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Montaj kılavuzu

Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/3 yollu vana kiti

Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
Kılavuzu bir kenara atmayın. Daha sonra başvurmak üzere
arşivinizde saklayın.
Yanlış montaj veya cihazın veya aksesuarlarının yanlış
takılması elektrik çarpmasına, kısa devreye, kaçaklara,
yangına veya diğer cihaz hasarlarına yol açabilir. Yalnızca
Daikin tarafından ilgili cihazla birlikte kullanım için
tasarlanmış aksesuarların kullanıldığından ve bu
aksesuarların profesyonel bir montör tarafından monte
edildiğinden emin olun.
Montaj veya kullanım prosedürlerinden emin değilseniz,
lütfen öneri ve bilgi almak için Daikin bayiinize danışın.

Fan coil cihazının saha borularına 2 yollu/
3 yollu vana kullanılarak bağlanması
Fan coil cihazının montajı için fan coil cihazıyla birlikte verilen montaj
kılavuzuna bakın.
Boruları bağlarken aşırı kuvvet uygulamayın, aksi takdirde
ünite boruları hasar görebilir. Boruların hasar görmesi de
ünitenin arızalanmasına yol açabilir.
Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu nedenle,
su devresini bağlarken şu hususlara mutlaka dikkat edin:
■

Yalnızca temiz borular kullanın.

■

Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

Tehlike: elektrik çarpması

■

Kontrol kutusu kapağını çıkartmadan, herhangi bir bağlantı
yapmadan veya elektrikli parçalara temas etmeden önce
tüm güç beslemelerini kesin.

Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için borunun
ucunu kapatın.

■

Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş sızdırmazlık
malzemesi kullanın. Sızdırmazlık malzemeleri mutlaka sistemin
basıncına ve sıcaklığına dayanabilecek nitelikte olmalıdır.

İngilizce metin asıl kılavuzdur. Diğer diller asıl kılavuzun çevirileridir.

■

Bu opsiyonel kitin, EKRP1C11 kit ve FWF veya FWC fan coil
cihazıyla birlikte kullanılması gerekir.

Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, galvanik korozyona
mani olmak için mutlaka her iki malzemeyi birbirinden yalıtın.

■

Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi bağlantılarını
yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan aletler borularda
hasara neden olacaktır.

Ünitelerde su devresine bağlantı için bir su girişi ile bir su çıkışı
bulunur. Bu devre mutlaka yetkili bir teknisyen tarafından kurulmalı
ve ilgili tüm Avrupa mevzuatına ve ulusal yönetmeliklere uygun
olmalıdır.

Bu kitle verilen aksesuarlar
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■

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık
bir su devresinde uygulama yapılması su borularında
aşırı korozyona yol açabilir.

■

Su devresinde kesinlikle Zn kaplı parçalar
kullanmayın. Ünite içerisindeki su devresinde bakır
borular kullanıldığından, bu parçalarda aşırı korozyon
meydana gelebilir.

■

Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma
yönelik değildir.
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1

Dişli halkalı aktüatör

2

2 yollu vana (yalnızca EKMV2C09B7 modelinde)

3

3 yollu vana (yalnızca EKMV3C09B7 modelinde)

4

Yalıtım bandı

5

Vana yalıtımı
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Montaj kılavuzu

7

Oring (EKMV2C09B7 için 1x) (EKMV3C09B7 için 2x)

8

Tel (aynı fan coil cihazına 2 vana bağlanacaksa)

8

■

FWF üniteleri içeren kombinasyonlar için KRP1B101
kutu ve EKRP1C11 PCB gereklidir.

■

FWC üniteleri içeren kombinasyonlar için KRP1H98
kutu ve EKRP1C11 PCB gereklidir.
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Su borusu bağlantıları

1

2 borulu modeller

Aktüatörü vana gövdesine monte edin.
1 Mavi ve kırmızı kapağı vanadan sökün.
2 Dişli halkayı sıkıca vanaya takın.

FWF

3 Aktüatörü halkaya takın.

1

2

4 Aktüatörü bir "klik" sesi duyana kadar saat yönünde 15° çevirin.
Aktüatörü açmak için ise saat yönünün tersinde 15° çevirin.

3

5 Kırmızı düğmeyi içeri doğru bastırın.
2 yollu vana

5
3

2
FWC

3
4

3 yollu vana

1

2

1

Su çıkışı

2

Su girişi

3

Hava tahliyesi

Bağlantı noktaları arasındaki mesafe 50 mm olacak şekilde
giriş tarafını (A) değiştirin.
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4 borulu modeller
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FWF
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FWC
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1

Isıtma serpantini su çıkışı

2

Isıtma serpantini su girişi

3

Soğutma serpantini su çıkışı

4

Soğutma serpantini su girişi

5

Isıtma serpantini hava tahliyesi

6

Soğutma serpantini hava tahliyesi
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2

3

Vanayı su borusuna monte edin.

Saha borularını bağlayın.

1 Oringi su borusu bağlantısına takın. 3 yollu vana kullanılıyorsa
ikinci Oringi ikinci su borusuna monte edin.
2 Vanayı su giriş borusuna monte edin.
2 yollu vana

2 borulu
ünite
4 borulu
ünite

Isıtmaya Giren
Su
Isıtmadan Çıkan
Su
Soğutmaya
Giren Su
Soğutmadan
çıkan su

3/4" erkek BSP 3/4" dişi BSP

3 yollu
vana(lar) monte
edildiğinde
3/4" dişi BSP
3/4" dişi BSP
3/4" dişi BSP

3/4" erkek BSP 3/4" erkek BSP 3/4" dişi BSP
3/4" erkek BSP 3/4" dişi BSP

3/4" dişi BSP

3/4" erkek BSP 3/4" erkek BSP 3/4" dişi BSP

3 yollu vana kullanılıyorsa, basınç düşüşünü düzenlemek
için bypass açıklığını ayarlayın. Daha fazla bilgi için veri
kitabına bakın.

2
1

2 yollu vana gövdesi
edin.

Saha borusu tarafında gerekli diş tipi
2 yollu
Vana monte
vana(lar) monte
edilmediğinde edildiğinde
Su girişi
3/4" erkek BSP 3/4" dişi BSP
Su çıkışı
3/4" erkek BSP 3/4" erkek BSP

üzerindeki işarete dikkat

Ok mutlaka fan coil cihazının giriş suyu borusunun iç
tarafını göstermelidir.
Aktüatörün kesinlikle üst tarafı aşağı gelecek şekilde
monte edilmediğinden emin olun.
3 yollu vana

Yoğuşmanın ve kapasite düşüşlerinin önlenmesi için tüm borular
da dahil tüm su devresi yalıtılmalıdır (minimum kalınlık: 10 mm).
Sıcaklık 30°C'den ve görece nem %80'den yüksekse, yalıtım
yüzeyindeki yoğuşmanın önlenmesi için yalıtım malzemesinin
kalınlığı en az 20 mm olmalıdır.
4

2

Vana ve boru bağlantılarının yalıtımı sağlayın.
1 Vana ve ünite borularının ve saha borularının yalıtımı etrafına
"vana yalıtımını" (1) ekleyin.

1

2 Sızdırmazlık malzemesini yalıtım bandıyla (2) kapatın.
Örnek: 3 yollu vana

3 yollu vana gövdesi
edin.

üzerindeki işarete dikkat

Uzun ok mutlaka fan coil cihazının giriş suyu borusunun iç
tarafını göstermelidir.

2

Aynı fan coil cihazına 2 vananın monte edilmesi halinde
(4 borulu modelde), ikinci vanayı takmak için yukarıda
açıklanan yöntemi aynı şekilde uygulayın.

1

2
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1

Vana yalıtımı

2

Yalıtım bandı

EKMV2C09B7 + EKMV3C09B7

Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/3 yollu vana kiti
4PW65144-1 – 10.2010

■

Elektrik bağlantıları

Güç beslemesi
FWF

Opsiyonel kiti monte etmek için ünite gövdesine herhangi
bir delik açmayın.

PCB

Yalnızca Daikin tarafından opsiyonel kitin monte edilmesi
için verilen aksesuarları kullanın.
CN2

1 2 3

FWF için
1

KRP1B101 kutuyu ve EKRP1C11 PCB'yi, KRP1B101 kitiyle
birlikte verilen montaj kılavuzuna göre monte edin.
EKRP1C11 PCB'nin kablo bağlantıları için aşağıdaki açıklamaya
bakın.

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

FWC

FWC için
1

KRP1H98 kutuyu ve EKRP1C11 PCB'yi, KRP1H98 kitiyle birlikte
verilen montaj kılavuzuna göre monte edin.
EKRP1C11 PCB'nin kablo bağlantıları için aşağıdaki açıklamaya
bakın.
EKRP1C11 yalnızca vanaların bağlanması için kullanılabilir.
EKRP1C11 montaj kılavuzunda bahsedilen fonksiyonlar
kullanılamaz.

2

EKRP1C11 kitiyle birlikte verilir

■

L N

Haberleşme kablosu
FWF ve FWC
için X33A
X35A

EKRP1C11 için kablo bağlantıları

X21A

CN2

1

X27A

X11A
X1 X2 X3 X4

X10A
F1U F2U

CN1

EKRP1C11 kitiyle birlikte verilir

Y4
Y3

CN2

Y2

5

Y1
YC

4
6
2

X1 X2 X3 X4

F1U F2U

CN1

3
1

Fan coil PCB'si ile haberleşme

2

Güç besleme kablosu (fan coil cihazına)

3

Sigortalar 5 A – 250 V

4

YC-Y1: ilk vananın bağlantısı

5

X1-Y4: ikinci vananın kullanımını etkinleştirmek için kullanılan
kablo (vana kitiyle birlikte verilir)

6

X2-Y2: ikinci vana bağlantısı

Alçak ve yüksek gerilimli kabloları birbirine bağlamayın. Fan
coil PCB'lerine veya keskin kenarlarla temas etmemesi için
tüm kabloları verilen kelepçelerle bağlayın.
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■

■

Kablo bağlantı yöntemi
FWF

2 vana kullanılıyorsa:
İkinci aktüatör vana motorunun kablosunun ucunu 50 mm sıyırın.

4
3

1
50 mm
2

5

X1 ve Y4'ü kitle birlikte verilen kabloyla bağlayın
(bkz. "Bu kitle verilen aksesuarlar", parça 8).

5
1

FWC

2

5
4

1

X1-Y4 kablosu

2

X2-Y2: ikinci vana bağlantısı

3
2
1

Haberleşme kablosu

2

Güç beslemesi kablosu

3

İlk vana kablosu

4

İkinci vana kablosu

5

Bağlantı kelepçesi

1

Fan coil cihazlarıyla ilgili daha fazla bilgi için fan coil cihazı
montaj kılavuzuna bakın.

Birbirine bağlı kabloları kesinlikle sıkıştırmayın ve keskin kenarlara
temas etmesine izin vermeyin.
Bağlantı kelepçelerinin fazlalıklarını kesin.
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