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1 Пра гэты дакумент
Мэтавая аўдыторыя
Аўтарызаваныя мантажнікі
Камплект дакументацыі
Гэты дакумент з'яўляецца часткай камплекта дакументацыі. Камплект
складаецца з:
▪ Агульныя меры бяспекі:
- Інструкцыі па
усталяваннем

мерах

бяспекі,

якія

неабходна

прачытаць

перад

- Фармат: Папяровы дакумент (у каробцы з унутраным блокам)
▪ Інструкцыя па мантажы:
- Інструкцыі па мантажы
- Фармат: Папяровы дакумент (ідзе ў камплекце)
▪ Даведнік мантажніка:
- Інструкцыі па мантажы, наладжванне, рэкамендацыі па працы з
праграмай…
- Фармат:
Лічбавыя
файлы,
размешчаныя
па
адрасе
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

http://

▪ Заява пра адпаведнасць патрабаванням:
ІНФАРМАЦЫЯ: Заява пра адпаведнасць патрабаванням
Кампанія Daikin Industries Czech Republic s.r.o. заяўляе, што радыёабсталяванне
тыпу BRP069C41 адпавядае патрабаванням дырэктывы ЕС аб радыёабсталяванні
2014/53/EU. Зыходная заява пра адпаведнасць патрабаванням даступная на
старонцы
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/softwaredownloads/.

ІНФАРМАЦЫЯ
Падрабязную інфармацыю аб тэхнічных характарыстыках і спосабах
наладжвання, а таксама частыя пытанні, парады па ліквідацыі непаладак і
апошнюю версію гэтай інструкцыі можна знайсці на сайце app.daikineurope.com.

Шукайце новыя версіі дакументацыі на рэгіянальным сайце Daikin або
запытайцеся ў вашага дылера.
Арыгінал дакументацыі напісаны на англійскай мове. Інструкцыі на астатніх
мовах з'яўляюцца перакладамі.
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2 | Асобныя інструкцыі па бяспецы для ўсталёўшчыка

2 Асобныя інструкцыі па бяспецы для
ўсталёўшчыка
Трэба заўсёды прытрымлівацца наступных інструкцый і правіл па бяспецы.
Мантаж (гл. Раздзел "5 Усталяванне" [48])
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ
▪ Перад мантажом выключыце сілкаванне.
▪ НЕ дакранайцеся да адаптара вільготнымі рукамі.
▪ НЕ дапускайце намакання адаптара.
▪ НЕ разбірайце, НЕ змяняйце канструкцыю і НЕ рамантуйце адаптар
самастойна.

▪ Трымайцеся за раздым пры адключэнні злучальнага кабелю.
▪ У выпадку пашкоджання адаптара трэба ВЫКЛЮЧЫЦЬ электрасілкаванне.
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ
НЕ ўключайце сілкаванне, калі вы яшчэ не падключылі электраправодку, не
закрылі адаптар і не ўсталявалі яго на ўнутраным блоку.

НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ
Перад адкрыццём адаптара АДКЛЮЧЫЦЕ сілкаванне ўнутранага блока.

Здача ў эксплуатацыю карыстальніку (гл. Раздзел "8 Здача ў эксплуатацыю
карыстальніку" [416])
НЕБЯСПЕКА
▪ НЕ разбірайце, НЕ змяняйце канструкцыю і НЕ рамантуйце адаптар
самастойна. У адваротным выпадку гэта можа прывесці да ўзгарання,
паражэння электрычным токам або траўмы.

▪ Не дапускайце намакання адаптара або выкарыстання яго пры мыцці ці пры
аналагічных дзеяннях з вадой. У адваротным выпадку гэта можа прывесці да
паражэння электрычным токам ці ўзгарання.

▪ Не карыстайцеся адаптарам побач з медыцынскім абсталяваннем або
асобамі, якія выкарыстоўваюць кардыястымулятары або дэфібрылятары. Гэта
прылада можа выпраменьваць небяспечныя для жыцця электрамагнітныя
перашкоды.

▪ Не карыстайцеся адаптарам побач з абсталяваннем з аўтаматычным
кіраваннем, напрыклад аўтаматычныя дзверы або абсталяванне пажарнай
сігналізацыі. Гэта можа прывесці да няшчасных выпадаў з-за памылковай
працы абсталявання.

▪ У выпадку з'яўлення з адаптара незвычайнага паху, гуку або дым, а таксама
яго перагрэву неадкладнага адключыце ўнутраны блок ад крыніцы
сілкавання. Інакш гэта можа прывесці да ўзгарання або няспраўнасці. Калі
такое здарыцца, звярніцеся да прадаўца або дылера.

▪ Калі адаптар упаў або пашкоджаны, адключыце ўнутраны блок ад крыніцы
сілкавання. Інакш гэта можа прывесці да ўзгарання або няспраўнасці. Калі
такое здарыцца, звярніцеся да прадаўца або дылера.
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3 Інфармацыя пра адаптар
Адаптар для падключэння да бесправадной сеткі прызначаны для злучэння
цеплавой помпы з Daikin Cloud праз інтэрнэт. Гэта дазваляе кіраваць цеплавой
помпай з дапамогай праграмы Daikin Residential Controller.

3.1 Кампаненты
a
b
c
d
e
a Індыкатар RUN (аранжавы). Гарыць пры падключэнні да маршрутызатара
(бесправадная кропка доступу).
b Індыкатар AP
c Кнопка SETUP. Выкарыстоўваецца для падключэння да маршрутызатара
(бесправадная кропка доступу).
d Кнопка MODE
e Кнопка POWER. Пры яе націсканні ўключаецца або выключаецца адаптар.

3.2 Асноўныя тэхнічныя характарыстыкі
Характарыстыка

Значэнне

Частотны дыяпазон

2400 МГц~2483,5 МГц

Пратакол радыёсувязі

IEEE 802.11b/g/n

Радыёчастотны канал

13

Выхадная магутнасць

13 дБм

Эфектыўная магутнасць
выпраменьвання

15 дБм (11b) / 14 дБм (11g) / 14 дБм
(11n)

Сілкаванне

14 В/ 16 В / 100 мА паст. току
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3.3 Сумяшчальнасць
Трэба ўпэўніцца, што ўнутраны блок можа выкарыстоўвацца разам з
адаптарам. Больш падрабязную інфармацыю пра мантаж адаптара і
прымянімых блоках можна знайсці на сайце app.daikineurope.com.
ІНФАРМАЦЫЯ
Рэальны знешні выгляд унутраных блокаў можа адрознівацца ў залежнасці ад
мадэлі.
BRP069C81
FBA-A, ADEA-A, FDXM-F, FNA-A, FDA125A

FVA*A, AVA*A

FAA-A, FAA-B

FHA-A, FUA-A

FFA-A

FCAG-B, FCAHG-H

BRP069C82

FDA200/250A

Даведнік мантажніка
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4 Пра скрыню
4.1 Распакоўка адаптара
1

Адкрыйце скрынку.

2

Выміце адаптар.

3

Аддзяліце дадатковыя прыналежнасці.

a

b

a
b
c
d
e
f
g
h
і
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c

d

e

f

g

h

i

Адаптар
Шрубы (M3×8) для адаптара
Трымальнік адаптара з двухбаковым скотчам
Крапежныя шрубы для трымальніка (M3×16)
Крапеж кабельнай сцяжкі
Кабельная сцяжка
Злучальны кабель
Наклейка з серыйным нумарам (SSID, KEY, MAC)
Інструкцыя па мантажы
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5 Усталяванне
5.1 Меры засцярогі пры мантажы адаптара
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ
▪ Перад мантажом выключыце сілкаванне.
▪ НЕ дакранайцеся да адаптара вільготнымі рукамі.
▪ НЕ дапускайце намакання адаптара.
▪ НЕ разбірайце, НЕ змяняйце канструкцыю і НЕ рамантуйце адаптар
самастойна.

▪ Трымайцеся за раздым пры адключэнні злучальнага кабелю.
▪ У выпадку пашкоджання адаптара выключыце электрасілкаванне.

5.2 Агляд: Мантаж
Усталяванне складаецца з наступных этапаў:
1 Падлучэнне электраправодкі;
2 Закрыццё адаптара;
3 Мантаж адаптара на блоку.
ІНФАРМАЦЫЯ
Месцы падключэння праводкі на ўнутраным блоку, а таксама месца мантажу
адаптара залежаць ад тыпу ўнутранага блока. Каб даведацца больш, гл.
дапаўненне для дадатковага абсталявання ўнутранага блока.

5.3 Падрыхтоўка месца ўсталявання
Для мантажу выбірайце месца, дзе дастаткова прасторы для пераноскі
прылады.
НЕ ўсталёўвайце блок у месцах працы. У выпадку выканання будаўнічых работ
(напрыклад, шліфоўка), калі ўтвараецца шмат пылу, трэба АБАВЯЗКОВА
накрыць прыладу.

5.3.1 Патрабаванні да месца мантажу
Мантаж адаптара трэба выконваць толькі на ўнутраным блоку, у сухіх
памяшканнях.
НЕ ўсталёўваць прыладу ў наступных месцах:
▪ Дзе на яе могуць ўздзейнічаць прамыя сонечныя прамяні.
▪ Побач з крыніцамі цяпла.
▪ Дзе на яе можа ўздзейнічаць пара.
▪ Дзе на яе можа ўздзейнічаць пара машыннага масла.
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5.4 Падключэнне электраправодкі
5.4.1 Агляд электрычных кампанентаў

a

f
c

e

X35A

b
a
b
c
d
e
f

X50A

d

Адаптар для падключэння да бесправадной сеткі
Злучальны кабель
Раздым X35A на друкаванай плаце кіравання
Раздым X50A на друкаванай плаце кіравання
Друкаваная плата кіравання ўнутранага блока
Унутраны блок

5.4.2 Інфармацыя пра падключэнне праводкі
Тыповы працоўны працэс
Падключэнне электраправодкі, як правіла, складаецца з наступных этапаў:
1 Падключэнне аднаго канца злучальнага кабелю да ўнутранага блока;
2 Падключэнне другога канца злучальнага кабелю да адаптара.

5.4.3 Меры засцярогі пры падключэнні праводкі
ІНФАРМАЦЫЯ
Азнаёмцеся таксама з мерамі засцярогі і патрабаваннямі з наступных раздзелаў:

▪ Агульныя меры бяспекі
▪ Падрыхтоўка
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ
НЕ ўключайце сілкаванне, калі вы яшчэ не падключылі электраправодку, не
закрылі адаптар і не ўсталявалі яго на ўнутраным блоку.

5.4.4 Падключэнне адаптара да блока
1

BRP069C81+82
Адаптар для падключэння да бесправадной сеткі
4P650468-1A – 2021.07

Аддзяліце верхнюю частку корпуса ад ніжняй.
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a
b
c
a Верхняя частка корпуса
b Друкаваная плата адаптара
c Ніжняя частка корпуса

2

Падключыце раздым з боку ўнутранага блока да раздымаў X35A і X50 на
друкаванай плаце кіравання ўнутранага блока.

3

Падключыце раздым з боку адаптара да адаптара.

a

c

b
a Раздым X35A з боку ўнутранага блока
b Раздым X50A з боку ўнутранага блока
c Раздым з боку адаптара

4

Замацуйце кабель і ўпэўніцеся, каб ён не боўтаўся.

a
a Раздым

АПАВЯШЧЭННЕ
ЗАЎСЁДЫ трэба падключаць правадны або бесправадны пульт дыстанцыйнага
кіравання (Прыклад:
BRC1H, BRC7), інакш анлайн-кантролер НЕ будзе
працаваць.

ІНФАРМАЦЫЯ
Каб кабель не боўтаўся, замацуйце яго на ўнутраным блоку з дапамогай
кабельнай сцяжкі і адпаведнага крапяжу, якія ідуць у камплекце.

5.5 Закрыццё адаптара
5.5.1 Закрыццё адаптара
1

Даведнік мантажніка
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2

Устаўце дзве шрубы, якія ідуць у камплекце.
2×

АПАВЯШЧЭННЕ
Пасля закрыцця адаптара праверце, ці надзейна замацаваны кабель.

5.6 Мантаж адаптара
5.6.1 Інфармацыя пра мантаж адаптара
Для мантажу выкарыстоўвайце трымальніка адаптара (ідзе ў камплекце). Ёсць
2 спосабы ўсталявання адаптара:
▪ Замацаванне трымальніка адаптара на паверхні з дапамогай шруб.
▪ Замацаванне трымальніка адаптара на паверхні з дапамогай двухбаковага
скотча.

5.6.2 Мантаж адаптара
АПАВЯШЧЭННЕ
▪ Калі для мантажу выкарыстоўваецца двухбаковы скотч, трэба ачысціць і
абястлусціць паверхню, на якую будзе ўсталёўвацца адаптар.

▪ Трымальнік павінен надзейна трымацца на паверхні, каб ён мог вытрымаць
вагу адаптара.

ІНФАРМАЦЫЯ
Дакладнае месца мантажу трымальніка залежыць ад тыпу ўнутранага блока.
Дадатковую інфармацыю гл. па спасылцы app.daikineurope.com.
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5 | Усталяванне
З дапамогай шруб
1

Замацуйце трымальнік адаптара на сцяне або паверхні з дапамогай 2
шруб M3×16 (ідуць у камплекце).

2

Устаўце адаптар у трымальнік.

a
b
a Месцы для шруб
b Трымальнік адаптара

З дапамогай двухбаковага скотча
3

Далучыце двухбаковы скотч да трымальніка адаптара.

4

З дапамогай скотча замацуйце трымальнік на паверхні.

5

Устаўце адаптар у трымальнік.

a
b
a Скотч
b Трымальнік адаптара

5.7 Адкрыццё адаптара
5.7.1 Інфармацыя пра адкрыццё адаптара
Звычайна пры мантажы НЕ трэба адкрываць адаптар. Аднак можа стацца, што
вам прыйдзецца адкрыць яго. Каб зрабіць гэта, выканайце наступнае.
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ
Перад адкрыццём адаптара АДКЛЮЧЫЦЕ сілкаванне ўнутранага блока.

5.7.2 Адкрыццё адаптара
1

Даведнік мантажніка
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Выкруціце шрубы з дапамогай адвёрткі.
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2×

2
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6 Пуск сістэмы
Сілкаванне на адаптар падаецца з унутранага блока. Для належнай працы
адаптара трэба, каб ён быў злучаны з унутраным блокам, а апошні быў
уключаны.
Уключыце сілкаванне і праверце, ці мігае на адаптары індыкатар RUN.

Даведнік мантажніка
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7 Наладжванне
Заказчык павінен забяспечыць наступнае:
▪ Смартфон або планшэт, якімі падтрымліваюцца версіі аперацыйных сістэмы
Android і iOS, вызначаных на сайце app.daikineurope.com.
▪ Інтэрнэт-падключэнне і прылада сувязі, напрыклад мадэм, маршрутызатар і
г. д.
▪ Кропка бесправаднога доступу
▪ Усталяваная бясплатная праграма Daikin Residential Controller.

7.1 Усталяванне праграмы Daikin Residential Controller
1

Адкрыць:
▪ Google Play для прылад на аперацыйнай сістэме Android.
▪ App Store для прылад на аперацыйнай сістэме iOS.

2

Знайсці там праграму Daikin Residential Controller.

3

Для ўсталявання выканаць указанні на экране.

7.2 Наладжванне адаптара
Адкрыйце праграму Daikin Residential Controller на смартфоне або планшэце і
выканайце ўказанні з праграмы.
Адкрыйце праграму WPS для наладжвання адаптара для падключэння да
бесправадной сеткі і выканайце ўказанні з праграмы.
app.daikineurope.com
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8 | Здача ў эксплуатацыю карыстальніку

8 Здача ў эксплуатацыю карыстальніку
Пасля мантажу і наладжвання адаптара перадайце карыстальніку гэту
інструкцыю па мантажы і пераканайцеся, што ён або яна ведаюць аб
наступных мерах засцярогі.
НЕБЯСПЕКА
▪ НЕ разбірайце, НЕ змяняйце канструкцыю і НЕ рамантуйце адаптар
самастойна. У адваротным выпадку гэта можа прывесці да ўзгарання,
паражэння электрычным токам або траўмы.

▪ Не дапускайце намакання адаптара або выкарыстання яго пры мыцці ці пры
аналагічных дзеяннях з вадой. Інакш гэта можа прывесці да паражэння
электрычным токам ці ўзгарання.

▪ Не карыстайцеся адаптарам побач з медыцынскім абсталяваннем або
асобамі, якія выкарыстоўваюць кардыястымулятары або дэфібрылятары. Гэта
прылада можа выпраменьваць небяспечныя для жыцця электрамагнітныя
перашкоды.

▪ Не карыстайцеся адаптарам побач з абсталяваннем з аўтаматычным
кіраваннем, напрыклад аўтаматычныя дзверы або абсталяванне пажарнай
сігналізацыі. Гэта можа прывесці да няшчасных выпадаў з-за памылковай
працы абсталявання.

▪ У выпадку з'яўлення з адаптара незвычайнага паху, гуку або дым, а таксама
яго перагрэву неадкладнага адключыце ўнутраны блок ад крыніцы
сілкавання. Інакш гэта можа прывесці да ўзгарання або няспраўнасці. Калі
такое здарыцца, звярніцеся да прадаўца або дылера.

▪ Калі адаптар упаў або пашкоджаны, адключыце ўнутраны блок ад крыніцы
сілкавання. Інакш гэта можа прывесці да ўзгарання або няспраўнасці. Калі
такое здарыцца, звярніцеся да прадаўца або дылера.

АПАВЯШЧЭННЕ
Не карыстайцеся адаптарам побач з мікрахвалевымі печамі. Гэта можа
паўплываць на бесправадную сувязь.

Даведнік мантажніка
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9 Пошук непаладак
9.1 Агляд: Пошук непаладак
У гэтым раздзеле апісваецца тое, што вы павінны рабіць у выпадку ўзнікнення
праблем. Тут змяшчаецца інфармацыя пра вырашэнне праблем на падставе
сімптомаў, прыведзеных ніжэй.

9.1.1 Сімптом: Святлодыёды не гараць, калі адаптар падключаны да блока, а на апошнім
УКЛЮЧАНА сілкаванне
Магчымыя прычыны
Адаптар падключаны не да тых
раздымаў унутранага блока.

Выпраўленне няспраўнасці
Упэўніцеся ў правільнасці
падключэння сеткавага адаптара да
ўнутранага блока. Гл. у інструкцыі
карыстальніка ўнутранага блока, як
выконваць падключэнні.

9.1.2 Сімптом: Адаптар НЕ рэагуе на дзеянні на ўнутраным блоку
Магчымыя прычыны
Несумяшчальны злучальны кабель
для падключэння адаптара да
ўнутранага блока.

Выпраўленне няспраўнасці
Упэўніцеся, што вы падключаеце
адаптара да сумяшчальнага блока.
Пра сумяшчальнасць унутранага
блока з адаптарам гл. у інструкцыі
карыстальніка ўнутранага блока

9.1.3 Сімптом: Нічога не адбываецца, калі адаптар знаходзіцца ў рэжыме кропкі доступу
Магчымыя прычыны

Выпраўленне няспраўнасці

Убудаванае праграмнае забеспячэнне Паведаміце дылеру або прадаўцу пра
няспраўнае.
праблему з убудаваным праграмным
забеспячэннем.

BRP069C81+82
Адаптар для падключэння да бесправадной сеткі
4P650468-1A – 2021.07

Даведнік мантажніка

17

Copyright 2021 Daikin

4P650468-1A 2021.07
Verantwortung für Energie und Umwelt

