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Autoriserede installatører
Dokumentationssæt
Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet
består af:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
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▪ Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
▪ Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
▪ Installationsvejledning:
▪ Installationsvejledning
▪ Format: Papir (medfølger i sættet)
▪ Installatørvejledning:
▪ Installationsvejledning,
anvendelse, …

konfiguration,

retningslinjer

for

▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/.
Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være
tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.
Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.
Tekniske data
▪ Et delsæt af den seneste tekniske dokumentation er tilgængeligt
på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).
▪ Hele sættet af den seneste tekniske data er tilgængelig på
regionens Daikin extranet (autentificering påkrævet).
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Om produktet

Daikin
Altherma
LAN-adapteren
giver
mulighed
for
smartphonebetjening af Daikin Altherma-systemer, og afhængigt af
modellen kan den også anvendes i forskellige Smart Grid-løsninger,
for eksempel lagring af selvgenereret elektrisk energi som termisk
energi (f.eks. som varmt vand til boligen).
LAN-adapteren fås i 2 versioner:
Model

Funktionalitet

BRP069A61

Smartphonebetjening + Smart
Grid-løsninger

BRP069A62

Kun smartphonebetjening

13
13
13
13
13
BRP069A61+BRP069A62
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3 Om kassen
Komponenter: kabinet

LED

a

a

a

Beskrivelse
Visning af Smart Gridaktivitet.

(a)

c
e

▪ LED FRA: systemet
kører i Smart Griddriftstilstanden "Normal
drift".

c

d

b

b

▪ LED
blinker:
LANadapter
udfører
en
Smart
Gridkompatibilitetskontrol.

b

Vægmonteringshuller
Udstansede huller (ledningsføring fra bunden)
Udstansede huller (ledningsføring fra bagsiden)
Ethernet-forbindelse
Status-LED'er

a
b
c
d
e

(a)

Når
LAN-adapteren
udfører
en
Smart
Gridkompatibilitetskontrol, blinker Smart Grid-LED'en. Dette er
IKKE et tegn på at der er opstået en fejl. Efter en vellykket
kontrol forbliver LED'en enten TÆND eller SLUKKET. Når
LED'en bliver ved med at blinke i mere end 30 minutter,
betyder det at kompatibilitetskontrollen er slået fejl, og det
er IKKE muligt at gennemføre Smart Grid-drift.

X1A
a

2.1

b

c

a
b
c

DIP-omskifter
Status-LED'er
microSD-kortåbning

Status-LED'er
LED

Udseende

Beskrivelse

Systemkrav

Kontroller at dit Daikin Altherma-system er kompatibelt med LANadapteren (smartphonebetjening og/eller Smart Grid-løsninger), og
at alle systemkomponenter opfylder softwarekravene. Se http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
for flere oplysninger

X3A

X4A

Denne LED er KUN aktiv for BRP069A61 (findes på
BRP069A62, men er ALTID inaktiv).

INFORMATION

Komponenter: PCB

X2A

Udseende
▪ LED
TIL:
systemet
kører i "Anbefalet TIL",
"Tvungen TIL" eller
"Tvungen FRA" Smart
Grid-driftstilstand.

blinker:

3

Om kassen

3.1

Sådan pakkes LAN-adapteren ud

1

Visning af strøm til
adapteren samt normal
drift.

▪ LED
drift.

Visning af TCP/IPkommunikation med
routeren.

▪ LED
TIL:
normal
kommunikation.

Pak LAN-adapteren.

normal

a

▪ LED blinker IKKE: ingen
drift.

▪ LED
blinker:
kommunikationsproble
m.

b
c

Visning af kommunikation ▪ LED
TIL:
normal
med indendørsenheden.
kommunikation.
▪ LED
blinker:
kommunikationsproble
m.

a
b
c

2
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Forside af kabinet
PCB
Bagside af kabinet

Skil tilbehøret ad.

Installatørvejledning
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>160 mm(b)

4 Forberedelse

>30 mm

>90 mm(a)

>30 mm

Tilbehør: BRP069A61

a

b

2×

c

1×

d

1×

1×

(a)

(b)

e

f

1×

3×

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

g

3×

h

i

3×

j

4×

k

1×

1×

▪ LAN-adapteren er kun konstrueret til indendørs vægmontering på
et tørt sted. Sørg for, at installationsoverfladen er en flad, lodret og
ikke-brændbar væg.
▪ LAN-adapteren er kun konstrueret til at blive monteret i følgende
retning: med PCB i højre side af kabinettet og Ethernet-stikket
mod gulvet.

Installationsvejledning
6-polet indskydningsstik til X1A
2-polet indskydningsstik til X2A
2-polet stik til X3A
Ethernetkabel
Tyller
Skruer til montering af kabinettets bagside
Propper til montering af kabinettets bagside
Skruer til montering af PCB
Skrue til lukning af kabinettets forside
Kabelbinder

▪ LAN-adapteren er konstrueret til drift med en omgivende
temperatur i området 5~35°C.
LAN-adapteren må IKKE installeres på følgende steder:
▪ På steder med
badeværelser.

2×

b

c

1×

høj

fugtighed

(maks.

RH=95%),

såsom

▪ På steder, hvor frost er mulig.

Tilbehør: BRP069A62

a

Sørg for tilstrækkelig plads til at forbinde Ethernet-kablet
uden at overskride dets mindste bøjningsradius (typisk
90 mm)
Sørg for tilstrækkelig plads til at kunne åbne kabinettet med
en almindelig skruetrækker med lige kærv (typisk 160 mm)

1×

d

1×

e

3×

f

3×

g

4×

h

1×

Oversigt over elektriske
forbindelser

4.2
Stik

a
b
c
d
e
f
g
h

Installationsvejledning
2-polet stik til X3A
Ethernetkabel
Strop
Skruer til montering af kabinettets bagside
Propper til montering af kabinettets bagside
Skruer til montering af PCB
Skrue til lukning af kabinettets forside

a

b

1

b

3
4

2

230 V AC

4

Forberedelse

4.1

Krav til installationssted

L

c

1
2

d

Læs også om kravene til maksimal kabellængde krav, der
er angivet i "4.2 Oversigt over elektriske forbindelser" på
side 4.
på

følgende

afstandsretningslinjer

for

X2A
X3A

e

INFORMATION

▪ Vær opmærksom
installationen:

X1A

N

X4A

a
b
c
d
e

Kun BRP069A61
Til digitale indgange på solcelleinverter/
energistyringssystem
Til elektrisk impulsmåler
Til indendørsenhed
Til router

Tilslutninger
Forbindelse

Kabeltværsnit

Ledninger

Maksimal
kabellængde

Tilbehørskabler

Installatørvejledning
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5 Installation
Forbindelse

Kabeltværsnit

Ledninger

Maksimal
kabellængde

Router (X4A)

—

—

50/100 m(a)

Indendørsenhe 0,75~1,25 mm2
d (X3A)

2(b)

200 m

Elektrisk måler 0,75~1,25 mm2
(X2A)

2(c)

100 m

Afhænger af
anvendelsen(d)

100 m

Ikke medfølgende kabler

Digitale
indgange (X1A)
(a)

(b)
(c)
(d)

4.2.1

0,75~1,5 mm2

Ethernetkablet, som leveres som tilbehør, er 1 m langt. Det
er dog muligt at bruge sit eget Ethernet-kabel. Her skal der
tages hensyn til den maksimalt tilladte afstand mellem
LAN-adapteren og routeren, 50 m ved brug af CAT5ekabler og 100 m ved brug af CAT6-kabler.
Disse ledninger SKAL være skærmede. Anbefalet
afisoleringslængde: 6 mm.
Disse ledninger SKAL være skærmede. Anbefalet
afisoleringslængde: 6 mm.
Alle ledninger til X1A SKAL være H05VV. Krævet
afisoleringslængde: 7 mm. For yderligere oplysninger, se
"4.2.4 Digitale indgange" på side 5.

Router

X1A/N+L leverer registreringsspænding til inputkontakten på X1A.
Registreringsspændingen gør det muligt at registrere status (åben
eller lukket) for de digitale indgange, men den leverer IKKE strøm til
resten af LAN-adapteren PCB'et.
Sørg for, at X1A/N+L er beskyttet af en hurtigt reagerende
automatsikring (mærkestrøm 100 mA~6 A).
Resten af ledningsføringen til X1A varierer afhængigt af Smart Gridløsningen. Yderligere oplysninger kan findes i "7 Smart Gridløsning" på side 11.
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Installation

5.1

Oversigt: Installation

Installationen af LAN-adapteren består af følgende trin:
1
2

Montering af bagsiden af kabinettet på væggen
Montering af PCB'et på bagsiden af kabinettet

3

Tilslutning af elektriske ledninger

4

Montering af kabinettets forside på kabinettets bagside

5.2

Montering af LAN-adapteren

Minimumskategorien for Ethernetkablet er Cat5e.

5.2.1

Om montering af LAN-adapteren

4.2.2

LAN-adapteren monteres på en væg ved hjælp af
monteringshullerne (A) i kabinettets bagside. Før du monterer
kabinettets bagside på væggen, skal du fjerne nogle udstansede
huller(b)(c), afhængigt af hvordan du vil føre ledningerne og føre
dem ind i adapteren.

Til forbindelse af LAN-adapteren kræver routeren en fri LAN-port.

Indendørsenhed

Strømforsyning og kommunikation med indendørsenheden kræver,
at LAN-adapteren forbindes til indendørsenheden med et
2‑lederkabel. Der er INGEN separat strømforsyning: Adapteren får
strøm fra indendørsenheden.

4.2.3

Elektrisk måler

Du kan føre og indsætte ledningerne fra bunden eller fra bagsiden.
Overhold følgende regler og begrænsninger:
Ledningsføring

Hvis LAN-adapteren forbindes til en elektrisk impulsmåler
(medfølger ikke), skal du sikre, at måleren opfylder følgende krav:
Emne

Specifikation

Type

Impulsmåler (5 V DCimpulsregistrering)

Muligt antal impulser

▪ 0,1 impuls/kWh
▪ 1 impuls/kWh
▪ 10 impulser/kWh
▪ 100 impulser/kWh
▪ 1000 impulser/kWh

Impulsvarighed Minimumstid
med signal
Minimumstid
UDEN signal
Målingstype

10 ms
100 ms
Afhænger af installationen:
▪ Enfaset vekselstrømsmåler
▪ Trefaset
vekselstrømsmåler
(symmetrisk belastning)
▪ Trefaset
vekselstrømsmåler
(asymmetrisk belastning)

4.2.4

Digitale indgange

Muligheder og begrænsninger

Ledninger føres og indsættes fra ▪ KUN for overfladeledninger
bunden
indført fra bunden.
▪ Ved indføring af ledninger fra
bunden, skal du ALTID lade
dem komme ind i adapteren
gennem hullerne i bunden af
kabinettet (b). Det er IKKE
tilladt
at
klemme
disse
ledninger mellem kabinettet og
væggen eller lade dem komme
ind
gennem
hullerne
i
bagsiden (c).
▪ Ledningerne til X1A og X4A
SKAL føres og indsættes fra
bunden. Ledningerne til X2A
og X3A KAN føres og
indsættes fra bunden (eller fra
bagsiden).
▪ Ved føring og indsættelse af
ledninger fra bunden skal de
nødvendige
udstansningshuller i bunden af
kabinettet (b) fjernes og
erstattes med tyllerne fra
tilbehørsposen.

Stikket X1A er til forbindelse af LAN-adapteren til de digitale
udgange på en solcelleinverter eller et energistyringssystem, som
gør det muligt at bruge Daikin Altherma-systemet i forskellige Smart
Grid-løsninger.
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Ledningsføring

Muligheder og begrænsninger

Ledninger føres og indsættes fra ▪ KUN til ledninger inde i
bagsiden
væggen, der kommer ind i
adapterne fra bagsiden.
▪ Ledningerne til
KAN føres og
bagsiden (eller
Ledningerne til
MÅ IKKE føres
fra bagsiden.

X2A og X3A
indsættes fra
fra bunden).
X1A og X4A
og indsættes

▪ Det er IKKE tilladt at føre
ledninger fra bunden, klemme
dem mellem kabinettet og
væggen og lade dem komme
ind
gennem
hullerne
i
bagsiden (c).

a

a

1
3

2
Monter bagsiden af kabinettet med skruerne og propperne fra
tilbehørsposen.

a

3×

1

c

2
c

b
a
b
c

b

b

Monteringshuller
Udstansningshuller i bunden
Udstansningshuller i bagsiden

3×

3

5.2.3

Sådan monteres PCB'et i bagsiden af
kabinettet

INFORMATION
Ledningsføring fra bunden. Udskift ALTID eventuelt
fjernede udstansninger med tyllerne fra tilbehørsposen.
Før du sætter tyller ind i hullerne, skal du skære dem åbne
med en hobbykniv, så ledningerne kan komme ind i
adapteren gennem tyllerne. Tyllerne SKAL indsættes i
hullerne, før du fører ledninger ind i adapteren.

4×

BEMÆRK: Risiko for elektrostatisk udladning
BEMÆRK

Før montering af PCB'et skal du røre ved en genstand med
jordforbindelse (f.eks. en radiator eller indendørsenhedens
kabinet) for at fjerne statisk elektricitet og beskytte PCB'et
mod skader. PCB'et må KUN håndteres på siderne.

Ledninger ført fra bagsiden. Når du fjerner
udstansningshullerne, skal du sørge for at fjerne eventuelle
skarpe kanter, der kan opstå omkring hullerne, så
ledningerne ikke bliver beskadiget.
INFORMATION

5.3

Tilslutning af de elektriske
ledninger

5.3.1

Om tilslutning af de elektriske ledninger

▪ Ved at lade ledningerne komme ind i adapteren bagfra
kan du skjule ledningerne i væggen.
▪ Det er IKKE muligt at lade Ethernet-kablet komme ind
fra bagsiden. Ethernet-kablet tilsluttes ALTID i bunden.

5.2.2

Sådan monteres bagsiden af kabinettet på
væggen

1

Hold bagsiden af kabinettet mod væggen, og afmærk hullernes
placering.

2

Bor hullerne.

Installatørvejledning
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Typisk arbejdsgang
Tilslutning af de elektriske ledninger består typisk af følgende trin:
1
2
3
4

Tilslutning af adapteren til indendørsenheden.
Tilslutning af adapteren til en router.
Tilslutning af adapteren til en elektrisk måler (kun BRP069A61).
Tilslutning af adapteren til de digitale udgange fra en
solcelleinverter / et energistyringssystem (kun BRP069A61).

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-adapter
4P464229-1A – 2017.11

5 Installation
5.3.2

Forholdsregler ved tilslutning af de
elektriske ledninger

5.3.4

Sådan forbindes routeren

INFORMATION

X1A

Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Forberedelse
X2A

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

X3A

Tænd
IKKE
for
strømforsyningen
(hverken
strømforsyningen fra indendørsenheden til X3A eller
forsyningen af registreringsspænding til X1A), før du har
forbundet alle ledninger og lukket adapteren.

X4A

BEMÆRK
For at forhindre skader på PCB'et er det IKKE tilladt at
forbinde elektriske ledninger til de stik, der allerede er
forbundet til PCB'et. Forbind først ledningerne til stikkene,
og forbind derefter stikkene til PCB'et.

BEMÆRK
For at undgå kommunikationsproblemer på grund af
kabelnedbrud må Ethernetkablets mindste bøjningsradius
IKKE overskrides.

ADVARSEL
For at undgå skader og/eller personskade må du IKKE
udføre forbindelser til X1A og X2A på LAN-adapteren
BRP069A62.

5.3.3

5.3.5

INFORMATION

Sådan forbindes indendørsenheden

Denne forbindelse understøttes KUN af LAN-adapter
BRP069A61.

INFORMATION
▪ I indendørsenhedens kontaktskab forbindes kablet til
de samme terminaler, som brugergrænsefladen er
forbundet til. Du kan finde mere information i
installationsvejledningen til indendørsenheden.
▪ De 2 ledere i kablet er IKKE polariserede. Når du
forbinder dem til terminalerne, er deres polaritet UDEN
betydning.
1

Ved indføring af ledninger fra bunden: Inde i LAN-adapterens
kabinet skal du sikre trækaflastning af kablet langs den angivne
kabelbane.

2

Forbind indendørsenhedens terminaler X5M/1+2 til LANadapterterminalerne X3A/1+2.

Sådan forbindes den elektriske måler

1

Ved indføring af ledninger fra bunden: Inde i LAN-adapterens
kabinet skal du sikre trækaflastning af kablet langs den angivne
kabelbane.

2

Forbind den elektriske måler til LAN-adapterterminalerne
X2A/1+2.

X1A

1
2

X2A
X3A

X1A
X4A

X2A
1 2

X5M

X3A

S1S

INFORMATION

X4A

Vær opmærksom på kablets polaritet. Den positive leder
SKAL forbindes til X2A/1 og den negative leder til X2A/2.
INFORMATION
Sørg for at forbinde den elektriske måler i den rigtige
retning, så den måler den samlede energi, der sendes IND
i elnettet.

5.3.6

Sådan forbindes de digitale indgange
INFORMATION
Denne forbindelse understøttes KUN af LAN-adapter
BRP069A61.

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-adapter
4P464229-1A – 2017.11
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5 Installation
INFORMATION
Forbindelsen af de digitale udgange til X1A afhænger af
Smart Grid-løsningen. Forbindelsen, der er beskrevet i
vejledningen nedenfor, får systemet til at køre i
driftstilstanden "Anbefalet TIL". Yderligere oplysninger kan
findes i "7 Smart Grid-løsning" på side 11.

2
3

ADVARSEL

4
N

Sørg for, at X1A/N+L er beskyttet af en hurtigt reagerende
automatsikring (mærkestrøm 100 mA~6 A).

230 V AC

ADVARSEL
Ved forbindelse af ledningerne til LAN-adapterterminal
X1A skal du sørge for, at hver enkelt ledning fæstnes
sikkert til den rigtige terminal. Brug en skruetrækker til at
åbne ledningsklemmerne. Sørg for at den afisolerede
kobberledning er sat helt ind i terminalen (afisolerede
kobberledninger MÅ IKKE være synlige).

a

3

L

Til spændingsfri kontakt

INFORMATION
Den spændingsfri kontakt skal kunne omskifte 230 V AC –
20 mA.

1
2

X1A

1

a

Tilslutning til en styrbar stikkontakt (Smart Grid)

1

Sørg for trækaflastning ved at fastgøre kablet med en
kabelbinder til kabelbinderbeslaget.

2

Sørg for registreringsspænding til X1A/N+L. Sørg for, at X1A/N
+L er beskyttet af en hurtigt reagerende automatsikring.

3

For at systemet kan køre i driftstilstanden "Anbefalet
TIL" (Smart Grid-løsning), skal du forbinde den digitale indgang
til LAN-adapterens digitale indgang X1A/1+2.

1
2
3
4
N
L

Hvis der er en stikkontakt til rådighed, der styres af
solcelleinverteren / energistyringssystemet, skal du tilslutte LANadapteren som følger:

L
N
1
2
3
4

X1A

X1A

BEMÆRK
Sørg for, at der findes en hurtigvirkende sikring eller
afbryder i kredsløbet (eller som en del af stikkontakten,
eller installer en ekstern enhed (nominel strøm 100 mA ~
6 A)).

X2A
X3A
X4A

S1S N L

For at tilslutte en spændingsfri kontakt (Smart
Grid)

5.4

Færdiggørelse af installationen af
LAN adapteren

5.4.1

LAN-adapterens serienummer

Før du lukker LAN-adapteren, skal du notere dens serienummer.
Dette nummer findes på adapternes Ethernetstik (nederste nummer
på X4A). Skriv det ned i skemaet nedenfor.
Serienummer

Hvis solcelleinverteren / energistyringssystemet har en spændingsfri
kontakt, skal du tilslutte LAN-adapteren som følger:
INFORMATION
Serienummeret bruges under konfiguration af LANadapteren. Yderligere oplysninger kan findes i
"6 Konfiguration" på side 9.

5.4.2
1

Installatørvejledning
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Sådan lukker du LAN-adapteren

Sæt forsiden af kabinettet på bagsiden af kabinettet og stram
skruen.
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6 Konfiguration
3
1×

2

1

5.5

Åbning af LAN-adapteren

5.5.1

Om åbning af LAN-adapteren

Den almindelige installationsprocedure omfatter IKKE, at adapteren
åbnes. Men hvis du skal åbne den, følges nedenstående procedure.

Problem

Konfiguration

Netværksindstillinger: du vil
foretage ændringer i
netværksindstillingerne (f.eks.
brug af en brugerdefineret,
statisk IP-adresse).

Benyt web-grænsefladen til
konfiguration og skift
netværksindstillingerne der. Se
"6.3 Web-interface til
konfiguration" på side 10 og
"6.3.2 Netværksindstillinger" på
side 10.

Smart Grid: du vil bruge LANadapteren i en Smart Gridløsning.

Benyt web-grænsefladen til
konfiguration og foretag Smart
Grid-indstillingerne der. Se
"6.3 Web-interface til
konfiguration" på side 10 og
"6.3.3 Smart Grid-indstillinger" på
side 11.

For yderligere oplysninger om DIP-switchen, se "6.4 DIPomskifter" på side 11. Du kan finde en vejledning om, hvordan man
udfører en fabriksnulstilling under "6.3.4 Fabriksnulstilling" på
side 11.

6.2

Opdatering af software

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Du kan opdatere LAN-adapterens software på følgende måder:

Inden LAN-adapteren åbnes, skal du slukke for al
strømforsyning (både strømmen fra indendørsenheden til
X3A og den detektionsspænding der tilføres X1A, hvis det
er relevant).

▪ ved hjælp af Online Controller-appen
▪ ved hjælp af et micro SD-kort
▪ ved hjælp af web-grænsefladen til konfiguration
INFORMATION

Sådan åbner du LAN-adapteren

5.5.2
1

Fjern skruen med en skruetrækker.

2

Træk toppen af kabinettets forside ind mod dig.

For nemheds skyld og for at spare tid anbefales det, at
man opdaterer LAN-adapterens software ved hjælp af
appen.
INFORMATION

1

For at Daikin Altherma-enheden og brugergrænsefladen
kan fungere sammen med LAN-adapteren, skal deres
software opfylde kravene. Sørg ALTID for, at enheden og
brugergrænsefladen har den nyeste softwareversion. Se
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ for flere oplysninger.

1×

2
6.2.1

3

Forudsætning: Appen Online Controller er installeret på din
smartphone, og du har modtaget en meddelelse om, at en ny
opdatering er tilgængelig.
1

6

Konfiguration

6.1

Oversigt: Konfiguration

Åbn appen og start opdateringen.
Resultat: Den nye software downloades automatisk til LANadapteren.
Resultat: For at gennemføre ændringerne slår LAN-adapteren
automatisk strømmen fra og til igen.

Resultat: LAN-adapterens software er nu opdateret til den nyeste
version.

LAN-adapteren konfigureres via:

INFORMATION

▪ Web-interface til konfiguration

Under softwareopdateringen kan LAN-adapteren og appen
IKKE benyttes. Det er muligt at brugergrænsefladen på
Daikin Altherma-enheden viser fejl U8-01. Når
opdateringen er gennemført, forsvinder denne fejlkode
automatisk.

▪ DIP-omskifter
LAN-adapteren er i alt væsentligt plug-and-play. Du skal KUN
foretage ændringer i indstillingerne i følgende tilfælde:
Problem

Konfiguration

Softwareopdatering: LANadapterens software, Daikin
Altherma-enhed eller
brugergrænseflade er IKKE
opdateret.

Opdater til den påkrævede
software. Følg instruktionerne i
"6.2 Opdatering af software" på
side 9.
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For at opdatere med Daikin Online
Controller-appen

6.2.2

For at opdatere med et micro SD-kort

Forudsætning: Du har et tomt micro SD-kort med en kapacitet på
256 MB~32 GB.
1

Sæt micro SD-kortet i SD-kortåbningen på din computer.

Installatørvejledning
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6 Konfiguration
2

Gå
til
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ og download den nyeste LANadaptersoftware (zip-fil) til rodmappen på micro SD-kortet.

6.3.1

3

Udpak zip-filen i rodmappen på micro SD-kortet.

Normalt burde det være muligt at få adgang til web-grænsefladen til
konfiguration ved at browse til dens URL (http: //altherma.local). Hvis
dette IKKE er muligt, er der 2 løsningsmuligheder.

Resultat: Der oprettes en mappe på SD-kortet. I denne mappe
er der en softwarefil.

Sådan åbnes web-grænsefladen til
konfiguration

4

Sørg for, at strømmen til LAN-adapteren er slået FRA.

Adgang via URL

5

Sæt micro SD-kortet i SD-kortåbningen på LAN-adapteren.

6

Slå strømmen til LAN-adapteren TIL.

Forudsætning: Din computer er tilsluttet den samme router, som
LAN-adapteren er tilsluttet.

Resultat: LAN-adapterens software er nu opdateret til den nyeste
version.
Resultat: For at gennemføre ændringerne slår LAN-adapteren
automatisk strømmen fra og til igen.
INFORMATION
Efter at strømmen automatisk er blevet slået fra og til igen,
tændes og slukkes status-LED'erne skiftevis 5 gange.
Herefter begynder den pulserende LED at blinke, hvilket
indikerer at LAN-adapteren fungerer normalt. Det kan tage
op til 30 minutter, før LAN-adapteren er synkroniseret med
Daikin Altherma-enheden.

6.2.3

Forudsætning: Routeren understøtter DHCP.
1

I din browser skal du gå til http://altherma.local

Løsning - LAN-adapterens IP-adresse
Forudsætning: Din computer er tilsluttet det samme netværk som
LAN-adapteren er tilsluttet.
Forudsætning: Du har hentet LAN-adapterens IP-adresse.
1

I din browser skal du gå til LAN-adapterens IP-adresse.

Man kan hente LAN-adapterens IP-adresse på forskellige måder:
Indhentning via

Instruktion

Daikin Online Controller-appen

1

For at opdatere ved hjælp af webgrænsefladen til konfiguration
2

1

Gå
til
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ og download den nyeste LANadaptersoftware (zip-fil) til din computer.

Din routers DHCP-klientliste

I appen skal du gå til
"Adapterinformation" > "IPadresse".
Hent LAN-adapterens IPadresse.

3

Find
LAN-adapteren
i
routerens DHCP-klientliste.

4

Hent LAN-adapterens
adresse.

2

Pak zip-filen ud på skrivebordet.

3

Åbn web-grænsefladen til konfiguration.

4

På web-grænsefladen til konfiguration skal du gå til Upload
adapter SW.

Løsning - DIP-switch + fast IP-adresse

5

Følg instruktionerne vedrørende upload, som angivet på
webgrænsefladen.

Forudsætning: Din computer er direkte forbundet til LAN-adapteren
med et Ethernet-kabel, og er IKKE forbundet til noget netværk (wifi,
LAN,...).

Resultat: LAN-adapterens software er nu opdateret til den nyeste
version.
Resultat: For at gennemføre ændringerne slår LAN-adapteren
automatisk strømmen fra og til igen.
INFORMATION

Forudsætning: Strømmen til LAN-adapteren er slået FRA.
1

Sæt DIP-switch 4 i TIL-stilling.

2

Slå strømmen til LAN-adapteren TIL.

3

I din browser skal du gå til http://169.254.10.10

Efter at strømmen automatisk er blevet slået fra og til igen,
tændes og slukkes status-LED'erne skiftevis 5 gange.
Herefter begynder den pulserende LED at blinke, hvilket
indikerer at LAN-adapteren fungerer normalt. Det kan tage
op til 30 minutter, før LAN-adapteren er synkroniseret med
Daikin Altherma-enheden.

INFORMATION

INFORMATION

Brug passende værktøj til at sætte DIP-switchene i en
anden position. Risiko for elektrostatisk udladning.

For instruktioner om, hvordan du får adgang til webgrænsefladen til konfiguration, se "6.3.1 Sådan åbnes webgrænsefladen til konfiguration" på side 10.

6.3

IP-

Web-interface til konfiguration

LAN-adapteren konfigureres i vid udstrækning via en dedikeret webgrænseflade til konfiguration. Det giver dig mulighed for at foretage
ændringer i netværksindstillinger, og konfigurere adapteren til brug
af systemet i Smart Grid-løsninger. Derudover giver det dig mulighed
for at opdatere LAN-adaptersoftwaren og udføre en fabriksnulstilling.
INFORMATION
Hvis 2 LAN-adaptere er til stede i det samme LANnetværk, skal du konfigurere dem separat.

I forbindelse med BRP069A61 betyder "strøm" både den
strøm, der leveres af den indendørs enhed, OG den
230 V AC-detektionsspænding der forsynes til X1A.
BEMÆRK

For yderligere oplysninger
omskifter" på side 11.

6.3.2

om

DIP-switchen,

se

"6.4

DIP-

Netværksindstillinger

For at ændre netværksindstillingerne, skal du gå til Network settings
på web-grænsefladen til konfiguration.

For at aktivere/deaktivere DHCP
1

For at aktivere DHCP skal man vælge Automatic.

2

For at deaktivere DHCP skal man vælge Manually.

For at definere en statisk IP-adresse
Forudsætning: Sørg for at Manually er valgt.
1
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Udfyld de ønskede netværksindstillinger.
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7 Smart Grid-løsning
2

For at gennemføre indstillingerne skal du slå strømmen fra og til
igen på adapteren.

6.3.3

DIP-omskifter
4

Smart Grid-indstillinger

For at ændre Smart Grid-indstillingerne, skal du gå til Smart Grid på
web-grænsefladen til konfiguration.

6.3.4

Fabriksnulstilling

For at udføre en fabriksnulstilling skal du gå til Factory reset på webgrænsefladen til konfiguration.
INFORMATION

▪ OFF: dynamisk IP-adresse (fabrikstilstand)

Man kan også foretage fabriksnulstilling ved hjælp af DIPswitchen. Instruktioner kan findes i "6.4 DIP-omskifter" på
side 11.

▪ ON: fast IP-adresse (169.254.10.10)
Bemærkning: for at gennemføre ændringer,
skal strømmen slås fra og til igen.

For at udføre en fabriksnulstilling
1

Funktion
Aktiver/deaktiver en tilpasset statisk IPadresse. Som standard konfigureres IPindstillinger dynamisk ved hjælp af DHCPprotokollen. Det er dog muligt at omgå denne
protokol og aktivere en brugerdefineret statisk
IP-adresse. Dette er nyttigt, hvis du IKKE kan
få adgang til web-grænsefladen til
konfiguration automatisk. Se "6.3.1 Sådan
åbnes web-grænsefladen til konfiguration" på
side 10 og "Løsning - DIP-switch + fast IPadresse" på side 10 for flere oplysninger.

5-8
(a)

Klik på nulstillingsknappen under Factory reset.

6.4

6.5

DIP-omskifter

Visse LAN-adapterfunktioner styres af DIP-switchen. Adapteren
kontrollerer KUN DIP-switchens konfiguration efter at strømmen har
været slået fra. For at konfigurere DIP-switchen skal du derfor sørge
for, at strømmen til adapteren er slået FRA.

KUN understøttet af LAN-adapteren BRP069A61.

Fjernelse

Når du slutter LAN-adapteren til Daikin Altherma-enheden,
registrerer systemet automatisk dens tilstedeværelse. Men når du
fjerner adapteren fra systemet efter installationen, skal du
konfigurere dette manuelt.

6.5.1

BEMÆRK

Ekstra switches

For at fjerne LAN-adapteren fra systemet

Brug passende værktøj til at sætte DIP-switchene i en
anden position. Risiko for elektrostatisk udladning.

1

Gå til [A.2.2] på brugergrænsefladen: Installatørindst. >
Systemlayout > Tilbehør.

INFORMATION

2

I listen over valgmuligheder skal du vælge LAN adapter.

I forbindelse med BRP069A61 betyder "strøm" både den
strøm, der leveres af den indendørs enhed, OG den
230 V AC-detektionsspænding der forsynes til X1A.

3

Vælg "Nej".

Følgende funktioner styres af DIP-switchen:
DIP-omskifter

Funktion

1(a)

Aktiver/deaktiver Smart Grid-funktionalitet.

7

INFORMATION
Disse oplysninger
BRP069A61.

▪ OFF: aktiveret (fabrikstilstand)
▪ ON: deaktiveret
2

Fabriksnulstilling. Ved at gennemføre
nedenstående procedure kan du nulstille LANadapteren til
standardkonfigurationsparametrene (dvs. dem,
der er angivet i web-grænsefladen til
konfiguration). Fabrikstilstanden for denne pin
er "OFF".
Fremgangsmåde:

3

1
2
3

SLUK for strømmen.
Indstil kontakten til "ON".
TÆND for strømmen.

4
5
6

Vent i 15 sekunder.
SLUK for strømmen.
Sæt kontakten tilbage til "OFF".

7

TÆND for strømmen.

Ekstra switch

Smart Grid-løsning
gælder

KUN

for

LAN-adapteren

LAN-adapteren muliggør tilslutning af Daikin Altherma-systemet til et
solcellesystem, hvilket minimerer effekttilførslen til elnettet og
maksimerer egenforbruget af den strøm, der genereres af
solcellerne.
Smart Grid-løsningen stiller følgende krav til Daikin Althermasystemet:
Emne

Krav

LAN-adaptersoftware

Det anbefales at man ALTID
holder LAN-adaptersoftwaren
opdateret.

Enhedens styringsmetode

Daikin Altherma-enheden kan
IKKE styres via
brugergrænsefladen i LWTkontrol ([C‑07]=0).

Indstillinger for styring af
strømforbrug

▪ Indstillingen for styring af
strømforbrug
[A.6.3.1]
(Tilstand) SKAL indstilles til
"Konstant" ([4‑08]=1).
▪ Indstillingen for styring af
strømforbrug [A.6.3.2] (Type)
SKAL
indstilles
til
"Effekt" ([4‑09]=1).
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7 Smart Grid-løsning
Til Smart Grid-løsningen har LAN-adapterens PCB 2 digitale
indgange (SG0 (X1A/1+2) og SG1 (X1A/3+4)). Disse indgange skal
styres af en ekstern controller, som f.eks. en solcelleinverter eller
husets energistyringssystem. Afhængigt af indgangenes tilstand kan
du få systemet til at køre i 4 Smart Grid-driftstilstande:
Smart Grid-driftstilstand

SG0

SG1

Normal drift (fri tilstand)

0

0

Anbefalet TIL

1

0

Tvungen FRA

0

1

Tvungen TIL

1

1

7.1

7.2.2

Strømbegrænsning

I driftstilstanden "Anbefalet TIL" er strømforbruget i Daikin Althermasystemet begrænset enten statisk eller dynamisk. I begge tilfælde er
det muligt at medtage elforbruget i de elektriske varmeapparater i
beregningen (som standard IKKE tilfældet).
INFORMATION
▪ De elektriske varmeapparater vil KUN blive aktiveret,
når
strømbegrænsningen
er
højere
end
varmeapparaternes normerede strømforbrug.
▪ For
ERLQ011~016
udendørs
enheder
er
strømbegrænsningsfunktionen IKKE tilgængelig. Når
disse udendørs enheder anvendes i et Smart Gridsystem, fungerer de uden strømbegrænsning.
Assistance fra elektriske varmeapparater vil dog være
deaktiveret.

Tilstanden "Normal drift"

I tilstanden "Normal drift" fungerer Daikin Altherma-enheden som
normalt, ifølge ejerens indstillinger og tidsplaner. Ingen Smart Gridfunktionaliteter er aktiveret.

Statisk strømbegrænsning

7.2

"Anbefalet TIL"-tilstand

I "Anbefalet TIL"-driftstilstand bruger Daikin Altherma-systemet
solcelle-energi
til
opvarmning/afkøling
af
rum
og/eller
varmtvandsproduktion til boligen (dvs. energibuffering), hvilket
minimerer effekttilførslen til elnettet. Den mængde solcelle-energi,
der bruges til buffering, afhænger af varmtvandsbeholderen og/eller
temperaturen i rummene. For at justere solcellernes kapacitet i
forhold til Daikin Altherma-systemets strømforbrug, begrænses
strømforbruget i Daikin Altherma-enheden enten statisk eller
dynamisk.

7.2.1

Strømforbruget
baseret på en
grænsefladen
strømforbruget
grænse.

Dynamisk strømbegrænsning
For at aktivere dynamisk strømbegrænsning kræver systemet en
elektrisk måler. I dette tilfælde tilpasses strømbegrænsningen
automatisk, hvilket sker dynamisk baseret på effekttilførslen til
elnettet, målt af elmåleren.

Energibuffering

INFORMATION

Driftstilstanden "Anbefalet TIL" muliggør buffering af elektrisk energi
til termisk energi. På web-grænsefladen til konfiguration kan du
vælge, hvad der skal bruges som buffer: kun den husets
varmtvandsbeholder eller varmtvandsbeholderen og værelser.

▪ Sørg for at forbinde den elektriske måler i den rigtige
retning, så den måler den samlede energi, der sendes
IND i elnettet.
▪ For at muliggøre dynamisk strømbegrænsning, kræves
der et enkelt forbindelsespunkt til nettet (et
tilslutningspunkt til solcelleanlægget OG husets
apparater). For at fungere korrekt kræver Smart Gridalgoritmen nettoværdien for genereret OG forbrugt
energi. Algoritmen fungerer IKKE, hvis der er separate
målere for genereret energi og forbrugt energi.

For at bruge et værelse som buffer
1

Foretag de relevante indstillinger på web-grænsefladen til
konfiguration.

2

Sørg for at brugergrænsefladeindstillingen [C‑07] er indstillet til
2: RT Control.

▪ Da dynamisk strømbegrænsning udføres baseret på
input fra den elektriske måler, behøver du IKKE at
indstille
strømbegrænsningsværdien
i
webgrænsefladen til konfiguration.

For at bruge boligens varmtvandstank som buffer
1

Foretag de relevante indstillinger på web-grænsefladen til
konfiguration.

2

Sørg for, at en varmtvandsbeholder er en del af systemet.

3

Sørg for at brugergrænsefladeindstillingen [E‑05] er indstillet til
1: DHW.

4

Sørg for brugergrænsefladeindstillingen [E‑06] er indstillet til
1: DHW tank.
INFORMATION
▪ Systemet vil KUN foretage energi-buffering når Daikin
Altherma-enheden er i standbytilstand. Normal drift
(planlagte handlinger osv.) har prioritet over
energibuffering.
▪ På web-grænsefladen til konfiguration er bufferingen
som
standard
indstillet
til
"kun
husets
varmtvandsbeholder".

i Daikin Altherma-enheden er begrænset statisk
fast værdi (standard 1,5 kW), der angives i webtil konfiguration. Under energibuffering vil
i Daikin Altherma-enheden IKKE overskride denne

7.3

"Tvungen FRA"-tilstand

I "Tvungen FRA"-driftstilstand kan den eksterne controller indstilles
til at udløse systemet, så udendørsenhedens kompressor og de
elektriske varmeapparater deaktiveres. Dette er især nyttigt, når der
er adgang til en controller, der kan reagere på høje energipriser. Når
det er aktiveret, vil "Tvungen FRA"-tilstanden medføre, at systemet
stopper rumopvarmning/-køling samt produktionen af varmt vand.
INFORMATION
Når først systemet er tilsluttet til at fungere i en af Smart
Grid-driftstilstandene, fortsætter systemet i denne tilstand,
indtil input-tilstanden ændres. Husk, at hvis systemet kører
i "Tvungen FRA"-tilstand i lang tid, kan det medføre at
komforten forringes.

▪ Kontrolpunktet for husets varmtvandsbeholder under
buffering i varmtvandsbeholderen er den maksimale
tanktemperatur for den pågældende type af tank.
▪ Kontrolpunktet for rumopvarmning/-nedkøling under
rum-buffering er komfort-kontrolpunktet for rummet.

Installatørvejledning

12

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-adapter
4P464229-1A – 2017.11

8 Fejlfinding
7.4

3

"Tvungen TIL"-tilstand

I din browser skal du gå til den faste IP-adresse.
Resultat: Web-grænsefladen til konfiguration åbnes.

I "Tvungen TIL"-driftstilstanden er der INGEN strømbegrænsning.
Systemet vælger komfort-kontrolpunktet for varmtvandsproduktion.
Udendørsenhedens kompressor og de elektriske varmeapparater vil
forbruge så meget energi som muligt.
INFORMATION
Når først systemet er tilsluttet til at fungere i en af Smart
Grid-driftstilstandene, fortsætter systemet i denne tilstand,
indtil input-tilstanden ændres.

8

Fejlfinding

8.1

Oversigt: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gøre i tilfælde af problemer.
Det indeholder oplysninger om:
▪ Løsning af problemer ud fra symptomer
▪ Løsning af problemer ud fra fejlkoder

8.2

Løsning af problemer ud fra
symptomer

8.2.1

Symptom: Kan ikke få adgang til
websiden
Mulige årsager

LAN-adapteren er ikke tændt
(pulserende LED blinker ikke).

5

Slå strømmen til enheden FRA.

6

Sæt DIP-switch 4 tilbage i positionen "OFF".

7

Slå strømmen til enheden TIL.

Resultat: Adapteren bruger nu en tilpasset fast IP-adresse.

8.3

Løsning af problemer baseret på
fejlkoder

8.3.1

Fejlkoder for indendørsenheden

Hvis indendørsenheden mister sin forbindelse til LAN-adapteren,
vises følgende fejlkode på brugergrænsefladen:
Fejlkode

Detaljeret
fejlkode

Beskrivelse

U8

01

Tilslutning med adapter tabt

8.3.2

Fejlkoder for LAN-adapteren

LAN-adapterfejl angives med status-LED'erne. Der er et problem,
hvis en eller flere status-LED'er har følgende indikation:

Afhjælpning
Sørg for, at LAN-adapteren er
korrekt tilsluttet til Daikin
Altherma-enheden, og at alt
tilsluttet udstyr er slået TIL.

LAN-adapteren er IKKE sluttet til Slut LAN-adapteren til en router.
netværket (LED for
netværksforbindelse blinker
IKKE).
LAN-adapteren er IKKE sluttet til Slut LAN-adapteren til en router,
routeren, eller routeren
der understøtter DHCP.
understøtter IKKE DHCP.
Slut computeren til den samme
router som LAN-adapteren.

INFORMATION
Hvis ingen af løsningerne virker, skal du prøve at slå
strømmen fra og til igen på det samlede system.

8.2.2

På web-grænsefladen til konfiguration, gå til Network settings,
og definer en fast IP-adresse (Static IP address) (sørge for at
Manually er valgt).

Kontakt din forhandler.

Web-grænsefladen til
Slå strømmen fra og til igen på
konfiguration er KUN tilgængelig LAN-adapteren.
i 2 timer efter, at strømmen er
blevet slået fra og til igen. Dens
timer kan være udløbet.

Computeren er IKKE sluttet til
samme router som LANadapteren.

4

Symptom: Router understøtter ikke DHCP

LED

Fejl-indikation

Beskrivelse

Pulserende LED blinker
IKKE

Ingen normal drift.

Netværks-LED'en blinker

Kommunikationsproblem.

Prøv at nulstille LAN-adapteren
eller kontakt din forhandler.
Tjek netværksforbindelsen.

Daikin Altherma
kommunikations-LED
blinker

Kommunikationsproblem med
Daikin Altherma-enheden.

Smart Grid-LED blinker i
mere end 30 minutter.

Smart Gridkompatibilitetsproblem.
Prøv at nulstille LAN-adapteren
eller kontakt din forhandler.

INFORMATION
Når
LAN-adapteren
udfører
en
Smart
Gridkompatibilitetskontrol, blinker Smart Grid-LED'en. Dette er
IKKE et tegn på at der er opstået en fejl. Efter en vellykket
kontrol forbliver LED'en enten TÆND eller SLUKKET. Når
LED'en bliver ved med at blinke i mere end 30 minutter,
betyder det at kompatibilitetskontrollen er slået fejl, og det
er IKKE muligt at gennemføre Smart Grid-drift.
For en fuldstændig beskrivelse af status-LED'erne henvises der til
"2 Om produktet" på side 2.

I det sjældne tilfælde, at routeren IKKE understøtter DHCP, eller hvis
denne funktionalitet er deaktiveret, kan du bruge følgende trin til at
tildele en fast IP-adresse til routeren:
1

Sæt DIP-switch 4 i positionen "ON" og nulstil adapteren ved at
slå Daikin Altherma-enheden FRA og TIL igen.
Resultat: Adapteren
(169.254.10.10).

2

bruger

nu

en

fast

IP-adresse

Ved hjælp af et Ethernet-kabel sluttes en computer direkte til
LAN-adapteren.
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9 Tekniske data

9

Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).
Seneste reviderede udgaver af den seneste tekniske data er tilgængelig på regionens Daikin websted (autentificering påkrævet).

9.1

Ledningsdiagram
SD-kort

TIL
FRA

LAN

Router

Hydro SWB

PV med potentialefri kontakt.

N

L
Elektrisk impulsmåler.
5 V DC pulsdetektering
(leveret af PCB).

L

N

PV med styrbar stikkontakt.

N

L

Fuld smart grid-funktionalitet.
Kun til BRP069A61

4D105877-1
A3P

LAN-adapter PCB

LD1~LD4

Engelsk

**/12.2

PCB LED

Q1DI

#

SS1 (A3P)

Afbryder

1

DIP-omskifter

S1S

#

SG0 kontakt

S2S

#

SG1 kontakt

S3S

*

Indgang til elektrisk impulsmåler

X*A

Tilslutning ** fortsætter på side
12 kolonne 2
Flere muligheder for
ledningsføring
Valg
Ikke monteret i el-boks
Ledningsføring afhænger af
model

Konnektor

X*M

Oversættelse

Terminalrække
*

Tilbehør

#

Medfølger ikke

PCB

Notater, der skal gennemgås, før enheden startes
Engelsk

Oversættelse

X1M

Hovedterminal

X2M

Ledningsføring på stedet,
terminal til vekselstrøm

X5M

Ledningsføring på stedet,
terminal til jævnstrøm
Jordforbindelse

15

Ledning nummer 15
Medfølger ikke
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