INSTALLATIONSVEJLEDNING
2-vejs ventilsæt/3-vejs ventilsæt
til ventilationskonvektorer

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

2-vejs ventilsæt/3-vejs ventilsæt
til ventilationskonvektorer

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

Læs denne vejledning opmærksomt før installationen.
Gem den. Vejledningen skal opbevares til fremtidig brug.
Forkert installation eller tilslutning af udstyr eller tilbehør
kan medføre elektrisk stød, kortslutning, udslip, brand eller
andre skader på udstyret. Brug kun tilbehør, som er
fremstillet af Daikin, da det er specielt udviklet til brug
sammen med udstyret, og lad altid en autoriseret montør
foretage monteringen.

TILSLUTNING

AF VENTILATIONSKONVEKTOREN
TIL RØRFØRINGEN PÅ OPSTILLINGSSTEDET MED
BRUG AF 2-VEJS-/3-VEJSVENTIL
Se installationsvejledningen til ventilationskonvektoren for oplysninger
om installation af ventilationskonvektoren.
Man kan deformere enhedens rør, hvis man bruger magt
ved tilslutning af rørene. Hvis rørene deformeres, kan det
medføre funktionssvigt på enheden.

Kontakt Daikin og få råd og vejledning i tilfælde af tvivl om
montering eller brug af udstyret.

Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i vandkredsen, kan der opstå
problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
vandkredsen tilsluttes:

Fare: elektrisk stød
Sluk for al strømforsyning, før du fjerner styreboksens
dæksel eller før du opretter forbindelser eller rører ved
elektriske dele.
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser
af den originale vejledning.
Dette ekstraudstyrssæt skal bruges i kombination med et EKRP1C11sæt og en FWF eller FWC ventilationskonvektor.
Enhederne er forsynet med et vandindtag og et vandudtag, der kan
tilsluttes en vandskreds. Denne kreds skal leveres og monteres af en
godkendt montør og skal overholde de relevante europæiske og
nationale bestemmelser.

TILBEHØR

LEVERET MED SÆTTET
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1

Aktuator med tandring

2

2-vejsventil (kun til EKMV2C09B7)

3

3-vejsventil (kun til EKMV3C09B7)

4

Isoleringstape
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Isolering til ventil
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Installationsvejledning
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O-ring (1x til EKMV2C09B7) (2x til EKMV3C09B7)

8

Ledning (hvis 2 ventiler er forbundet på samme
ventilationskonvektor)

■

Brug kun rene rør.

■

Hold rørenderne nedad, når der afgrates.

■

Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke
trænger støv eller snavs ind.

■

Brug en god gevindpakning til tætning af forbindelserne.
Pakningen skal kunne modstå tryk og temperatur i systemet.

■

Når du bruger metalrør, som ikke skal loddes, skal du installere
materialerne adskilt fra hverandre for at hindre galvanisk
korrosion.

■

Da messing er et blødt materiale, skal man anvende korrekt
værktøj ved tilslutning af vandkredsen. Forkert værktøj kan
ødelægge rørene.
■

Enheden må kun anvendes i et lukket vandsystem.
Anvendelse heraf i et åbent vandsystem kan medføre
betydelig korrosion i vandrørene.

■

Brug aldrig zinkbelagte dele i vandkredsen. Sådanne
dele kan korrodere kraftigt, da der anvendes
kobberdele i enhedens interne vandkreds.

■

Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt
eksplosiv atmosfære.
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■

KRP1B101-boksen og EKRP1C11-printkortet kræves
ved kombination med FWF-enheder.

■

KRP1H98 -boksen og EKRP1C11-printkortet kræves
ved kombination med FWC-enheder.
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Forbindelse af vandrør

1

2-rørsmodeller

Monter aktuatoren på ventilhuset.
1 Fjern den blå og røde hætte fra ventilen.
2 Skub tandringen fast på ventilen.

FWF

3 Monter aktuatoren på ringen.

1

2

4 Drej aktuatoren 15° med uret, indtil du hører et "klik". Hvis du
vil løsne aktuatoren, skal du dreje den 15° mod uret.

3

5 Skub den røde knap indad.
2-vejs ventil
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2
FWC

3
4

3-vejs ventil

1
1

Vand ud

2

Vand ind

3

Udluftning

2

Foretag ændringer på indtagssiden (A), så afstanden mellem
tilslutningspunkterne er lig med 50 mm.
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4-rørsmodeller
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1

Vand ud – varmekreds

2

Vand ind – varmekreds

3

Vand ud – kølekreds

4

Vand ind – kølekreds

5

Udluftning – varmekreds

6

Udluftning – kølekreds
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2

2

3

Monter ventilen på vandrøret.

Forbind den lokale rørinstallation.

1 Installer O-ringen på vandrørstilslutningen. Ved en 3-vejs
ventil skal du installere den anden O-ring i det andet vandrør.

Krævet gevindtype på den lokale rørinstallations
side
Ingen
2-vejs
3-vejs
ventiler
ventil(er)
ventil(er)
installeret
installeret
installeret
Vand ind
3/4" han
3/4" hun
3/4" hun
BSP
BSP
BSP
Vand ud
3/4" han
3/4" han
3/4" hun
BSP
BSP
BSP
Vand ind –
3/4" han
3/4" hun
3/4" hun
varme
BSP
BSP
BSP
Vand ud –
3/4" han
3/4" han
3/4" hun
varme
BSP
BSP
BSP
Vand ind –
3/4" han
3/4" hun
3/4" hun
køling
BSP
BSP
BSP
Vand ud –
3/4" han
3/4" han
3/4" hun
køling
BSP
BSP
BSP

2 Installer ventilen på vandindløbsrøret
2-vejs ventil
2-rørsenhed

4-rørsenhed

2
Hvis en 3-vejsventil bruges, skal bypassåbningen justeres til
at regulere trykfaldet. Se databogen for yderligere
oplysninger.

1

Vær opmærksom på

mærket på 2-vejsventilens

hus.
Pilen skal pege ind i ventilationskonvektorens vandindløbsrør.
Sørg for, at aktuatoren ikke installeres på hovedet.
3-vejs ventil

Hele vandkredsen, inklusive alle rør, skal være isoleret for at
undgå kondens og nedsættelse af kapaciteten (mindste
tykkelse: 10 mm).
Hvis temperaturen er højere end 30°C, og den relative
luftfugtighed er højere end 80%, skal tykkelsen på
tætningsmaterialet mindst være 20 mm for at forhindre
kondensdannelse på tætningsmaterialets overﬂade.

2
1
4

Tætn ventilen og rørforbindelserne.
1 Tilføj "isolering til ventil" (1) omkring ventilen og tætning af
enhedens rør og den lokale rørinstallation.

Vær opmærksom på
hus.

mærket på 3-vejsventilens

Den lange pil skal pege ind i ventilationskonvektorens
vandindløbsrør.

2 Luk tætning til med isoleringstape (2).
Eksempel: 3-vejs ventil

Ved 2 ventiler, der installeres på den samme
ventilationskonvektor (4 rørs model) skal du bruge samme
metode som beskrevet ovenfor til at installere den
anden ventil.

2
1

2
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1

Isolering til ventil

2

Isoleringstape
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■

Elektriske forbindelser

Strømforsyning
FWF

Bor ikke huller i enhedens kabinet for at installere dette
ekstraudstyr.

Printkort

Anvend det tilbehør, som Daikin leverer til installation af
ekstraudstyret.
CN2

1 2 3

Ved FWF
1

Installer KRP1B101-boksen og EKRP1C11-printkortet ved at
følge installationsvejledningen, der fulgte med KRP1B101-sættet.
Vedrørende ledningsføring til EKRP1C11-printkortet: se nedenfor.

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

FWC

Ved FWC
1

Installer KRP1H98 -boksen og EKRP1C11-printkortet ved at
følge installationsvejledningen, der fulgte med KRP1H98 -sættet.
Vedrørende ledningsføring til EKRP1C11-printkortet: se nedenfor.
EKRP1C11 kan kun bruges til tilslutning af ventilerne. De
funktioner, der er nævnt i installationsvejledningen til
EKRP1C11, kan ikke anvendes.

2

leveres med EKRP1C11-sættet

■

L N

Kommunikationsledning

Ledningsføring til EKRP1C11

X33A til FWF
og FWC
X35A

1

X21A

CN2

X27A

X11A
X1 X2 X3 X4

Y4

X10A
F1U F2U

CN1

leveres med EKRP1C11-sættet

Y3

CN2

Y2

5

Y1
YC

4
6
2

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

3
1

Ledninger til konvektorens printkort

2

Strømforsyningsledning (til ventilationskonvektor)

3

Sikringer 5 A – 250 V

4

YC-Y1: tilslutning af første ventil

5

X1-Y4: ledning, der muliggør brug af den anden ventil (leveres
med ventilsæt)

6

X2-Y2: tilslutning af anden ventil

Høj- og lavspændingsledninger må ikke bundtes sammen.
Bundt alle ledninger med de medfølgende klemmer for at
undgå kontakt med konvektorens printkort eller skarpe
kanter.
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4

■

■

Ledningsføringsmetode
FWF

Hvis der anvendes 2 ventiler:
Aﬁsoler ledningen til ventilmotoren til den anden aktuator i en ekstra
længde på 50 mm.

4
3

1
50 mm

2

5

Forbind X1 og Y4 med ledningen, der leveres med sættet
(se "Tilbehør leveret med sættet", punkt 8).

5

1

FWC

2

5
4

1

X1-Y4 ledning

2

X2-Y2: tilslutning af den anden ventil

3
2
1

Kommunikationsledning

2

Strømforsyningsledning

3

Første ventilledning

4

Anden ventilledning

5

Kabelbinder

1

Yderligere installation af ventilationskonvektorer:
ventilationskonvektorens installationsvejledning.

se

Klem aldrig på bundtede kabler og kontroller, at kablerne ikke
kommer i kontakt med skarpe kanter.
Afskær kabelbindernes overﬂødige ender.
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