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Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Handboken ska lämnas kvar hos kunden.

Apparaten får användas av barn över 8
år och av personer med fysisk, sensorisk
eller mental funktionsnedsättning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under förutsättning att de får
handledning eller instruktioner om hur
man använder apparaten på ett säkert
sätt och informeras så att de förstår
eventuella risker. Barn får inte leka med
apparaten. Låt inte barn rengöra eller
underhålla apparaten utan handledning.

Med förbehåll för konstruktionsändring-
ar.

©NIBE 2017.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller
maskin.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlätta handhavandet av produkten.

Märkning

CE-märket är obligatoriskt för de flesta produkter
som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade.

CE

Allmänt

Serienummer
Serienumret hittar du på toppen av produkten.

TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du
gör en felanmälan.

Återvinning
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den
installatör som installerade produkten eller till
särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas
bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in

till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som
tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten från användarens
sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet
med gällande lagstiftning.

Landsspecifik information

Sverige

Garanti- och försäkringsinformation

Mellan dig som privatperson och företaget du köpt
NIBE UKV 20 av gäller konsumentlagarna. För fullständi-
ga villkor se www.konsumentverket.se. Mellan NIBE och
det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet
med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till före-
taget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte
höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit
p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation,
vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.

Det är du som ägare som har huvudansvaret för anlägg-
ningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att
produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé
att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du
misstänker att produkten på något sätt inte fungerar
som den ska anmäler du detta omgående till den du
köpte produkten av.
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Installationskontroll
Enligt gällande regler ska värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast
utföras av person som har kompetens för uppgiften.

DatumSignaturAnmärkningBeskrivning✔

Värmebärare (sida 13)

Avstängningsventiler

Säkerhetsventil
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Tillsyn och skötsel
Säkerhetsventilen i det system där ackumulatortanken
är installerad ska kontrolleras regelbundet (ca fyra
gånger per år) för att förhindra igensättning.

Kontrollen sker genom att öppna säkerhetsventilen
manuellt, vatten ska då strömma genom spillröret.
Skulle så ej ske är säkerhetsventilen defekt och måste
bytas.

Tömning
1. Om elpatron är monterad ska strömmen brytas till

ackumulatortanken.

2. Stäng inkommande kallvatten.

3. Öppna avtappningsanslutningen, eller avtappnings-
ventilen om en sådan är monterad.

Vid tömning måste luft tillföras ackumulatortanken ge-
nom att avluftningsventilen eller en varmvattenanslut-
ning öppnas.

För att ackumulatortanken ska bli helt tömd, fordras att
en slang alternativt ett rör vars utlopp mynnar under
beredarens lägsta nivå monteras på avtappningsanslut-
ningen eller avtappningsventilen. Vid montering där
frostrisk finns ska ackumulatortanken tömmas då den
ej är i drift. Frysning medför att ackumulatortanken kan
sprängas.

Service
Vid behov av service, kontakta installatören. Serienum-
mer (PF3) (14 siffror) och installationsdatum skall alltid
uppges.

Endast av NIBE levererade reservdelar får användas.
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Allmänt
NIBE UKV 20 är en ackumulatortank som är lämplig att
ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla.

NIBE UKV 20 kan ha flera olika användningsområden,
och kan användas vid extern styrning på värmesystemet.

Värmepumpen laddar då NIBE UKV 20 med flytande eller
fast kondensering. Den externa styrningen styr värmedis-
tributionen från NIBE UKV 20 till förbrukaren. Om flödet
till värmesystemet kan strypas t.ex. med radiatortermo-
stater monteras en NIBE UKV 20 som mellantank. Detta
medför ett säkert flöde för värmepumpen. NIBE UKV 20
möjliggör också ett högre flöde till värmesystemet än
över värmepumpen. I vissa installationer uppstår s.k.
värmeknäppningar till följd av rörelser vid temperatur-
förändringar. För att eliminera tillfälliga temperaturför-
ändringar, och därmed undvika värmeknäppningar,
monteras en NIBE UKV 20 efter värmeanläggningen.

Vattenmagasinet består av en stålmantel tillverkad av
hög kvalitet, mantelns utsida är täckt av en rostskydds-
färg.

UKV 20-500 är konstruerad och tillverkad för ett maxi-
malt avsäkringstryck av 6 bar i vattenmagasinet. UKV 20-
750 och UKV 20-1000 är konstruerad och tillverkad för
ett maximalt avsäkringstryck av 3 bar i vattenmagasinet.
Högsta tillåtna temperatur är 85 °C. Samtliga
NIBE UKV 20 är utrustade med temperarturmätare,
denna kan monteras på olika nivåer i ackumulatortanken.

UKV 20-750 och UKV 20-1000 är utrustade med en
speciell tryckmätare som är placerad på ackumulatortan-
kens vänstra sidan och som har till uppgift att förhindra
skiktning av vattnet i ackumulatortanken.

Isoleringen består av polyuretan, vilket ger god värmei-
solering. Isoleringen och ytterbeklädnaden av grå plast
är enkelt demonterbar för att förenkla förflyttning av
beredaren genom till exempel dörröppningar.

NIBE UKV 20 är försedd med elpatronuttag, samt dykrör
för styrning av varmvattenberedningen.

UKV 20-750 och UKV 20-1000 kan utrustas med en elpa-
tron och UKV 20-500 kan utrustas med upp till två elpa-
troner.

Transport
NIBE UKV 20 ska transporteras och förvaras stående och
torrt. Vid inforsling i byggnaden kan NIBE UKV 20 dock
försiktigt läggas på rygg.

R

0

R0

Uppställning
NIBE UKV 20 får endast installeras stående.

Ackumulatortanken ska installeras i ett torrt utrymme
och med en temperatur som inte understiger 0 °C.

Placera NIBE UKV 20 på ett fast underlag som tål dess
tyngd, helst betonggolv eller betongfundament. Använd
produktens justerbara fötter för att få en vågrät och
stabil uppställning.

Säkerställ att tillräckligt utrymme finns för underhåll och
service.

0-15 mm
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Komponentplacering och
röranslutningar

UKV 20-750 och UKV 20-1000UKV 20-500

UL1

PF3

XL2

XL47

XL46

XL1

XL9

UA1

XL42

UA2

XL41

UA3

XL54

XL8

QM25

XL35

UL1

PF3

XL1

XL35

XL2 XL35

UA2

UA3

XL8

XL54

QM25

XL9

UA1

Dimension på ansl.BenämningBeteckning

UKV 20-750
/20-1000

UKV 20-500

inv. 1½"Anslutning, VP, FramXL1

inv. 1½"Anslutning, VP, ReturXL2

inv. 1½"Dockningsanslutning, värmesystem framXL8

inv. 1½"Dockningsanslutning, värmesystem returXL9

inv. 2"Anslutning elpatronXL35

inv. 2"Dockningsanslutning nivå 1XL41

inv. 2"Dockningsanslutning nivå 2XL42

inv. 2"Dockningsanslutning, nivå 3XL46

inv. 2"Dockningsanslutning, nivå 4XL47

inv. Ø 10 mmAnslutning, mätpunkt (termometer)XL54

inv. ¾"Ventil avluftningQM25

inv. Ø 16 mmDykrör, dockningUA1

inv. Ø 16 mmDykrör, dockningUA2

inv. Ø 16 mmDykrör, dockningUA3

Ställbara fötterUL1

SerienummerskyltPF3
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Demontering av isolering
Isoleringen är demonterbar, för att underlätta hantering
i trånga utrymmen.

Tag bort temperaturmätaren och skydden över elpa-
tronsanslutningarna.

Lyft av topplocket och tag bort isoleringen i toppen.

Tag bort skydden över anslutningarna och täckbrickor-
na.

Lossa samtliga skruvar längs skarvskenan på samtiliga
manteldelar.

Tag bort isoleringsmanteln.

Demontera de fyra isoleringsmanteldelarna, ackumu-
latortankens ytterdiameter blir 100 mm mindre utan
isoleringsmantlar.

När ackumulatortanken är placerad på rätt plats åter-
monteras de borttagna komponenterna i omvänd ord-
ning.

Slutligen monteras alla medlevererade täckbrickor på
respektive anslutning, genom att trycka dem över anslut-
ningarna.

OBS!

Montera täckbrickorna innan rörinstallationen
görs.
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Installation
Ackumulatortanken ska installeras stående. De tre fötter-
na är justerbara i höjdled.

Samtliga anslutningar (även anslutningar och hål som
inte används) ska isoleras för att minimera tomgångsför-
lusterna.

NIBE UKV 20 kan utrustas med nedanstående element,
anslutningsdimension G50. Vid installation bör tillses att
tillräckligt utrymme för demontering av element finns
framför kopplingsrummet, se nedanstående tabell.

Elpatroner

Fritt utrymmeEffektElement

250 mm1500 WIU 31

260 mm2250 WIU 33

280 mm3000 WIU 34

400 mm4500 WIU 36

400 mm6000 WIU 39

400 mm7500 WIU 310

400 mm9000 WIU 311
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Dockningar
Volym och flödesutjämnare

För flerbostadshus, industrihallar eller liknande.

I de fall då systemvolymen i värmesystemet är under 20 l/kW (värmepumpseffekt vid 7/45 °C) och/eller flödet i stryps
okontrollerat installeras en UKV-tank som volym- och flödeshöjare.

Volymökning samt reducering av värmeknäppningar

För villor.

I de fall då systemvolymen i klimatsystemet är under 20 l/kW (värmepumpseffekt vid 7/45 °C) och/eller flödet stryps
okontrollerat installeras en UKV-tank som volymförhöjare.

För att reducera värmeknäppningar i klimatsystemet installeras en UKV-tank.
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Flödesutjämnare samt reducering av värmeknäppningar

För villor.

I de fall då systemvolymen i klimatsystemet är under 20 l/kW (värmepumpseffekt vid 7/45°C) och/eller flödet stryps
okontrollerat installeras en UKV-tank som flödeshöjare.

För att reducera värmeknäppningar i klimatsystemet installeras en UKV-tank.

Principskiss för laddning av varmvattenproduktion

BT6

BT7

AA5

GP11

VVC

VV
KV

För flerfamiljshus.

OBS! Detta är principschemor. Verklig anläggning ska projekteras enligt gällande normer.
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Rörinstallation
Rörinstallation ska utföras enligt gällande regler.

Avtappningsventilen monteras på värmesystemets retur-
ledning (XL9).

Systemet där UKV 20-500 är installerad ska förses med
säkerhetsventilen på högst 6 bar (0,6 MPa) och systemet
där UKV 20-750 eller UKV 20-1000 installeras ska förses
med säkerhetsventil på högst 3 bar (0,3 MPa). Spillrörets
dimension ska vara samma som säkerhetsventilens. För-
lägg spillvattenrör från säkerhetsventilen sluttande i
hela sin längd och se till att det är frostfritt anordnat.
Mynningen på spillröret ska vara synlig och inte vara
placerad i närheten av elektriska komponenter.

Påfyllning
Påfyllning av ackumulatortanken sker genom att:

1. Öppna avluftningsventilen (QM25)i toppen på acku-
mulatortanken.

2. Fyll på kärlet genom avtappningsventilen.

3. När det endast kommer vatten ur avluftningsventilen
(till en början kommer luftblandat vatten ut ur ven-
tilen) kan avluftningsventilen stängas och ackumu-
latortanken är fylld.

Elektrisk installation

OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras
under överinseende av behörig elinstallatör
och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

UKV 20-750 och UKV 20-1000 kan utrustas med en elpa-
tron och UKV 20-500 kan utrustas med upp till två elpa-
troner.

Varje elpatron kompletteras med kopplingsbox typ K11
(2-polig termostat, 3-polig temperaturbegränsare). För-
ändringar eller omkopplingar får ej ske! Separat matning
från gruppcentral drages till varje elpatron.

OBS!

Ackumulatortanken ska vara helt fylld med
vatten innan den får anslutas på elsidan.
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Mått
UKV 20-750UKV 20-500
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Isolergavel NIBE UKV 20UKV 20-1000
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BAModell

856852mmUKV 20-500

10001020mmUKV 20-750

11101130mmUKV 20-1000
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Tekniska data
UKV 20-1000UKV 20-750UKV 20-500Typ

85°CMax temperatur i tanken

36barMax arbetstryck i tanken

200170110kgVikt

085 003085 002080 014Art. Nr.

Energimärkning
NIBETillverkare

UKV 20-1000UKV 20-750UKV 20-500Modell

CEffektivitetsklass

14012398WVärmeförlust

992741496lVolym

Tillbehör
Mer info och bilder finns på www.nibe.se.

Alla tillbehör är inte tillgängliga på alla marknader.

Elpatron IU
Elpatron IU 31 - IU 311
Se tabell

Se tabell (sida 10)

Kopplingsbox K11
Kopplingsbox med termostat och överhettningsskydd. (Vid
inkoppling av Elpatron IU)

Art nr 018 893
RSK nr 695 22 38
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Kontaktinformation
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

AT

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: +41 58 252 21 00 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

CH

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

CZ

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 7546-0 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DE

Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: +45 97 17 20 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

DK

NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9-274 6970 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi

FI

NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

FR

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

GB

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NL

ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibe.no

NO

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: +48 (0)85 662 84 90 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

PL

© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU-603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06 E-mail: kuzmin@evan.ru www.nibe-evan.ru

RU

NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433 73 000 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

SE

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu för mer information.
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