MANUAL DE INSTALAÇÃO
Kit de válvula de 2 vias/kit de válvula de
3 vias para ventilo-convectores

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

Kit de válvula de 2 vias/kit de válvula de 3 vias para
ventilo-convectores

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

Leia atentamente este manual antes da instalação. Não
o deite fora. Arquive-o, para o poder consultar posteriormente.
A instalação ou ﬁxação inadequada do equipamento ou
dos acessórios pode provocar choques eléctricos, curtocircuitos, fugas, fogo ou outros danos no equipamento.
Certiﬁque-se de que utiliza apenas acessórios fabricados
pela Daikin especiﬁcamente concebidos para serem
utilizados com o equipamento e assegure-se de que são
instalados por um proﬁssional.
Se tiver dúvidas sobre os procedimentos de instalação ou
utilização, contacte sempre o seu representante para obter
esclarecimentos e informações.

Este kit opcional tem de ser utilizado em combinação com um kit
EKRP1C11 e um ventilo-convector FWF ou FWC.
As unidades estão equipadas com uma entrada de água e uma
saída de água para ligação a um circuito de água. O circuito deve ser
instalado por um técnico qualiﬁcado e satisfazer os regulamentos
europeus e nacionais relevantes.

A caixa KRP1H98 e a placa de circuito impresso
EKRP1C11 são necessárias para combinação com
as unidades FWC.

Se entrar ar, humidade ou poeira para o circuito da água, poderão
surgir problemas. Portanto, tenha sempre em atenção as seguintes
recomendações ao ligar o circuito de água:
■

Utilize apenas tubos limpos.

■

Segure a extremidade do tubo para baixo ao retirar as rebarbas.

■

Cubra a extremidade do tubo ao inseri-lo numa parede para que
não entre pó nem sujidade.

■

Utilize um vedante de rosca de boa qualidade, para fechar as
ligações. O vedante deve poder suportar as pressões
e temperaturas do sistema.

■

Em caso de utilização de tubagens metálicas que não sejam de
latão, certiﬁque-se de que ambos os materiais ﬁcam isolados
entre si, para evitar corrosão galvânica.

■

Como o latão é um material macio, utilize ferramentas adequadas
para ligar o circuito de água. A utilização de ferramentas
inadequadas pode daniﬁcar os tubos.

FORNECIDOS COM O KIT
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■

Tome o cuidado de não deformar as tubagens da unidade,
devido a utilização excessiva de força durante a realização
das conexões. As tubagens deformadas podem provocar
uma avaria da unidade.

As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões
noutras línguas são traduções das instruções originais.
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A caixa KRP1B101 e a placa de circuito impresso
EKRP1C11 são necessárias para combinação com
as unidades FWF.

LIGAÇÃO DO VENTILO-CONVECTOR À TUBAGEM
LOCAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA VÁLVULA
DE 2 VIAS/3 VIAS

Desligue totalmente a alimentação eléctrica antes de
remover a tampa da caixa de controlo, efectuar quaisquer
ligações ou tocar nos componentes eléctricos.
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■

Consulte o manual de instalação do ventilo-convector para obter
mais informações sobre a instalação do mesmo.

Perigo: choque eléctrico

ACESSÓRIOS

Manual de instalação

6

7

1

Actuador com anel dentado

2

Válvula de 2 vias (apenas no EKMV2C09B7)

3

Válvula de 3 vias (apenas no EKMV3C09B7)

4

Fita de isolamento

5

Isolamento para válvula

6
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O-ring (1x no EKMV2C09B7)

8

Fio (caso estejam ligadas 2 válvulas ao mesmo ventiloconvector)

■

A unidade apenas deve ser usada num sistema de
água fechado. Se for aplicada num sistema de água
aberto, pode veriﬁcar-se o aparecimento de níveis
excessivos de corrosão nas tubagens de água.

■

Nunca utilize no circuito de água componentes
revestidos a zinco. Pode dar-se corrosão excessiva
deste tipo de componentes, por se utilizar tubagens
de cobre no circuito interno de água da unidade.

■

O equipamento não se destina a ser utilizado em
ambientes onde haja gases potencialmente explosivos.
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(2x no EKMV3C09B7)
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Ligações da tubagem de água
Modelos de 2 tubos

1

Monte o actuador no corpo da válvula.
1 Retire a tampa azul e vermelha da válvula.
2 Pressione o anel dentado ﬁrmemente para o colocar na válvula.

FWF

3 Monte o actuador no anel.

1

2

4 Rode o actuador 15° para a direita até ouvir um "clique".
Para desapertar o actuador, rode-o 15° para a esquerda.

3

5 Pressione o botão vermelho para dentro.
Válvula de 2 vias

5
3

2
FWC

3
4

Válvula de 3 vias

1

2

1

Saída de água

2

Entrada de água

3

Purga de ar

Altere o lado da entrada (A) de forma a que a distância entre
os pontos de ligação seja igual a 50 mm.
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Modelos de 4 tubos

3

FWF

1

2
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1

Serpentina de aquecimento da saída de água

2

Serpentina de aquecimento da entrada de água

3

Serpentina de refrigeração da saída de água

4

Serpentina de refrigeração da entrada de água

5

Serpentina de aquecimento da purga de ar

6

Serpentina de refrigeração da purga de ar
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2

Monte a válvula na tubagem de água.

3

Ligue a tubagem local.

1 Instale o o-ring na ligação da tubagem de água. No caso de
uma válvula de 3 vias, instale o segundo o-ring na segunda
tubagem de água.
2 Instale a válvula na tubagem de água de entrada.
Unidade
de 2 tubos

Válvula de 2 vias

Unidade
de 4 tubos

Caso seja utilizada uma válvula de 3 vias, ajuste a
abertura de derivação para regular a queda de pressão.
Consulte o livro de dados para obter mais informações.

2
1

Preste atenção à
2 vias.

Tipo de rosca necessária no lado da tubagem local
Sem
Válvula(s) de Válvula(s) de
válvulas
2 vias
3 vias
instaladas
instalada(s)
instalada(s)
Entrada de água
BSP macho BSP fêmea
BSP fêmea
3/4"
3/4"
3/4"
Saída de água
BSP macho BSP macho BSP fêmea
3/4"
3/4"
3/4"
Aquecimento da
BSP macho BSP fêmea
BSP fêmea
entrada de água
3/4"
3/4"
3/4"
Aquecimento da
BSP macho BSP macho BSP fêmea
saída de água
3/4"
3/4"
3/4"
Refrigeração da
BSP macho BSP fêmea
BSP fêmea
entrada de água
3/4"
3/4"
3/4"
Refrigeração da
BSP macho BSP macho BSP fêmea
saída de água
3/4"
3/4"
3/4"

marca no corpo da válvula de

A seta deve apontar para o interior da tubagem de água de
entrada do ventilo-convector.
Certiﬁque-se de que o actuador não é instalado ao
contrário.
Válvula de 3 vias

Todo o circuito da água, incluindo toda a tubagem, terá de ser
isolado para evitar a condensação e a redução da capacidade
(espessura mínima: 10 mm).
Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for
superior a 80%, a espessura dos materiais vedantes deve ser
de pelo menos 20 mm, para evitar condensação na superfície
do vedante.
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4

1

Vede as ligações das tubagens e das válvulas.
1 Adicione o "isolamento para válvula" (1) em volta da válvula
e do vedante da tubagem da unidade e da tubagem local.
2 Feche a vedação com a ﬁta de isolamento (2).
Exemplo: válvula de 3 vias

Preste atenção à
3 vias.

marca no corpo da válvula de

A seta longa deve apontar para o interior da tubagem de
água de entrada do ventilo-convector.

2

Caso sejam instaladas 2 válvulas no mesmo ventiloconvector (modelo de 4 tubos), utilize o mesmo método
que o descrito acima para instalar a segunda válvula.

1

2
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1

Isolamento para válvula

2

Fita de isolamento
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■

Ligações eléctricas

Fonte de alimentação
FWF

Não perfure orifícios na caixa da unidade para instalar
a opção.

Placa

Utilize apenas acessórios fornecidos pela Daikin para
instalar a opção.
CN2

1 2 3

Para o FWF
1

Instale a caixa KRP1B101 e a placa de circuito impresso
EKRP1C11 de acordo com o manual de instalação fornecido
com o kit KRP1B101.
Relativamente à cablagem da placa de circuito impresso
EKRP1C11: consulte abaixo.

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

FWC

Para o FWC
1

Instale a caixa KRP1H98 e a placa de circuito impresso
EKRP1C11 de acordo com o manual de instalação fornecido
com o kit KRP1H98.
Relativamente à cablagem da placa de circuito impresso
EKRP1C11: consulte abaixo.

fornecido com o kit EKRP1C11

■

Fio de comunicação

A EKRP1C11 apenas pode ser utilizada para ligar as
válvulas. As funções mencionadas no manual de instalação
da EKRP1C11 não podem ser utilizadas.

X35A
X21A

CN2

2

L N

Cablagem da EKRP1C11

X33A para
o FWF
e o FWC

X27A

X11A

1

X1 X2 X3 X4

X10A
F1U F2U

CN1

fornecido com o kit EKRP1C11

Y4
Y3

CN2

Y2

5

Y1
YC

4
6
2

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

3
1

Comunicação para a placa de circuito impresso do ventiloconvector

2

Fio da fonte de alimentação (para o ventilo-convector)

3

Fusíveis 5 A – 250 V

4

YC-Y1: ligação da primeira válvula

5

X1-Y4: ﬁo para permitir a utilização da segunda válvula
(fornecido com o kit de válvulas)

6

X2-Y2: ligação da segunda válvula

Não junte ﬁos de alta e de baixa tensão. Junte todos os
ﬁos com as braçadeiras incluídas para evitar o contacto
com as arestas da placa de circuito impresso do ventiloconvector ou com arestas aﬁadas.
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■

■

Método de ligação
FWF

Caso sejam utilizadas 2 válvulas:
Descarne o ﬁo do motor da válvula do segundo actuador para
um comprimento adicional de 50 mm.

4
3

1
50 mm

2

5

Ligue X1 e Y4 com o ﬁo fornecido com o kit
(consulte "Acessórios fornecidos com o kit", item 8).

5

1

FWC

2

5
4

1

Fio X1-Y4

2

X2-Y2: ligação da segunda válvula

3
2
1

Fio de comunicação

2

Fio da fonte de alimentação

3

Fio da primeira válvula

4

Fio da segunda válvula

5

Braçadeira de cabos

1

Para a instalação dos ventilo-convectores: consulte o manual
de instalação dos ventilo-convectores.

Nunca aperte molhos de cabos e certiﬁque-se de que os cabos
não entram em contacto com arestas aﬁadas.
Corte as extremidades desnecessárias das braçadeiras de cabos.
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