Manual de instalare
Set ventil cu 2 căi/set ventil cu 3 căi pentru unităţi
serpentină-ventilator
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Citiţi cu atenţie acest manual înainte de instalare. Nu-l
aruncaţi. Păstraţi-l la îndemână pentru consultare ulterioară.
Instalarea
sau
conectarea
necorespunzătoare
a echipamentului sau a accesoriilor poate duce la
electrocutare, scurtcircuit, scurgeri, incendiu sau alte
deteriorări ale echipamentului. Utilizaţi numai accesorii
produse de Daikin special concepute pentru utilizare împreună
cu echipamentul, care se vor instala de către un specialist.
Dacă nu sunteţi sigur de procedurile de instalare sau de
utilizare, luaţi întotdeauna legătura cu distribuitorul dvs.
pentru consultanţă şi informaţii.

Pericol: electrocutare
Decuplaţi total alimentarea de la reţea înainte de a demonta
capacul cutiei de comandă sau înainte de a realiza conexiuni
sau a atinge componentele electrice.
Textul în limba engleză este instrucţiunea originală. Celelalte limbi
sunt traducerile instrucţiunilor originale.
Acest set opţional se va utiliza în combinaţie cu un set EKRP1C11 şi
cu o unitate serpentină-ventilator FWF sau FWC.
Unităţile sunt echipate cu o admisie a apei şi o evacuare a apei
pentru racordarea la un circuit de apă. Acest circuit trebuie instalat de
un tehnician autorizat şi trebuie să se conformeze tuturor codurilor
europene şi naţionale relevante.

Accesorii furnizate cu acest set
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Conectaţi unitatea serpentină-ventilator
la tubulatura de legătură utilizând
ventilele cu 2/3 căi.
Consultaţi manualul de instalare al unităţii serpentină-ventilator
pentru detalii privind instalarea unităţii serpentină-ventilator.
Aveţi grijă să nu deformaţi tubulatura unităţii exercitând
o forţă excesivă când racordaţi tubulatura. Deformarea
tubulaturii poate cauza defectarea unităţii.
Dacă în circuitul de apă pătrunde aer, umezeală sau praf, pot surveni
probleme. De aceea, întotdeauna ţineţi cont de următoarele aspecte
când racordaţi circuitul de apă:
■

Folosiţi numai conducte curate.

■

Ţineţi conducta cu capătul în jos când îndepărtaţi bavurile.

■

Acoperiţi capătul conductei când o treceţi printr-un perete pentru
a împiedica pătrunderea prafului şi murdăriei.

■

Utilizaţi un agent de etanşare bun pentru fileturi pentru etanşarea
racordurilor. Etanşare trebuie să fie capabilă să reziste la
presiunile şi temperaturile sistemului.

■

Când se utilizează o tubulatură metalică confecţionată dintr-un alt
material decât alama, aveţi grijă să izolaţi cele două materiale
una faţă de cealaltă pentru a preveni coroziunea electrochimică.

■

Deoarece alama este un material moale, utilizaţi scule
corespunzătoare pentru racordarea circuitului de apă. Sculele
necorespunzătoare vor cauza deteriorarea conductelor.
■

Unitatea trebuie utilizată numai într-un sistem de apă
închis. Utilizarea într-un circuit de apă deschis poate
cauza o coroziune excesivă a tubulaturii de apă.

■

Nu utilizaţi niciodată piese zincate în circuitul de apă.
Aceste piese se pot coroda excesiv întrucât circuitul
interior de apă al unităţii utilizează tubulatură din cupru.

■

Echipamentul nu este destinat utilizării într-o atmosferă
potenţial explozivă.
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1

Actuator cu inel dinţat

2

Ventil cu 2 căi (numai pentru EKMV2C09B7)

3

Ventil cu 3 căi (numai pentru EKMV3C09B7)

4

Bandă izolatoare

5

Izolaţie pentru valvă

6

Manual de instalare

7

Garnitură inelară (1 bucată pentru EKMV2C09B7) (2 bucăţi
pentru EKMV3C09B7)

8

Cablu (dacă se montează 2 ventile pe aceeaşi unitate
serpentină-ventilator)

■

Pentru combinaţia cu unităţile FWF sunt necesare cutia
KRP1B101 şi placa de circuite imprimate EKRP1C11.

■

Pentru combinaţia cu unităţile FWC sunt necesare cutia
KRP1H98 şi placa de circuite imprimate EKRP1C11.
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Conexiunile tubulaturii de apă
Modele cu 2 conducte

1

Montaţi actuatorul pe corpul valvei.
1 Scoateţi capacele albastru şi roşu de pe valvă.
2 Împingeţi inelul dinţat pentru a-l fixa pe valvă.

FWF

3 Montaţi actuatorul pe inel.

1

2

4 Rotiţi actuatorul la 15° în sensul acelor de ceasornic până
când auziţi un "clic". Pentru a desface actuatorul, rotiţi-l cu
15° în sens opus acelor de ceasornic.

3

5 Apăsaţi spre interior butonul roşu.
Ventil cu 2 căi

5
3

2

FWC

3
4

1

Ventil cu 3 căi

2

Modificaţi partea admisiei (A) astfel încât distanţa dintre
punctele de racordare să fie egală cu 50 mm.

1

Ieşire apă

2

Intrare apă

3

Purjă aer

5

Modele cu 4 conducte
FWF

3

1

2
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A

FWC
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1

Serpentină încălzire ieşire apă

2

Apă în serpentina de încălzire

3

Serpentină răcire ieşire apă

4

Apă în serpentina de răcire

5

Serpentină încălzire purjă aer

6

Serpentină răcire purjă aer
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2

Montaţi valva pe tubulatura de apă.

3

Conectaţi tubulatura de legătură.

1 Instalaţi garnitura inelară pe racordul tubulaturii de apă. În
cazul valvei cu 3 căi, instalaţi a doua garnitură inelară pe
a doua tubulatură de apă.
2 Montaţi valva pe tubulatura de apă de admisie
Ventil cu 2 căi

Unitate cu
2 conducte

Unitate cu
4 conducte

Dacă se utilizează o valvă cu 3 căi, reglaţi deschiderea de
ocolire pentru a regla căderea de presiune. Consultaţi fişa
tehnică pentru informaţii suplimentare.

2
1

Atenţie la marcajul

Tip de filet necesar pe partea tubulaturii de legătură
Fără valve
Valvă/valve cu 2 Valvă/valve cu 3
instalate
căi instalate
căi instalate
Intrare apă
3/4" tată
3/4" mamă BSP 3/4" mamă BSP
BSP
Ieşire apă
3/4" tată
3/4" tată BSP
3/4" mamă BSP
BSP
Încălzire
3/4" tată
3/4" mamă BSP 3/4" mamă BSP
intrare apă
BSP
Încălzire
3/4" tată
3/4" tată BSP
3/4" mamă BSP
ieşire apă
BSP
Răcire
3/4" tată
3/4" mamă BSP 3/4" mamă BSP
intrare apă
BSP
Răcire ieşire 3/4" tată
3/4" tată BSP
3/4" mamă BSP
apă
BSP

de pe corpul valvei cu 2 căi.

Săgeata trebuie să indice spre interiorul tubulaturii de apă
de admisie a unităţii serpentină-ventilator.
Asiguraţi-vă că actuatorul nu s-a instalat invers.
Ventil cu 3 căi

Întregul circuit de apă, inclusiv toată tubulatura, trebuie să fie
izolat pentru a preveni condensarea şi reducerea capacităţii
(grosime minimă: 10 mm).
Dacă temperatura depăşeşte 30°C iar umiditatea relativă este
mai mare de 80%, grosimea materialelor de etanşare trebuie să
fie de cel puţin 20 mm pentru a evita condensarea pe suprafaţa
etanşării.

2
1

4

Etanşaţi valva şi racordurile tubulaturii.
1 Adăugaţi "izolator pentru valvă" (1) în jurul valvei şi a izolaţiei
tubulaturii unităţii şi a tubulaturii de legătură.
2 Fixaţi etanşarea cu bandă izolatoare (2).

Atenţie la marcajul

de pe corpul valvei cu 3 căi.

Exemplu: valvă cu 3 căi

Săgeata lungă trebuie să indice spre interiorul tubulaturii
de apă de admisie a unităţii serpentină-ventilator.

Dacă se instalează 2 valve pe aceeaşi unitate serpentinăventilator (modelul cu 4 conducte), utilizaţi aceeaşi metodă
descrisă mai sus pentru a instala a doua valvă.

2
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2
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Izolaţie pentru valvă

2

Bandă izolatoare
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■

Conexiuni electrice

Reţea de alimentare

Utilizaţi numai accesoriile furnizate de Daikin pentru a instala
opţiunea.
Pentru FWF
1

FWF

Placă de
circuite
imprimate

Nu executaţi găuri în carcasa unităţii pentru a instala opţiunea.

CN2

Instalaţi cutia KRP1B101 şi placa de circuite imprimate
EKRP1C11 conform manualului de instalare furnizat împreună
cu setul KRP1B101.
Pentru cablarea plăcii de circuite imprimate EKRP1C11: vedeţi
mai jos.

1 2 3

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

FWC

Pentru FWC
1

Instalaţi cutia KRP1H98 şi placa de circuite imprimate
EKRP1C11 conform manualului de instalare furnizat împreună
cu setul KRP1H98.
Pentru cablarea plăcii de circuite imprimate EKRP1C11: vedeţi
mai jos.

furnizat cu setul EKRP1C11

■

L N

Cablu de comunicaţii

EKRP1C11 se poate utiliza numai pentru racordarea
valvelor. Nu se pot utiliza funcţiile menţionate în manualul
de instalare a plăcii EKRP1C11.

X33A pentru
FWF şi FWC
X35A

2

X21A

CN2

Cablarea plăcii EKRP1C11

X27A

1

X11A
X1 X2 X3 X4

X10A
F1U F2U

CN1

furnizat cu setul EKRP1C11

Y4
Y3

CN2

Y2

5

Y1
YC

4
6
2

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

3
1

Comunicarea cu placă de circuite imprimate serpentinăventilator

2

Cablu alimentare reţea (către unitatea serpentină-ventilator)

3

Siguranţe 5 A – 250 V

4

YC-Y1: conexiunea primei valve

5

X1-Y4: cablu pentru a permite utilizarea celei de-a doua valve
(furnizat în setul valvei)

6

X2-Y2: conexiunea celei de-a doua valve

Nu faceţi prindeţi la un loc cablurile de înaltă şi joasă
tensiune. Prindeţi toate cablurile cu clemele incluse pentru
a evita contactul cu plăcile de circuite imprimate ale unităţii
serpentină-ventilator sau cu marginile ascuţite.
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■

■

Metodă de cablare
FWF

Dacă se utilizează valve cu 2 căi:
Desfaceţi izolaţia cablului motorului valvei de la al doilea actuator
pe o lungime suplimentară de 50 mm.

4
3

1
50 mm

2

5

Conectaţi X1 şi Y4 cu cablul furnizat în set
(consultaţi "Accesorii furnizate cu acest set", elementul 8).

5

1

FWC

2

5
4

1

Cablu X1-Y4

2

X2-Y2: conexiunea celei de-a doua valve

3
2
1

Cablu de comunicaţii

2

Cablu reţea de alimentare

3

Cablul primei valve

4

Cablul celei de-a doua valve

5

Colier flexibil

1

Pentru instalarea ulterioară a unităţilor serpentină-ventilator:
consultaţi manualul de instalare a unităţii serpentinăventilator.

Nu strângeţi niciodată mănunchiurile de cabluri şi aveţi grijă ca
acestea să nu atingă muchiile ascuţite.
Tăiaţi capetele inutile ale colierelor flexibile.
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