί με αντίστροφη ροή προς τη σύνδεση
κρύου νερού.

7

Πληρώστε τον εναλλάκτη θερμότητας πριν από το
ενδιάμεσο μπόιλερ.

Δημιουργήστε μια σύνδεση της εισόδου κρύου νερού προς το
μπόιλερ ζεστού νερού ("
2‒2 Μοντέλα 500 l" 4
[ 8] έως "
2‒
5 Μοντέλα P 300 l" 4
[ 11], θέση y).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνδέστε τις συνδέσεις προς το δίκτυο διανομής θερμού νερού
("
2‒2 Μοντέλα 500 l" 4
[ 8] έως "
2‒5 Μοντέλα P
300 l" 4
[ 11], θέση x).
Δημιουργήστε συνδέσεις στο κύκλωμα θέρμανσης.

Πρέπει να διασφαλίζετε πάντα την απαέρωση των αγωγών του
μπόιλερ ("
2‒2 Μοντέλα 500 l" 4
[ 8] έως "
2‒5 Μοντέλα P
300 l" 4
[ 11], θέση z-ae)
▪ EKHWD/EKHWC: Απαέρωση σύνδεσης που θα συνδεθεί από
πελάτη.
▪ EKHWP: Χρήση
τιμοκατάλογο).

σετ

σύνδεσης

μπόιλερ

(E-Pac,

βλέπε

Εναλλάκτης θερμότητας ζεστού νερού

1

Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής του αγωγού παροχής κρύου
νερού.

2

Ανοίξτε τους κυκλοφορητές λήψης για το ζεστό νερό ώστε να
μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα λήψης.

3

Μετά την έξοδο του νερού από τους κυκλοφορητές, μην
διακόψετε ακόμα την παροχή κρύου νερού ώστε ο εναλλάκτης
θερμότητας να εξαερωθεί πλήρως και ενδ. να απομακρυνθούν
τυχόν ακαθαρσίες ή κατάλοιπα.

3.3.2

Ενδιάμεσο μπόιλερ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάσιμων τραυματισμών
και εγκαυμάτων κατά το άγγιγμα των ηλεκτρικών μερών.
▪ Αν έχει τοποθετηθεί ηλεκτροθερμαντική ράβδος ή
μονάδα ελέγχου και αντλίας στο μπόιλερ ζεστού νερού,
τότε αυτά τα στοιχεία πρέπει να απομονώνονται από
την τροφοδοσία ρεύματος πριν την έναρξη των
εργασιών
(π.χ.
ασφάλεια,
κύριος
διακόπτης
απενεργοποιημένος και ασφαλισμένος από αθέλητη
επανενεργοποίηση).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληρώστε το κύκλωμα συλλέκτη, την εγκατάσταση
θέρμανσης και το κύκλωμα φόρτισης μπόιλερ σύμφωνα με
τα εγχειρίδια οδηγιών των εκάστοτε εξαρτημάτων.
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4 Έναρξη λειτουργίας
Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWC/EKHWP χωρίς ηλιακή
εγκατάσταση
και χωρίς σύνδεση πλήρωσης KFE (KFE
BA):
1

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με σύστημα
αποτροπής επιστροφής (1/2") στη σύνδεση "Ηλιακό σύστημα
ανοιχτού κυκλώματος - Παροχή" ("
3‒4 Πλήρωση του
ενδιάμεσου μπόιλερ (1)" 4
[ 16], θέση b).

2

Πληρώστε το μπόιλερ στο EKHWC/EKHWP μέχρι να εξέρχεται
νερό από την υπερχείλιση ασφαλείας ("
3‒4 Πλήρωση του
ενδιάμεσου μπόιλερ (1)" 4
[ 16], θέση c).

3

Αποσυνδέστε πάλι τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με
σύστημα αποτροπής επιστροφής (1/2").

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWC/EKHWP με ηλιακή
εγκατάσταση:
1

Τοποθέτηση σύνδεσης πλήρωσης KFE (αξεσουάρ KFE BA)

▪ (a) Με ηλιακή εγκατάσταση
: στη σύνδεση πλήρωσης και
εκκένωσης του EKHWC/EKHWP.
▪ (b) Με ηλιακή εγκατάσταση
μονάδας ελέγχου και αντλίας

: στο στήριγμα σύνδεσης της
(EKSRPS4A).

2

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με σύστημα
αποτροπής επιστροφής (1/2") στη σύνδεση πλήρωσης KFE
που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως.

3

Μόνο με ηλιακή εγκατάσταση
: Προσαρμόστε το ένθετο
βαλβίδας X1 στη γωνία σύνδεσης, έτσι ώστε να ανοίγει η
διαδρομή προς τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης ("
3‒5
Πλήρωση του ενδιάμεσου μπόιλερ (2)" 4
[ 16]).

4

Ανοίξτε τη βαλβίδα στη σύνδεση πλήρωσης KFE και την είσοδο
κρύου νερού και πληρώστε το μπόιλερ στο EKHWC/EKHWP
μέχρι να εξέρχεται νερό από την υπερχείλιση ασφαλείας ("
3‒5 Πλήρωση του ενδιάμεσου μπόιλερ (2)" 4
[ 16]).

3‒5 Πλήρωση του ενδιάμεσου μπόιλερ (2)
3‒4 Πλήρωση του ενδιάμεσου μπόιλερ (1)
a
b
c
d

Μπόιλερ ζεστού νερού
Ηλιακό σύστημα ανοιχτού κυκλώματος – Σύνδεση
παροχής
Σύνδεση υπερχείλισης ασφαλείας
Ηλιακό σύστημα ανοιχτού κυκλώματος – Σύνδεση
επιστροφής

Όλα τα μπόιλερ ζεστού νερού EKHWD:
1

Τοποθετήστε τη σύνδεση πλήρωσης KFE (αξεσουάρ KFE BA)
στη σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης στο EKHWD ("
3‒4
Πλήρωση του ενδιάμεσου μπόιλερ (1)" 4
[ 16], θέση d).

2

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με σύστημα
αποτροπής επιστροφής (1/2") στη σύνδεση πλήρωσης KFE
που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως.

3

Πληρώστε το μπόιλερ στο EKHWC μέχρι να εξέρχεται νερό από
την υπερχείλιση ασφαλείας ("
3‒4 Πλήρωση του ενδιάμεσου
μπόιλερ (1)" 4
[ 16], θέση c).

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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4

Έναρξη λειτουργίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ Οι μονάδες που έχουν τοποθετηθεί και εγκατασταθεί
λανθασμένα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την
υγεία και την ασφάλεια ανθρώπων και ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά.
▪ Η εγκατάσταση θέσης σε λειτουργία επιτρέπεται να
εκτελείται
μόνο
από
εξουσιοδοτημένους
και
εκπαιδευμένους τεχνικούς θερμικών συστημάτων, που
ακολουθούν τις οδηγίες του παρεχόμενου εγχειριδίου
εγκατάστασης και συντήρησης.
▪ Πρέπει
να
ανταλλακτικά.

χρησιμοποιούνται

μόνο

γνήσια
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4 Έναρξη λειτουργίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το μπόιλερ ζεστού νερού που τίθεται σε λειτουργία με
ακατάλληλο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
▪ Για να αποφύγετε τη διάβρωση και τις επικαθίσεις
τηρείτε τους κανόνες του VDI 2035.
▪ Εάν το νερό πλήρωσης και επαναπλήρωσης έχει
υψηλό ποσοστό σκληρότητας, πρέπει να ληφθούν
μέτρα για να σταθεροποιηθεί η σκληρότητα ή να
μαλακώσει το νερό.
▪ Ρυθμίστε τον μειωτήρα πίεσης στη σύνδεση κρύου
νερού σε έως το πολύ 6 bar.

Η ακατάλληλη θέση σε λειτουργία οδηγεί σε ακύρωση της εγγύησης
του κατασκευαστή για τη συσκευή. Αν έχετε απορίες επικοινωνήστε
με τη δική μας τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
▪ Ελέγξτε όλα τα σημεία της συνοδευτικής λίστας ελέγχου.
Πρωτοκολλήστε το αποτέλεσμα ελέγχου και υπογράψτε από
κοινού με τον φορέα εκμετάλλευσης.
▪ Εάν ηλεκτροθερμαντική ράβδος, ρυθμίστε
θερμοκρασία του νερού του μπόιλερ.

την

επιθυμητή

▪ Ενεργοποιήστε τον διακόπτη δικτύου του συστήματος παραγωγής
θερμότητας. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης.
Το μπόιλερ ζεστού νερού μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν για όλα
τα σημεία της λίστας ελέγχου η απάντηση είναι Ναι.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν ενεργοποιηθεί η ηλεκτροθερμαντική ράβδος ενώ το
μπόιλερ είναι άδειο ή όχι εντελώς γεμάτο, ενδέχεται να
υπάρξει μειωμένη απόδοση της ηλεκτρικής θέρμανσης
(ενεργοποίηση του περιοριστή θερμοκρασίας ασφαλείας).
▪ Χρησιμοποιείτε την ηλεκτροθερμαντική ράβδο μόνο με
το μπόιλερ εντελώς γεμάτο.
4‒1 Λίστα ελέγχου
Λίστα ελέγχου για τη θέση σε λειτουργία
1

Το μπόιλερ ζεστού νερού είναι σωστά τοποθετημένο σύμφωνα με μια αποδεκτή παραλλαγή
τοποθέτησης και χωρίς ορατές ζημιές;

Ναι

2

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του μπόιλερ ζεστού νερού και άλλων πηγών θερμότητας (>90°C) είναι
1 m;

Ναι

3

Είναι το μπόιλερ ζεστού νερού πλήρως συνδεδεμένο, συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών
αξεσουάρ;

Ναι

4

Με τοποθετημένη ηλεκτροθερμαντική ράβδο:

Ναι

▪ Αντιστοιχεί η σύνδεση δικτύου στις προδιαγραφές και ανέρχεται η τάση τροφοδοσίας στα 230 Volt ή
400 Volt, 50 Hz;
▪ Έχει τοποθετηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαφυγής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές κάθε χώρας;
▪ Μόνο όταν δεν χρησιμοποιείται ένα μη αναφλέξιμο καλώδιο τροφοδοσίας: Το καλώδιο ηλεκτρικής
τροφοδοσίας δεν έχει τοποθετηθεί σε άμεση επαφή με το μπόιλερ ζεστού νερού;
5

Το μπόιλερ έχει πληρωθεί με νερό έως το σημείο υπερχείλισης;

Ναι

6

Κατά τον καθαρισμό: Πραγματοποιήθηκε έκπλυση του δικτύου διανομής θερμότητας; Είναι
τοποθετημένο ένα φίλτρο ρύπων στην επιστροφή της θέρμανσης;

Ναι

7

Συνδέεται η σύνδεση υπερχείλισης ασφαλείας σε μια ελεύθερη απορροή;

Ναι

8

Το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ζεστού νερού έχουν πληρωθεί πλήρως;

Ναι

9

Είναι η πίεση νερού στις υδραυλικές συνδέσεις <10 bar;

Ναι

10

Είναι η πίεση νερού στις συνδέσεις θέρμανσης <3 bar;

Ναι

11

Έχει εξαερωθεί το σύστημα παραγωγής θερμότητας και η εγκατάσταση θέρμανσης;

Ναι

12

Είναι στεγανές όλες οι υδραυλικές συνδέσεις (διαρροή);

Ναι

13

Λειτουργεί η εγκατάσταση χωρίς ελλείψεις;

Ναι

14

Κατά την επανεγκατάσταση: Παραδόθηκε το εγχειρίδιο οδηγιών και ενημερώθηκε ο κάτοχος;

Ναι

Τόπος και ημερομηνία:

Υπογραφή εγκαταστάτη:

Υπογραφή κατόχου:
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5 Θέση εκτός λειτουργίας

5

Θέση εκτός λειτουργίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν έχει τοποθετηθεί: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία
ρεύματος της ηλεκτροθερμαντικής ράβδου.

5.1

Προσωρινή διακοπή χρήσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μια εγκατάσταση θέρμανσης σε ακινητοποίηση μπορεί να
παγώσει σε περίπτωση ψύχους και ως εκ τούτου να
υποστεί βλάβη.
▪ Αν υπάρχει κίνδυνος παγετού θέστε ξανά σε λειτουργία
ολόκληρη
την
εγκατάσταση
θέρμανσης
και
ενεργοποιήστε τη λειτουργία προστασίας από παγετό ή
λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από παγετό
για το μπόιλερ ζεστού νερού (π.χ. εκκένωση).

5‒1 Διαδικασία εκκένωσης (1)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν ο κίνδυνος παγετού πρόκειται να διαρκέσει μόνο
μερικές ημέρες, η πολύ καλή θερμική μόνωση του μπόιλερ
ζεστού νερού σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εκκενωθεί,
εφόσον παρακολουθείται τακτικά η θερμοκρασία του
μπόιλερ και δεν επιτραπεί να πέσει κάτω από τους +3°C.
Αυτό, ωστόσο, δεν παρέχει προστασία από τον παγετό
στο συνδεδεμένο σύστημα διανομής θερμότητας!
Αν η θερμοκρασία του μπόιλερ πέσει κάτω από τους +3°C,
ενεργοποιείται αυτόματα το STB της ηλεκτροθερμαντικής
ράβδου. Έτσι, προλαμβάνονται κατά την εκ νέου θέση σε
λειτουργία οι επακόλουθες ζημιές λόγω παγετού στην
ηλεκτροθερμαντική ράβδο.

5.2

5‒2 Διαδικασία εκκένωσης (2)

Εκκένωση δοχείου μπόιλερ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω διαρροής ζεστού νερού από το
μπόιλερ.

5.2.1
1

5.2.2

▪ Αφήστε το μπόιλερ ζεστού νερού να κρυώσει επαρκώς
πριν από οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης.

1

Εγκαταστήστε τη σύνδεση πλήρωσης KFE (αξεσουάρ KFE
BA) εκ των υστέρων.

▪ Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

2

Εκκενώστε το περιεχόμενο του μπόιλερ όπως περιγράφεται
στην ενότητα "5.2.1 Με προεγκαταστημένη σύνδεση πλήρωσης
KFE" 4
[ 18].

Με προεγκαταστημένη σύνδεση
πλήρωσης KFE

Συνδέστε τον εύκαμπτο
πλήρωσης KFE

σωλήνα

εκροής

στη

5.2.3

Με ηλιακή εγκατάσταση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εκκένωση δυνατή μόνο με σύνδεση πλήρωσης KFE
(αξεσουάρ KFE BA) (βλέπε "5.2.1 Με προεγκαταστημένη
σύνδεση πλήρωσης KFE" 4
[ 18])

5‒1 Διαδικασία εκκένωσης (1)" 4
[ 18])

▪ με συνδεδεμένη ηλιακή εγκατάσταση
("

5‒2 Διαδικασία εκκένωσης (2)" 4
[ 18])

▪ και σε ένα σημείο αποχέτευσης που βρίσκεται τουλάχιστον στο
επίπεδο του εδάφους.
2

3

Μόνο με ηλιακή εγκατάσταση
: Προσαρμόστε το ένθετο
βαλβίδας X1 στη γωνία σύνδεσης, έτσι ώστε να ανοίγει η
διαδρομή προς τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης ("
5‒2
Διαδικασία εκκένωσης (2)" 4
[ 18]).
Ανοίξτε τη βαλβίδα της σύνδεσης πλήρωσης KFE και
εκκενώστε το νερό από το μπόιλερ.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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Χωρίς σύνδεση πλήρωσης KFE

σύνδεση

▪ χωρίς συνδεδεμένη ηλιακή εγκατάσταση
("

Με εγκατεστημένη σύνδεση πλήρωσης
KFE εκ των υστέρων

Χωρίς ηλιακή εγκατάσταση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνιστάται η εκκένωση με σύνδεση πλήρωσης KFE
(αξεσουάρ KFE BA).
Εναλλακτικά:
1

Αφαιρέστε το τεμάχιο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα ("
5‒3
Βήμα εργασίας 1" 4
[ 19], θέση b) από την υπερχείλιση
ασφαλείας ("
5‒3 Βήμα εργασίας 1" 4
[ 19], θέση a).
Φροντίστε ο συνδεδεμένος εύκαμπτος σωλήνας εκκένωσης να
παραμένει συνδεδεμένος με μια εγκατάσταση αποχέτευσης με
κατάλληλες διαστάσεις.

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Μπόιλερ ζεστού νερού)
008.1633099_00 – 06/2020

5 Θέση εκτός λειτουργίας
5.2.4

5‒3 Βήμα εργασίας 1
2

Αφαιρέστε την πλάκα κάλυψης στη σύνδεση πλήρωσης και
εκκένωσης.

3

Αφαιρέστε την πλάκα κάλυψης από τη λαβή και ξεβιδώστε το
τεμάχιο σπειρώματος ("
5‒4 Βήματα εργασίας 2 + 3" 4
[ 19],
θέση c) από το δοχείο του μπόιλερ.

Εκκένωση κυκλώματος θέρμανσης και
ζεστού νερού

1

Συνδέστε τον εύκαμπτο
παραγωγής θερμότητας.

2

Εκκενώστε το δίκτυο κυκλώματος θέρμανσης και διανομής
ζεστού νερού με βάση την αρχή της ανύψωσης με
αναρρόφηση.

3

Αποσυνδέστε τους σωλήνες για την παροχή και επιστροφή
θέρμανσης, την παροχή κρύου νερού και την έξοδο ζεστού
νερού από το μπόιλερ ζεστού νερού.

4

Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εκκένωσης στην παροχή
και επιστροφή θέρμανσης καθώς και στην είσοδο κρύου νερού
και την έξοδο ζεστού νερού με τέτοιον τρόπο, ώστε τα
ανοίγματα των εύκαμπτων σωλήνων να βρίσκονται στο επίπεδο
του εδάφους.

5

Αφήστε διαδοχικά τους μεμονωμένους εναλλάκτες θερμότητας
να λειτουργήσουν σε άδεια κατάσταση, με βάση την αρχή της
ανύψωσης με αναρρόφηση.

5.2.5

σωλήνα

εκροής

στο

σύστημα

Εκκένωση κυκλώματος συλλέκτη (μόνο
σύστημα πίεσης)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν τα μέσα μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν γλυκόλη
εκτίθενται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες
άνω των 170°C, αποσυντίθενται ή λασπώνουν. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη προστασία από παγετό,
να επηρεάσει την απόδοση της ηλιακής εγκατάστασης και
να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή.

5‒4 Βήματα εργασίας 2 + 3
4

▪ Σε παρατεταμένη ακινητοποίηση του κυκλώματος
συλλέκτη εκκενώνετε σύμφωνα με το εγχειρίδιο
οδηγιών εγκατάστασης τη μονάδα ελέγχου και αντλίας.

Τοποθετήστε κατάλληλη λεκάνη συλλογής κάτω από τη
σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Το νερό του μπόιλερ θα εκρεύσει απότομα μόλις αφαιρεθεί
η τάπα σφράγισης.
Δεν υπάρχει βαλβίδα και τάπα αντεπιστροφής στη
σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης.

5

Ξεβιδώστε το τεμάχιο σπειρώματος ("
5‒5 Βήματα εργασίας
4 + 5" 4
[ 19], θέση c) στη σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης
και αφαιρέστε την τάπα ("
5‒5 Βήματα εργασίας 4 +
5" 4
[ 19], θέση d) και βιδώστε αμέσως ξανά τον
προσυναρμολογημένο
σύνδεσμο
εύκαμπτου
σωλήνα
εκκένωσης ("
5‒5 Βήματα εργασίας 4 + 5" 4
[ 19], θέση b)
στη σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης.

5.3

Οριστική διακοπή χρήσης

1

Αποσυνδέστε το μπόιλερ ζεστού νερού από όλες τις ηλεκτρικές
συνδέσεις και συνδέσεις νερού.

2

Αποσυναρμολογήστε το μπόιλερ ζεστού νερού σύμφωνα με το
εγχειρίδιο οδηγιών ("3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση" 4
[ 13]) σε
αντίστροφη σειρά.

3

Απορρίψτε το μπόιλερ ζεστού νερού σύμφωνα με τους
κανονισμούς.

Υποδείξεις για την απόρριψη

Χάρη στον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό του
προϊόντος, έχουμε θέσει κάποιες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
της απόρριψης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η σωστή
απόρριψη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα
χρήσης της συσκευής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

5‒5 Βήματα εργασίας 4 + 5
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6 Υδραυλικά

Η σήμανση του προϊόντος υποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
κοινά οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή απόρριψη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη
χώρα χρήσης της συσκευής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
▪ Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος και ο χειρισμός του
ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων υλικών και εξαρτημάτων
πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
▪ Η απόρριψη πρέπει να γίνεται μόνο από εταιρεία ειδικευμένη
στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην εταιρεία
εγκατάστασης ή στην τοπική αρμόδια υπηρεσία.

6

Υδραυλικά

6.1

Σχεδιαγράμματα σύνδεσης

6.1.1

Λύση για αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας

6‒1 Τυπικό σχεδιάγραμμα σύνδεσης με αντλία θέρμανσης και ηλιακή εγκατάσταση ανοιχτού κυκλώματος

(1)

Το απεικονιζόμενο σχεδιάγραμμα συστήματος δεν υποστηρίζεται πως είναι πλήρες και δεν υποκαθιστά τον προσεκτικό προγραμματισμό του
συστήματος.
Υπόμνημα, βλέπε "
6‒1 Συντομογραφίες στα σχέδια υδραυλικών συστημάτων" 4
[ 22].

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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6 Υδραυλικά
6.1.2

Λύση για συστήματα με υψηλές απαιτήσεις ζεστού νερού

6‒2 Τυπικό σχεδιάγραμμα συνδέσεων για την ενσωμάτωση πολλαπλών μπόιλερ ζεστού νερού (μεγάλες εγκαταστάσεις) (1)

(1)

Το απεικονιζόμενο σχεδιάγραμμα συστήματος δεν υποστηρίζεται πως είναι πλήρες και δεν υποκαθιστά τον προσεκτικό προγραμματισμό του
συστήματος.
Υπόμνημα, βλέπε "
6‒1 Συντομογραφίες στα σχέδια υδραυλικών συστημάτων" 4
[ 22].
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6 Υδραυλικά
6.1.3

Λύση για λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου ή αερίου

6‒3 Τυπικό σχεδιάγραμμα συνδέσεων με λέβητα συμπύκνωσης και ηλιακή εγκατάσταση με πίεση

6.1.4

Λύση για σύνδεση στην πλευρά
υδραυλικών

Τηρείτε τους νομικούς κανονισμούς σύμφωνα με την ενότητα
"1.2.6 Σύνδεση στην πλευρά θέρμανσης και υδραυλικών" 4
[ 5]

6‒4 Τυπικό σχεδιάγραμμα συνδέσεων για πλευρά υδραυλικών
6‒1 Συντομογραφίες στα σχέδια υδραυλικών συστημάτων
Σύντμηση

Ερμηνεία

a

Δίκτυο διανομής κρύου νερού

b

Δίκτυο διανομής ζεστού νερού

c

Προσαγωγή θέρμανσης

d

Επιστροφή θέρμανσης

e

Βαλβίδα αντεπιστροφής (φρένα κυκλοφορίας π.χ.
SKB)

f

Σύντμηση

Ερμηνεία

g

Κυκλοφορία (προαιρετικά, αν επιτρέπεται από τους
τοπικούς κανονισμούς)

h

Βαλβίδα αντεπιστροφής

i

Μειωτήρας πίεσης

k

Μανόμετρο

l

Βαλβίδα διακοπής

3UV1

3-οδική βαλβίδα εναλλαγής (ζεστό νερό χρήσης)

3UV2

3-οδική βαλβίδα εναλλαγής (ψύξη)

3UV3

3-οδική βαλβίδα εναλλαγής (υποστήριξη
θέρμανσης)

cbo

Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου ή αερίου (Daikin
Altherma C Oil εμφανίζεται ως παράδειγμα)

BSK

Επαφή φραγής καυστήρα στο EKSRPS4A

BV

Βαλβίδα υπερχείλισης

CW

Κρύο νερό

CWD

Διανομή κρύου νερού

DHW

Ζεστό νερό

DSR1/2

Σύστημα ρύθμισης διαφορικής θερμοκρασίας
ηλιακού συστήματος

EHS157068 Μονάδα ελέγχου κυκλώματος αναμίκτη
EKBUxC

Ηλεκτρική αντίσταση

EKSRDS2A Σταθμός πίεσης
EKSRPS4A Μονάδα ελέγχου και αντλίας ηλιακού συστήματος

Ηλιακό κύκλωμα
(1)

Το απεικονιζόμενο σχεδιάγραμμα συστήματος δεν υποστηρίζεται πως είναι πλήρες και δεν υποκαθιστά τον προσεκτικό προγραμματισμό του
συστήματος.
Υπόμνημα, βλέπε "
6‒1 Συντομογραφίες στα σχέδια υδραυλικών συστημάτων" 4
[ 22].
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7 Επιθεώρηση και συντήρηση
Σύντμηση

Ερμηνεία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

EP3

Μονάδα ζεστού νερού E-Pac LT (θέρμανση/ψύξη)

FLG

FlowGuard - Βαλβίδα ρύθμισης ηλιακού συστήματος

FLS

FlowSensor - Μέτρηση ροής και θερμοκρασίας
προσαγωγής ηλιακού συστήματος

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάσιμων τραυματισμών
και εγκαυμάτων κατά το άγγιγμα των ηλεκτρικών μερών.
▪ Αν έχει τοποθετηθεί ηλεκτροθερμαντική ράβδος ή
μονάδα ελέγχου και αντλίας στο μπόιλερ ζεστού νερού,
τότε αυτά τα στοιχεία πρέπει να απομονώνονται από
την τροφοδοσία ρεύματος πριν την έναρξη των
εργασιών
(π.χ.
ασφάλεια,
κύριος
διακόπτης
απενεργοποιημένος και ασφαλισμένος από αθέλητη
επανενεργοποίηση).

H1, H2 … Hm Κυκλώματα θέρμανσης
HYW

Υδραυλική παράκαμψη

MAG

Δοχείο διαστολής μεμβράνης

P

Αντλία υψηλής απόδοσης

P1

Αντλία κυκλώματος θέρμανσης

PHP

Κυκλοφορητής θέρμανσης

PK

Αντλία κυκλώματος λέβητα

PMI

Αντλία κυκλώματος μείκτη

PS

Αντλία λειτουργίας ηλιακού συστήματος

PZ

Κυκλοφορητής

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Οι λανθασμένες εργασίες στα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα
μπορούν να απειλήσουν τη ζωή και την υγεία του τεχνικού
και να επηρεάσουν τη λειτουργία του συστήματος.

PWT

Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας (συμπυκνωτής)

RLB

Περιοριστής θερμοκρασίας επιστροφής

RoCon BF

▪ Οι επισκευές ζημιών σε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα
πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από
ειδικούς θερμικών συστημάτων εξουσιοδοτημένους και
αναγνωρισμένους από την εταιρεία παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος.

+

Έλεγχος λέβητα

7.1

Περιοδικοί έλεγχοι

RT

Θερμοστάτης χώρου

S#B

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWP500Bx

S#I

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCB500Bx

S#K

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCH500PBx

S#L

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWCB500PBx

S#P

Μπόιλερ ζεστού νερού EKHWDB500Bx

Για κατασκευαστικούς λόγους είναι δυνατό στο ενδιάμεσο μπόιλερ
χωρίς πίεση να εξατμιστεί το νερό πλήρωσης μετά το πέρασμα
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η διαδικασία αυτή δεν
αποτελεί τεχνικό σφάλμα, αλλά μια φυσική ιδιότητα για την οποία
απαιτείται περιοδικός έλεγχος και διόρθωση, αν χρειάζεται, του
επιπέδου νερού από τον χειριστή.

Μονάδα επικοινωνίας ηλιακού συστήματος SOLPAC LT/HT

▪ Οπτικός έλεγχος της στάθμης πλήρωσης του κάδου του μπόιλερ
(ένδειξη στάθμης πλήρωσης).

SOL-M1
SK

Πεδίο ηλιακών συλλεκτών

SV

Βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας

TAU

Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

TDHW

Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ (καυστήρας)

TK

Αισθητήρας θερμοκρασίας συλλέκτη ηλιακού
συστήματος

TMI

Αισθητήρας θερμοκρασίας παροχής κυκλώματος
αναμίκτη

TR

Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής ηλιακού
συστήματος

TRH

Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής κυκλώματος
θέρμανσης

TS

Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ ηλιακού
συστήματος

TV

Αισθητήρας θερμοκρασίας παροχής ηλιακού
συστήματος

V

Ανεμιστήρας (εξατμιστής)

VS

Προστασία από εγκαύματα VTA32

▪ Επαναπληρώστε νερό, αν χρειάζεται, (βλέπε "3.3.2 Ενδιάμεσο
μπόιλερ" 4
[ 15]) και προσδιορίστε, επίσης, την αιτία του
χαμηλού επιπέδου νερού και διορθώστε τη.

7.2

Ετήσια επιθεώρηση

▪ Εκτελέστε τον έλεγχο λειτουργίας της ηλεκτροθερμαντικής ράβδου
ελέγχοντας την ένδειξη θερμοκρασίας και τις καταστάσεις
ενεργοποίησης στις μεμονωμένες λειτουργίες: βλέπε τις σχετικές
οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού.
▪ Αν είναι συνδεδεμένη και σε λειτουργία μια ηλιακή εγκατάσταση,
απενεργοποιήστε τη.
▪ Οπτικός έλεγχος της γενικής κατάστασης του οικιακού μπόιλερ
ζεστού νερού.
▪ Οπτικός έλεγχος της στάθμης πλήρωσης του κάδου του μπόιλερ
(ένδειξη στάθμης πλήρωσης).
▪ Αν έχει εγκατασταθεί μια ηλιακή εγκατάσταση ανοιχτού
κυκλώματος
, περιμένετε μέχρι οι ηλιακοί συλλέκτες να
έχουν αδειάσει πλήρως.
▪ Επαναπληρώστε
το
νερό,
αν
χρειάζεται,
(βλέπε
"3.3.2 Ενδιάμεσο μπόιλερ" 4
[ 15]) και προσδιορίστε, επίσης, την
αιτία του χαμηλού επιπέδου νερού και διορθώστε τη.

7

Επιθεώρηση και συντήρηση

Το μπόιλερ ζεστού νερού ουσιαστικά δεν χρειάζεται συντήρηση
λόγω του σχεδιασμού του. Δεν απαιτούνται συστήματα προστασίας
από τη διάβρωση (π.χ. προστατευτικά ανόδια). Εργασίες
συντήρησης, όπως η αντικατάσταση των προστατευτικών ανόδων ή
ο εσωτερικός καθαρισμός του μπόιλερ, είναι συνεπώς περιττές.
Η τακτική επιθεώρηση του οικιακού μπόιλερ ζεστού νερού
εξασφαλίζει τη μακρά διάρκεια ζωής και την απρόσκοπτη λειτουργία.

▪ Έλεγχος σύνδεσης υπερχείλισης ασφαλείας και σωλήνα εκροής
ως προς τη στεγανότητα, την ελεύθερη απορροή και την κλίση.
▪ Αν χρειάζεται, καθαρίστε την υπερχείλιση ασφαλείας και τον
εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης και επανατοποθετήστε τον.
Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιές.
▪ Οπτικός έλεγχος συνδέσεων και σωλήνων. Σε περίπτωση
βλαβών, αντιμετωπίστε την αιτία.
▪ Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
▪ Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, των συνδέσεων και
των αγωγών.
▪ Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
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8 Τεχνικά στοιχεία
▪ Έλεγχος της πίεσης νερού στην τροφοδοσία κρύου νερού
(<10 bar)
▪ Ενδεχομένως τοποθετήστε ή ρυθμίστε τον μειωτήρα πίεσης.

8

▪ Καθαρίστε το πλαστικό δοχείο μπόιλερ με μαλακό ύφασμα και
ήπιο καθαριστικό μέσο. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά
μέσα γιατί θα φθαρεί η πλαστική επιφάνεια.

Τεχνικά στοιχεία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάποια από τα μπόιλερ ζεστού νερού που αναφέρονται
εδώ πιθανότατα δεν παρέχονται σε ορισμένες χώρες.

8.1

Στοιχεία στην πινακίδα τύπου

8‒1 Πινακίδα τύπου
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
q
r

Αναγνωριστικό μοντέλου
Βάρος, κενό
Συνολικό βάρος, πλήρες
Συνολική χωρητικότητα V
Μέγ. επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας Tmax
Κατανάλωση θερμότητας σε αναμονή σε 24 ώρες στους 65°C (θερμ. μπόιλερ) Qst
Πίεση λειτουργίας νερού μπόιλερ pH2O
Ονομαστική χωρητικότητα πόσιμου νερού
Μέγ. πίεση λειτουργίας (υδραυλικά)
Ένδειξη του εγκατεστημένου τύπου θερμαντικής ράβδου (προαιρετικά)
Θερμική ισχύς θερμαντικής ράβδου (προαιρετικά)
Τροφοδοσία ρεύματος θερμαντικής ράβδου (προαιρετικά)
Ένδειξη του ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας
Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PMS (θέρμανση)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Αριθμός κατασκευαστή (για αναφορά προβλημάτων και ερωτήσεων)
Ημερομηνία παραγωγής

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

24

EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Μπόιλερ ζεστού νερού)
008.1633099_00 – 06/2020

8 Τεχνικά στοιχεία
8.2

Βασικά στοιχεία

8.2.1

EKHWD

8‒1 Βασικά στοιχεία EKHWD
Αναγνωριστικό μοντέλου (x=A, B, C, …)

EKHWDH500Bx

EKHWDB500Bx

Μονάδα
Στοιχεία προϊόντος που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 812/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 814/2013
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

—

Μόνιμη απώλεια S

B

W

72

Όγκος μπόιλερ ζεστού νερού V

λίτρα

477

Συγκεκριμένη μόνιμη απώλεια (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K

1,59

Όγκος του μπόιλερ χωρίς ηλιακό σύστημα Vbu

λίτρα

467
Βασικά στοιχεία

Βάρος, κενό

kg

66

Συνολικό βάρος, πλήρες

kg

543

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)

cm

79×79×165,8

Κεκλιμένη διάσταση

cm

184

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού
μπόιλερ

°C

85

Κατανάλωση θερμότητας σε αναμονή σε Δ45 K kWh/24 h

82
559

1,7

Εναλλάκτης θερμότητας νερού χρήσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό

λίτρα

24,5

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

bar

10

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας νερού
χρήσης

m2

4,9

1ος εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα
m

10,6

2

2,14

2ος εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό

λίτρα

—

10,9

Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

m2

—

2,2

Χχαρακτηριστικό απόδοσης NL σύμφωνα με το
DIN 4708(1)

—

4,1

4,4 / 4,8(2)

Συνεχής ισχύς QD σύμφωνα με το DIN 4708

kW

35

50 / 50(2)

Μέγιστος ρυθμός λήψης για τη διάρκεια των
10 min (επαναθέρμανση με 35 kW)(3)

l/min

30

31 / 34(2)

Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση
στον ρυθμό λήψης 15 l/min(3)

λίτρα

420

Όγκος ζεστού νερού με επαναθέρμανση με
20 kW στον ρυθμό λήψης 15 l/min(3)

λίτρα

970

Βραχυπρόθεσμη ποσότητα νερού σε 10 min(3)

λίτρα

Στοιχεία θερμικής ισχύος

310 / 340(2)

300
Συνδέσεις σωλήνων

Κρύο και ζεστό νερό

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

(1)

(2)
(3)

Για μετα-φόρτιση στα 35 kW, θερμοκρασία παροχής 80°C, θερμοκρασία μπόιλερ 65°C (TSP), θερμοκρασία ζεστού νερού 45°C (TWW),
θερμοκρασία κρύου νερού 10°C (TKW).
Με παράλληλη σύνδεση και των δύο εναλλακτών θερμότητας φόρτισης μπόιλερ.
Με θερμοκρασία ζεστού νερού 40°C, θερμοκρασία κρύου νερού 10°C και θερμοκρασία μπόιλερ 60°C στην αρχή της λήψης.
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8 Τεχνικά στοιχεία
8.2.2

EKHWC

8‒2 Χωρίς πίεση (Ανοιχτού κυκλώματος) - DB
Αναγνωριστικό μοντέλου (x=A, B, C, …)

EKHWCH300Bx

EKHWC500Bx

EKHWCH500Bx

EKHWCB500Bx

Μονάδα
Στοιχεία προϊόντος που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 812/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 814/2013
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

—

Μόνιμη απώλεια S

W

64

B
72

Όγκος μπόιλερ ζεστού νερού V

λίτρα

294

477

Συγκεκριμένη μόνιμη απώλεια (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K

1,43

1,59

1,59

1,59

Όγκος του μπόιλερ χωρίς ηλιακό σύστημα Vbu

λίτρα

288

0

322

322

Βασικά στοιχεία
Βάρος, κενό

kg

49

65

70

76

Συνολικό βάρος, πλήρες

kg

343

542

547

553

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)

cm

59,5×61,5×164,6

79×79×165,8

79×79×165,8

79×79×165,8

Κεκλιμένη διάσταση

cm

175

184

184

184

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού
μπόιλερ

°C

85

85

85

85

kWh/24 h

1,5

1,7

1,5

1,7

Κατανάλωση θερμότητας σε αναμονή σε
Δ45 K

Εναλλάκτης θερμότητας νερού χρήσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό

λίτρα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

bar

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας νερού
χρήσης

m2

18,6

24,5
10

3,8

4,9

1ος εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

9,7

—

10

m2

1,9

—

1,95

2ος εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

—

—

—

10,9

m2

—

—

—

2,2

Εναλλάκτης θερμότητας ηλιακού συστήματος με πίεση (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

—

—

—

—

m2

—

—

—

—

Ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα
m

2

—

3,8

—

0,74

Στοιχεία θερμικής ισχύος
Χχαρακτηριστικό απόδοσης NL σύμφωνα με το
DIN 4708(1)

—

2,2

—

2,3

2,3 / 2,5(2)

Συνεχής ισχύς QD σύμφωνα με το DIN 4708

kW

27

—

35

35 / 45(2)

Μέγιστος ρυθμός λήψης για τη διάρκεια των
10 min (επαναθέρμανση με 35 kW)(3)

l/min

21

—

22

22 / 24(2)

Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς
επαναθέρμανση στον ρυθμό λήψης 15 l/min(3)

λίτρα

200

Όγκος ζεστού νερού με επαναθέρμανση με
20 kW στον ρυθμό λήψης 15 l/min(3)

λίτρα

400

—

500

500 / 858(2)

Βραχυπρόθεσμη ποσότητα νερού σε 10 min(3)

λίτρα

210

—

220

220 / 240(2)

Κρύο και ζεστό νερό

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Συνδέσεις ηλιακού συστήματος

Ίντσες

1" IG (εσωτερικό σπείρωμα) / DN25

230 / 405(2)

230

Συνδέσεις σωλήνων

(1)

(2)
(3)

Για μετα-φόρτιση στα 35 kW, θερμοκρασία παροχής 80°C, θερμοκρασία μπόιλερ 65°C (TSP), θερμοκρασία ζεστού νερού 45°C (TWW),
θερμοκρασία κρύου νερού 10°C (TKW).
Με παράλληλη σύνδεση και των δύο εναλλακτών θερμότητας φόρτισης μπόιλερ.
Με θερμοκρασία ζεστού νερού 40°C, θερμοκρασία κρύου νερού 10°C και θερμοκρασία μπόιλερ 60°C στην αρχή της λήψης.
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8 Τεχνικά στοιχεία
8‒3 Σύστημα με πίεση – P
Αναγνωριστικό μοντέλου (x=A, B, C, …)

EKHWCH300PBx

EKHWCH500PBx

EKHWCB500PBx

Μονάδα
Στοιχεία προϊόντος που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 812/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 814/2013
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

—

Μόνιμη απώλεια S

W

64

B
72

Όγκος μπόιλερ ζεστού νερού V

λίτρα

294

477

Συγκεκριμένη μόνιμη απώλεια (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K

1,43

1,59

Όγκος του μπόιλερ χωρίς ηλιακό σύστημα Vbu

λίτρα

288

322

Βασικά στοιχεία
Βάρος, κενό

kg

52

78

83

Συνολικό βάρος, πλήρες

kg

346

555

560

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)

cm

59,5×61,5×164,6

Κεκλιμένη διάσταση

cm

175

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού
μπόιλερ

°C

Κατανάλωση θερμότητας σε αναμονή σε Δ45 K

79×79×165,8
184
85

kWh/24 h

1,5

1,7

Εναλλάκτης θερμότητας νερού χρήσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό

λίτρα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

bar

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας νερού χρήσης

m2

18,6

26,5
10

3,8

5,32

1ος εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα
m

2

9,69

10

1,9

1,95

2ος εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

—

—

10,9

m2

—

—

2,2

Εναλλάκτης θερμότητας ηλιακού συστήματος με πίεση (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

3,9

8,7

m2

0,76

1,69

Ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό

λίτρα

—

3,8

Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

m2

—

0,74

Χχαρακτηριστικό απόδοσης NL σύμφωνα με το
DIN 4708(1)

—

2,2

2,3

2,3 / 2,5(2)

Συνεχής ισχύς QD σύμφωνα με το DIN 4708

kW

27

35

35 / 45(2)

Μέγιστος ρυθμός λήψης για τη διάρκεια των
10 min (επαναθέρμανση με 35 kW)(3)

l/min

21

22

22 / 24(2)

Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση
στον ρυθμό λήψης 15 l/min(3)

λίτρα

200

230

230 / 405(2)

Όγκος ζεστού νερού με επαναθέρμανση με
20 kW στον ρυθμό λήψης 15 l/min(3)

λίτρα

400

500

500 / 858(2)

Βραχυπρόθεσμη ποσότητα νερού σε 10 min(3)

λίτρα

210

220

220 / 240(2)

Κρύο και ζεστό νερό

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Συνδέσεις ηλιακού συστήματος

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Στοιχεία θερμικής ισχύος

Συνδέσεις σωλήνων

(1)

(2)
(3)

Για μετα-φόρτιση στα 35 kW, θερμοκρασία παροχής 80°C, θερμοκρασία μπόιλερ 65°C (TSP), θερμοκρασία ζεστού νερού 45°C (TWW),
θερμοκρασία κρύου νερού 10°C (TKW).
Με παράλληλη σύνδεση και των δύο εναλλακτών θερμότητας φόρτισης μπόιλερ.
Με θερμοκρασία ζεστού νερού 40°C, θερμοκρασία κρύου νερού 10°C και θερμοκρασία μπόιλερ 60°C στην αρχή της λήψης.
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8 Τεχνικά στοιχεία
8.2.3

EKHWP

8‒4 Χωρίς πίεση (Ανοιχτού κυκλώματος) – DB
Αναγνωριστικό μοντέλου (x=A, B, C, …)

EKHWP300Bx

EKHWP54419Bx

EKHWP500Bx

Μονάδα
Στοιχεία προϊόντος που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 812/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 814/2013
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

—

Μόνιμη απώλεια S

W

64

B
72

Όγκος μπόιλερ ζεστού νερού V

λίτρα

294

477

Συγκεκριμένη μόνιμη απώλεια (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K

1,43

1,59

Όγκος του μπόιλερ χωρίς ηλιακό σύστημα Vbu

λίτρα

290

393

Βασικά στοιχεία
Βάρος, κενό

kg

53

71

76

Συνολικό βάρος, πλήρες

kg

347

548

553

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) χωρίς μονάδα εναλλαγής
από E-Pac

cm

59,5×61,5×164,6

Κεκλιμένη διάσταση

cm

175

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού
μπόιλερ

°C

Κατανάλωση θερμότητας σε αναμονή σε Δ45 K

79×79×165,8
184
85

kWh/24 h

1,5

1,7

Θέρμανση πόσιμου νερού (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Χωρητικότητα πόσιμου νερού

λίτρα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

bar

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας νερού χρήσης

m2

27,76

28,92
6

5,6

5,8

Εναλλάκτης θερμότητας για πλήρωση μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

12,85

10

18,1

m2

2,66

1,95

3,7

Ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα
m

2

—

3,9

—

0,76

Στοιχεία θερμικής ισχύος(1)
Όγκος ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση στον
ρυθμό λήψης (8 l/min / 12 l/min)

—

364(3) / 318(3)

184(2) / 153(2)

328(2) / 276(2)

λίτρα

282(2) / 252(2)

540(3) / 494(3)

λίτρα

352(2) / 321(2)

612(3) / 564(3)

min

45(4) / 30(4)

25(5) / 17(5)

λίτρα

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)
Όγκος ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση στον
ρυθμό λήψης (8 l/min / 12 l/min)
(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)
Όγκος ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση στον
ρυθμό λήψης (8 l/min / 12 l/min)
(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)
Χρόνος επαναθέρμανσης (Wh) μετά από μια
ποσότητα λήψης (μπανιέρα: 140 l / ντουζιέρα:
90 l)
(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)
Συνδέσεις σωλήνων
Κρύο και ζεστό νερό

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης

Ίντσες

1" IG (εσωτερικό σπείρωμα) / 1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Συνδέσεις ηλιακού συστήματος

Ίντσες

1" IG (εσωτερικό σπείρωμα) / DN25

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

TKW = θερμοκρασία κρύου νερού, TWW = θερμοκρασία ζεστού νερού, TSP = θερμοκρασία μπόιλερ στην αρχή της λήψης.
Φόρτιση πριν από την άντληση μόνο από την αντλία θέρμανσης χωρίς ηλεκτροθερμαντική ράβδο.
Φόρτιση πριν από την άντληση από την αντλία θέρμανσης και την ηλεκτροθερμαντική ράβδο.
Με αντλία θέρμανσης 8 kW.
Με αντλία θέρμανσης 16 kW.
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8 Τεχνικά στοιχεία
8‒5 Σύστημα με πίεση – P
Αναγνωριστικό μοντέλου (x=A, B, C, …)

EKHWP300PBx

EKHWP500PBx

Μονάδα
Στοιχεία προϊόντος που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 812/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 814/2013
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

—

Μόνιμη απώλεια S

W

64

B
72

Όγκος μπόιλερ ζεστού νερού V

λίτρα

294

477

Συγκεκριμένη μόνιμη απώλεια (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K

1,43

1,59

Όγκος του μπόιλερ χωρίς ηλιακό σύστημα Vbu

λίτρα

290

393

Βασικά στοιχεία
Βάρος, κενό

kg

56

82

Συνολικό βάρος, πλήρες

kg

350

559

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) χωρίς μονάδα εναλλαγής
από E-Pac

cm

59,5×61,5×164,6

79×79×165,8

Κεκλιμένη διάσταση

cm

175

184

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού
μπόιλερ

°C

Κατανάλωση θερμότητας σε αναμονή σε Δ45 K

85

kWh/24 h

1,5

1,7

Θέρμανση πόσιμου νερού (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Χωρητικότητα πόσιμου νερού

λίτρα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

bar

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας νερού χρήσης

m2

27,8

29
10

5,6

5,9

Εναλλάκτης θερμότητας για πλήρωση μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

12,85

18,1

m2

2,66

3,7

Εναλλάκτης θερμότητας ηλιακού συστήματος με πίεση (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

3,9

8,7

m2

0,76

1,69

Ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα
m

2

—

3,9

—

0,76

Στοιχεία θερμικής ισχύος(1)
Όγκος ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση στον
ρυθμό λήψης (8 l/min / 12 l/min)

λίτρα

184(2) / 153(2)

324(3) / 282(3)
288(2) / 240(2)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)
Όγκος ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση στον
ρυθμό λήψης (8 l/min / 12 l/min)

λίτρα

282(2) / 252(2)

495(3) / 444(3)

λίτρα

352(2) / 321(2)

560(3) / 516(3)

min

45(4) / 30(4)

25(5) / 17(5)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)
Όγκος ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση στον
ρυθμό λήψης (8 l/min / 12 l/min)
(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)
Χρόνος επαναθέρμανσης (Wh) μετά από μια
ποσότητα λήψης (μπανιέρα: 140 l / ντουζιέρα:
90 l)
(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)
Συνδέσεις σωλήνων
Κρύο και ζεστό νερό

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης

Ίντσες

1" IG (εσωτερικό σπείρωμα) / 1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

Συνδέσεις ηλιακού συστήματος

Ίντσες

1" AG (εξωτερικό σπείρωμα)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

TKW = θερμοκρασία κρύου νερού, TWW = θερμοκρασία ζεστού νερού, TSP = θερμοκρασία μπόιλερ στην αρχή της λήψης.
Φόρτιση πριν από την άντληση μόνο από την αντλία θέρμανσης χωρίς ηλεκτροθερμαντική ράβδο.
Φόρτιση πριν από την άντληση από την αντλία θέρμανσης και την ηλεκτροθερμαντική ράβδο.
Με αντλία θέρμανσης 8 kW.
Με αντλία θέρμανσης 16 kW.
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8 Τεχνικά στοιχεία
8.3

Διάγραμμα απόδοσης

8.3.1

EKHWD/EKHWC

Ο μέγιστος διαθέσιμος όγκος ζεστού νερού στους 40°C δίνεται ως
συνάρτηση του ρυθμού λήψης στο "
8‒2 Απόδοση ζεστού νερού
με επαναθέρμανση" 4
[ 30] για θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού
10°C και θερμοκρασία μπόιλερ 60°C στην αρχή της λήψης και
επαναθέρμανση με 20 kW.

8‒3 Χαρακτηριστική καμπύλη πτώσης πίεσης για τους
εναλλάκτες θερμότητας
a

b
c

8‒2 Απόδοση ζεστού νερού με επαναθέρμανση
S#Q
S#H
S#I
S#J
S#K
S#L
S#M
S#O
S#P
Z/ L/min
VZmax/L

EKHWC500Bx
EKHWCH500Bx
EKHWCB500Bx
EKHWCH300Bx
EKHWCH500PBx
EKHWCB500PBx
EKHWCH300PBx
EKHWDH500Bx
EKHWDB500Bx
Τιμή λήψης σε λίτρα ανά λεπτό
Μέγιστη δυνατότητα λήψης σε λίτρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ρυθμοί λήψης >36 l/min μπορούν σε σπάνιες
περιπτώσεις να προκαλέσουν θορύβους στον εναλλάκτη
θερμότητας πόσιμου νερού του μπόιλερ ζεστού νερού.

d
e

Δp/mbar
m/ L/h
m/ L/min

8.3.2

Εναλλάκτης θερμότητας πόσιμου νερού
(EKHWDH500Bx, EKHWDB500Bx, EKHWC500Bx,
EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx,
EKHWCB500PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας πόσιμου νερού
(EKHWCH300Bx, EKHWCH300PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ 1 από 2
(EKHWDH500Bx, EKHWDB500Bx, EKHWCH500Bx,
EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx, EKHWCB500PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ 1
(EKHWCH300Bx, EKHWCH300PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας υποστήριξης θέρμανσης
(EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx,
EKHWCB500PBx)
Πτώση πίεσης σε millibar
Ρυθμός παροχής σε λίτρα ανά ώρα
Ρυθμός παροχής σε λίτρα ανά λεπτό

EKHWP

Ο μέγιστος διαθέσιμος όγκος ζεστού νερού στους 40°C δίνεται ως
συνάρτηση του ρυθμού λήψης στο "
8‒4 Απόδοση ζεστού νερού
χωρίς επαναθέρμανση" 4
[ 30] για θερμοκρασία εισόδου κρύου
νερού 10°C και θερμοκρασία μπόιλερ 60°C στην αρχή της λήψης
χωρίς επαναθέρμανση.

8‒4 Απόδοση ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση
S#A
S#B
S#D
S#F
S#G
Z/ L/min
VZmax/L

EKHWP54419Bx
EKHWP500Bx
EKHWP300Bx
EKHWP500PBx
EKHWP300PBx
Τιμή λήψης σε λίτρα ανά λεπτό
Μέγιστη δυνατότητα λήψης σε λίτρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ρυθμοί λήψης >36 l/min μπορούν σε σπάνιες
περιπτώσεις να προκαλέσουν θορύβους στον εναλλάκτη
θερμότητας πόσιμου νερού του μπόιλερ ζεστού νερού.
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8‒5 Χαρακτηριστική καμπύλη πτώσης πίεσης για τους
εναλλάκτες θερμότητας
a
b
c
d
e
f
Δp/mbar
m/ L/h
m/ L/min

8.4

Εναλλάκτης θερμότητας πόσιμου νερού
(EKHWP54419Bx, EKHWP500Bx EKHWP500PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας πόσιμου νερού (EKHWP300Bx,
EKHWP300PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ 1
(EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ 1
(EKHWP300Bx, EKHWP300PBx)
Εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης μπόιλερ 1
(EKHWP54419Bx)
Εναλλάκτης θερμότητας υποστήριξης θέρμανσης
(EKHWP54419Bx, EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)
Πτώση πίεσης σε millibar
Ρυθμός παροχής σε λίτρα ανά ώρα
Ρυθμός παροχής σε λίτρα ανά λεπτό

Ροπές σύσφιξης

8‒6 Ροπές σύσφιξης
Περιγραφή

Μέγεθος
σπειρώματος

Ροπές
σύσφιξης

1"

25 έως 30 Nm

Ηλεκτρική αντίσταση

1,5"

μέγ. 10 Nm
(με το χέρι)

Καλωδίωση σε πλακέτα
ακροδεκτών K1 (EHS)

όλα

0,5 - 1,5 Nm

Υδραυλικές συνδέσεις αγωγών
(νερό)

Ανακούφιση καταπόνησης (EHS)

M20

6 Nm

Βίδες στερέωσης, καπάκι (EHS)

4,2×19

1,5 Nm
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