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Läs igenom denna handbok noggrant innan installationen
påbörjas. Kasta inte bort den. Förvara den säkert så att
den kan användas vid behov.
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehör kan orsaka elchock, kortslutning, läckage, brand
eller annan skada på utrustningen. Använd endast tillbehör
som tillverkas av Daikin och som är specialkonstruerad att
användas tillsammans med produkten. Dessa tillbehör
måste installeras av installatören.
Om du har frågor angående installationsförfarandet eller
användningen tar du kontakt med din återförsäljare för råd
och information.

Installationshandbok

ANSLUTNING

AV FLÄKTKONVEKTOR TILL
EXTERNA RÖR MED EN 2-VÄGS-/3-VÄGSVENTIL
Se installationshandboken för fläktkonvektorn för information om
fläktkonvektorns installation.
Var försiktig så att enhetens rör inte deformeras av onödigt
mycket kraft vid röranslutningen. Om rören deformeras kan
driftsstörningar uppstå.
Om luft, fukt eller smuts tränger in i vattensystemet, kan allvarliga
problem uppstå. Beakta därför alltid följande när vattenkretsen ansluts:
■

Använd endast rena rör.

■

Rikta rören nedåt när du tar bort grader.

Fara: elektriska stötar

■

Stäng av strömmen innan du tar bort kopplingsboxens lock,
ansluter något eller vidrör elektriska delar.

Täpp till röränden när du sätter in röret i väggen så att inte smuts
och damm kommer in.

■

Använd en bra gängtätning för att täta anslutningarna. Tätningen
måste kunna tåla systemets tryck och temperaturer.

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.

■

Vid användning av andra metallrör än mässing måste du isolera
båda materialen från varandra för att förhindra galvanisk korrosion.

Denna tillbehörssats ska användas i kombination med en EKRP1C11
och en FWF eller FWC fläktkonvektor.

■

Eftersom mässing är ett mjukt material ska du använda lämpliga
verktyg för anslutning av vattenkretsen. Olämpliga verktyg skadar
rören.

Enheterna är utrustade med ett vattenintag och ett vattenutsläpp,
båda för anslutning till vattenkretsen. Installationen med denna krets
måste utföras av en behörig kyltekniker och måste utföras i enlighet
med alla tillämpliga europiska och nationella bestämmelser.

TILLBEHÖR

■

Enheten är endast avsedd för användning i ett slutet
vattensystem. Användning i en öppen vattenkrets kan
leda till omfattande korrosion av vattenrören.

■

Använd aldrig förzinkade komponenter i vattenkretsen.
Omfattande korrosion av dessa komponenter kan
uppstå eftersom kopparrör används i enhetens interna
vattenkrets.

■

Utrustningen är inte avsedd för användning i en
potentiellt explosiv miljö.

SOM MEDFÖLJER SATSEN
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1

Ställdon med tandad ring

2

2-vägsventil (endast för EKMV2C09B7)

3

3-vägsventil (endast för EKMV3C09B7)

4

Isoleringstejp

5

Isolering för ventil

6
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7

O-ring (1x för EKMV2C09B7) (2x för EKMV3C09B7)

8

Wire (i den händelse 2 ventiler ansluts till samma fläktkonvektor)

Om ställdonets strömsladd är skadad ska ställdonet
kasseras och ett nytt installeras.
Enbart strömsladden kan inte bytas.
■

Boxen KRP1B101 och kretskortet EKRP1C11 behövs
för kombination med FWF-enheter.

■

Boxen KRP1H98 och kretskortet EKRP1C11 behövs
för kombination med FWC-enheter.
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Vattenrörkopplingar

1

2-rörsmodeller

Montera ställdonet på ventilhuset.
1 Avlägsna det blå och det röda skyddslocket från ventilen.
2 Tryck på den tandade ringen ordentligt på ventilen.

FWF

3 Montera ställdonet på ringen.

1

2

4 Vrid ställdonet 15° medurs så att ett "klick" hörs. Vrid ställdonet
15° moturs för att lossa det.

3

5 Tryck in den röda knappen.
2-vägsventil

5
3

2
FWC

3

4

3-vägsventil

1
1

Vatten ut

2

Vatten in

3

Luftning

2

Justera inloppssidan (A) så
anslutningspunkterna är 50 mm.

att

avståndet

mellan

5

4-rörsmodeller

3

FWF

1

2
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m
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FWC

1

5

6

3

4

2

1

Värmeslinga vatten ut

2

Värmeslinga vatten in

3

Kylslinga vatten ut

4

Kylslinga vatten in

5

Värmeslinga luftning

6

Kylslinga luftning
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2

2

3

Montera ventilen på vattenrören.
1 Montera O-ringen i vattenrörets anslutning. Om en 3-vägsventil
ska användas måste en andra O-ring monteras i det andra
vattenrörets anslutning.
2 Montera ventilen på inloppsvattenrören.
2-vägsventil

Anslut externa rör.

Gängtyp på externa rör
Inga ventiler
installerade
2-rörsenhet Vatten in
3/4" BSP
hane
Vatten ut 3/4" BSP
hane
4-rörsenhet Vatten
3/4" BSP
in Värme hane
Vatten
3/4" BSP
ut Värme hane
Vatten
in Kyla
Vatten
ut Kyla

3-vägsventil(-er)
installerad(-e)
3/4" BSP hona

3/4" BSP hane

3/4" BSP hona

3/4" BSP hona

3/4" BSP hona

3/4" BSP hane

3/4" BSP hona

3/4" BSP hona

3/4" BSP hona

3/4" BSP hane

3/4" BSP hona

I den händelse en 3-vägsventil används måste
shuntöppningen ställas in för att ge rätt tryckfall. Se
databoken för mer information.

2
1

Var uppmärksam på
ventilhuset.

3/4" BSP
hane
3/4" BSP
hane

2-vägsventil(-er)
installerad(-e)
3/4" BSP hona

markeringen på 2-vägs

Pilen måste peka in mot inloppsröret på fläktkonvektorn.
Se till att ställdonet inte monteras upp och ner.
3-vägsventil

Hela systemets vattenkrets, inklusive all rördragning, måste
isoleras för att förhindra kondens och kapacitetsförlust (minimum
tjocklek: 10 mm).
Om temperaturen överstiger 30°C och den relativa fuktigheten
är över RH 80% måste isoleringen vara minst 20 mm tjock för att
inte kondensvatten ska bildas.

2
4

1

Isolera ventil och röranslutningar.
1 Montera "isolering för ventil" (1) runt ventilen samt isoleringen
för enhetens rör och de externa rören.
2 Försegla isoleringen med isoleringstejp (2).
Exempel: 3-vägsventil

Var uppmärksam på
ventilhuset.

markeringen på 3-vägs

Den långa pilen måste peka in mot inloppsröret på
fläktkonvektorn.

I den händelse 2 ventiler monteras på samma fläktkonvektor
(4 rörsmodell), använd samma metod som beskrivs ovan för
att montera den andra ventilen.

2
1

2
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1

Isolering för ventil

2

Isoleringstejp
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■

Elektriska anslutningar

Strömmatning
FWF

Borra inte några hål i enhetens hölje för att montera tillvalet.

KRETSKORT

Använd endast tillbehör som levereras från Daikin för att
installera tillvalet.
För FWF
1

CN2

Installera boxen KRP1B101 och kretskortet EKRP1C11 enligt
den installationshandbok som levererats med satsen KRP1B101.
För kabeldragning av kretskortet EKRP1C11: se nedan.

1 2 3

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

FWC

För FWC
1

Installera boxen KRP1H98 och kretskortet EKRP1C11 enligt
den installationshandbok som levererats med satsen KRP1H98.
För kabeldragning av kretskortet EKRP1C11: se nedan.
EKRP1C11 kan endast användas för att ansluta ventilerna.
De funktioner som omnämns i installationshandboken för
EKRP1C11 kan inte användas.

2

Medföljer i satsen EKRP1C11

■

L N

Kommunikationskabel

Kabeldragning av EKRP1C11

1

X35A
X21A

CN2

X33A för
FWF och
FWC

X27A

X11A
X1 X2 X3 X4

F1U F2U

X10A

CN1

Y4
Medföljer i satsen EKRP1C11

Y3

CN2

Y2

5

Y1
YC

4
6
2

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

3
1

Kommunikation med fläktkonvektorns kretskort

2

Strömförsörjningskabel (till fläktkonvektorn)

3

Säkringar 5 A – 250 V

4

YC-Y1: anslutning av första ventil

5

X1-Y4: kabel för att göra det möjligt att använda en andra ventil
(levereras tillsammans med ventilsatsen)

6

X2-Y2: anslutning av andra ventil

Bunta inte ihop kablar med lågspänning och högspänning
tillsammans. Bunta alla kablar med de klämmor som ingår
för att undvika att kablarna kommer i kontakt med
kretskortets vassa kanter i fläktkonvektorn.
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■

■

Inkopplingsmetod
FWF

Om 2 ventiler används:
Skala ledningen till ventilmotorn för det andra ställdonet
ytterligare 50 mm.

4

3

1
50 mm

2

5

Anslut X1 och Y4 med den ledning som medföljer satsen
(se "Tillbehör som medföljer satsen", punkt 8).

5

1

FWC

2

5
4

1

Ledning X1-Y4

2

X2-Y2: anslutning av den andra ventilen

3
2
1

Kommunikationskabel

2

Strömförsörjningskabel

3

Kabel för första ventil

4

Kabel för andra ventil

5

Buntband

1

För ytterligare installation av fläktkonvektorer,
installationshandboken för fläktkonvektorn.

se

Kläm aldrig kabelbuntar och se till att de inte kommer i kontakt
med vassa kanter.
Klipp av överskjutande längd på buntbanden.
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