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Toiminnallisuus

Malli
BRP069A61

Älypuhelinohjaus + Smart Grid sovellukset

BRP069A62

Vain älypuhelinohjaus

Osat: kotelo
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6 Järjestelmän käynnistäminen

1

Tietoa tuotteesta

2

Altherma-lähiverkkosovittimen avulla Daikin Altherma -järjestelmiä
voidaan ohjata älypuhelimella ja, mallista riippuen, käyttää erilaisissa
Smart Grid -sovelluksissa, kuten esimerkiksi itse generoidun
sähköenergian
varastoimiseen
lämpöenergiana
(esim.
kuumavesivaraajan vetenä).

2 Tietoa tuotteesta
3.1

saatavana

a
b
c
d
e

Tietoja asiakirjasta

c

c

c

Seinäkiinnitysreiät
Läpivientiaukot (johdotus takaa)
Läpivientiaukot (johdotus alhaalta)
Ethernet-liitäntä
Tilan merkkivalot

Osat: piirilevy

1.1

Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

X1A

Valtuutetut asentajat

a

Asiakirjasarja
Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
▪ Yleiset varotoimet

b

X2A

▪ Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta

X3A

▪ Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)
▪ Asennusopas:

c

X4A

▪ Asennusohjeet
▪ Muoto: Paperi (sarjan mukana)
▪ Asentajan viiteopas:

a
b
c

▪ Asennusohjeet, määritys, sovellusohjeet, ...
▪ Muoto:
Digitaaliset
tiedostot
osoitteessa
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.
Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
käännöksiä.

Tekniset rakennetiedot
▪ Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
Asennusopas

2

DIP-kytkin
Tilan merkkivalot
microSD-korttipaikka

Tilan merkkivalot
Merkkivalo

Kuvaus

Toiminta

Sovittimen virran ja
normaalin toiminnan
ilmaisin.

▪ Syke:
toiminta

Osoitus TCP/IPtiedonsiirrosta reitittimen
kanssa.

▪ Päällä:
tiedonsiirto

tavallinen

▪ Päällä/pois: ei toimintaa

▪ Vilkkuu:
ongelma

tavallinen
tiedonsiirto-

saatavana
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3 Tietoja pakkauksesta
Merkkivalo

Kuvaus
Osoitus tiedonsiirrosta
sisäyksikön kanssa.

▪ Päällä:
tiedonsiirto
▪ Vilkkuu:
ongelma

(a)

tavallinen
tiedonsiirto-

Tietoja pakkauksesta

3.1

Lähiverkkosovittimen pakkauksen
avaaminen

1

a

1×

Tämä LED on aktiivinen vain mallilla BRP069A61
(olemassa mallilla BRP069A62, mutta aina epäaktiivinen).

3

Läpivientitiivisteet
Takakotelon kiinnitysruuvit
Takakotelon kiinnitysliittimet
Piirilevyn kiinnitysruuvit
Kaapelipidike

Varusteet: BRP069A62

Päällä: sisäyksikön Smart
Grid -toimintaa ohjataan
lähiverkkosovittimen
kautta.

Osoitus Smart Grid toiminnasta.

(a)

f
g
h
i
j

Toiminta

b

c

1×

a
b
c
d
e
f
g

d

1×

1×

e

3×

f

3×

g

4×

Asennusopas
2-napainen pistokeliitin kohteeseen X3A
Ethernet-kaapeli
Läpivientitiiviste
Takakotelon kiinnitysruuvit
Takakotelon kiinnitysliittimet
Piirilevyn kiinnitysruuvit

4

Valmistelu

4.1

Asennuspaikan vaatimukset

Avaa lähiverkkosovittimen pakkaus.

a

TIETOJA
Lue
myös
kohdassa
"4.2
yleiskatsaus"
sivulla
4
maksimikaapelipituusvaatimukset.

b

▪ Huomioi seuraavat tilan asennusohjeet:

a
b
c

>160 mm(b)

c

2

Sähköliitäntöjen
ilmoitetut

Etukotelo
Piirilevy
Takakotelo

Ota varusteet erilleen.
>30 mm

>90 mm(a)

>30 mm

(a)
(b)

Varusteet: BRP069A61

a

b

1×

c

1×

e

f

1×

a
b
c
d
e

3×

d

1×

g

3×

h

3×

1×

i

4×

j

Jätä riittävästi tilaa Ethernet-kaapelin liittämiseen ilman,
että minimikääntösäde ylitetään (yleensä 90 mm)
Jätä riittävästi tilaa, jotta kotelon saa auki lattapäisellä
ruuvimeisselillä (tyypillisesti 160 mm).

▪ Lähiverkkosovitin on suunniteltu seinään kiinnitettäväksi vain
sisätiloissa. Varmista, että asennuspinta on tasainen ja
pystysuuntainen seinä, joka ei voi syttyä.
▪ Lähiverkkosovitin on suunniteltu kiinnitettäväksi vain seuraavassa
asennossa: piirilevy kotelon oikealla puolella ja Ethernet-liitin kohti
lattiaa.
▪ Lähiverkkosovitin on
lämpötilassa 5~35°C.

suunniteltu

käytettäväksi

ympäristön

1×

Asennusopas
6-napainen lattaliitin kohteeseen X1A
2-napainen lattaliitin kohteeseen X2A
2-napainen pistokeliitin kohteeseen X3A
Ethernet-kaapeli

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma -lähiverkkosovitin
4P463935-1A – 2016.10

Asennusopas

3

5 Asennus
4.2

Nimike

Sähköliitäntöjen yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Tyyppi

Pulssimittari (5 V DC pulssitunnistus)

Mahdolliset pulssimäärät

▪ 0,1 pulssia/kWh

Liittimet

a

b

1

b

3
4

▪ 1 pulssi/kWh

2

▪ 10 pulssia/kWh
X1A

▪ 100 pulssia/kWh

N

230 V AC

▪ 1000 pulssia/kWh

L

Pulssin kesto

c

1
2

d

X2A

Vähimmäiskäyn 40 ms
tiaika
Pois-ajan
minimi

X3A

100 ms

Mittaustyyppi

Riippuu asennuksesta:
▪ Yksivaiheinen AC-mittari

e

X4A

a
b
c
d
e

▪ Kolmivaiheinen
AC-mittari
(tasapainoinen kuorma)

Vain BRP069A61
Aurinkoinvertterin/energianhallintajärjestelmän digitaalisiin
lähtöihin
Sähköpulssimittariin
Sisäyksikköön
Reitittimeen

Liitännät
Liitin

Kaapeliosio

Johdot

Kaapelin
enimmäispituu
s

Varustekaapelit
Reititin (X4A)

—

—

50/100 m(a)

Erikseen hankittavat kaapelit
Sisäyksikkö
(X3A)

0,75~1,25 mm2

2(b)

200 m

Sähkömittari
(X2A)

0,75~1,25 mm2

2(c)

100 m

Digitaaliset
lähdöt (X1A)

0,75~1,5 mm2

Riippuu
sovelluksesta(d)

100 m

(a)

(b)
(c)
(d)

4.2.1

Varusteena toimitetun Ethernet-kaapelin pituus on 1 m. On
kuitenkin mahdollista käyttää erikseen hankittavaa
Ethernet-kaapelia. Noudata tässä tilanteessa
lähiverkkosovittimen ja reitittimen välistä
enimmäisetäisyyttä, joka on 50 m Cat5e-kaapeleilla ja
100 m Cat6-kaapeleilla.
Suositeltu kuorintapituus: 6 mm
Suositeltu kuorintapituus: 6 mm
Suositeltu kuorintapituus: 7 mm. Katso lisätietoja kohdasta
"4.2.4 Digitaaliset lähdöt" sivulla 4.

Reititin

Jotta lähiverkkosovitin voidaan yhdistää reitittimeen, reitittimessä on
oltava vapaa lähiverkkoportti.
Ethernet-kaapelin minimiluokka on Cat5e.

4.2.2

▪ Kolmivaiheinen
AC-mittari
(epätasapainoinen kuorma)

4.2.4

Digitaaliset lähdöt

Liitin X1A on tarkoitettu lähiverkkosovittimen liittämiseen
aurinkoinverttari-/energianhallintajärjestelmän lähiverkkosovittimeen,
ja sen avulla Altherma-järjestelmää voidaan käyttää erilaisissa Smart
Grid -sovelluksissa.
X1A/N+L ovat tarkoitettu tunnistusjännitteen viennin syöttämiseen
kohteeseen X1A. Tunnistusjännitteen avulla digitaalisten tulojen tila
(avoin tai suljettu) voidaan tunnistaa, ja se EI syötä virtaa muulle
piirilevylle.
Asenna AINA sulake johtoihin, jotka tarjoavat tunnistusjännitteen.
Sulakevaatimukset: nimellisjännite 100 mA~6 A (ellei sovellettava
lainsäädäntö muuta sano).
Loput kohteen X1A johdotuksesta riippuu Smart Grid -sovelluksesta.
Voit katsoa lisätietoja asentajan viiteoppaasta.

5

Asennus

5.1

Lähiverkkosovittimen
kiinnittäminen

Lähiverkkosovitin kiinnitetään seinään takakotelon kiinnitysrei'illä (a).
Ennen kuin takakotelo kiinnitetään seinään, joitakin läpivientiaukkoja
on poistettava sen mukaan, mistä suunnasta haluat vetää
sähköjohdot sovittimeen:
▪ Johdot pohjasta: poista läpivientiaukot kotelon pohjasta (b) ja
vaihda ne lisävarustepussin tiivisteisiin.
▪ Johdot takaa: poista läpivientiaukot kotelon takaa (c).

a

a

a

Sisäyksikkö
c

Sisäyksikön virtaa ja tiedonsiirtoa varten lähiverkkosovitin on
yhdistettävä sisäyksikköön 2-johtoisella kaapelilla. Erillistä
virtalähdettä EI ole: sovitin saa virtansa sisäyksiköstä.

c

4.2.3

Sähkömittari

Jos lähiverkkosovitin on yhdistetty sähköpulssimittariin (erikseen
hankittava), varmista että mittari täyttää seuraavat vaatimukset:

b
a
b
Asennusopas

4

b

b

Kiinnitysreiät
Pohjan läpivientiaukot
BRP069A61+BRP069A62
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5 Asennus
c

Takaläpivientiaukot

HUOMIOITAVAA: Sähköstaattisen purkauksen vaara

TIETOJA
Johdot pohjasta. Korvaa aina poistetut läpivientiaukot
lisävarustepussissa toimitetuilla tiivisteillä. Ennen kuin
asetat tiivisteet aukkoihin, leikkaa ne auki veitsellä, jotta
voit syöttää johdot sovittimeen tiivisteiden läpi. Tiivisteen
ON asetettava aukkoihin ennen kuin syötät johdot
sovittimeen.

Ennen piirilevyn kiinnittämistä kosketa maadoitettua osaa
(lämpöpatteri,
sisäyksikön
kotelo,
...)
staattisen
sähkövarauksen purkamiseksi ja piirilevyn suojaamiseksi
vahingoilta. Käsittele piirilevyä vain sen reunoista.

5.2

Sähköjohtojen kytkentä
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ
sammuta
virransyöttöä
(sekä
sisäyksiköstä
kohteeseenX3A syötetty virta että kohteeseen X1A
syötetty tunnistusjännite) ennen kuin olet liittänyt kaikki
johdot ja sulkenut sovittimen.
HUOMIOITAVAA

5.1.1

Jotta piirilevy ei vahingoittuisi, sähköjohtojen liittäminen
piirilevyyn jo liitetyillä liittimillä EI ole sallittua. Liitä ensin
johdot liittimiin ja liitä sitten liittimet piirilevyyn.

Takakotelon kiinnittäminen seinään

1

Pidä takakoteloa seinää vasten ja merkitse reikien paikat.

2

Poraa reiät.

5.2.1

Sisäyksikön liittäminen
TIETOJA
▪ Sisäyksikön kytkinrasiassa kaapeli liitetään samaan
liittimeen kuin mihin käyttöliittymä on liitetty. Katso
lisätietoja sisäyksikön asennusoppaasta.
▪ Kaapelin kaksi johtoa EIVÄT ole polarisoituja. Liittimiin
liitettäessä polariteetilla ei ole merkitystä.

1
3

1

Kun johto syötetään alhaalta: varmista lähiverkkosovittimen
kotelon sisällä vedonpoisto reitittämällä kaapeli osoitettua
kaapelipolkua myöten.

2

Liitä sisäyksikön liittimet X5M/1+2 lähiverkkosovittimen liittimiin
X3A/1+2.

2
Kiinnitä takakotelo seinään lisävarustepussin ruuveilla ja
liittimillä.

X1A

3×

1
X2A

2

1 2

X3A

X5M

X4A

3×

3

5.1.2

5.2.2

Reitittimen liittäminen

Piirilevyn kiinnittäminen takakoteloon
X1A

4×

X2A
X3A
X4A
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5 Asennus

5.2.3

HUOMIOITAVAA

VAROITUS

Jotta kaapeli ei rikkoutuisi ja aiheuttaisi tiedonsiirtoongelmia,
ÄLÄ
ylitä
Ethernet-kaapelin
minimikääntösädettä.

Kun johdot liitetään lähiverkkosovittimen liittimeen X1A,
varmista, että kukin johto on kiinnitetty tukevasti oikeaan
liittimeen.
Käytä
ruuvimeisseliä
johtopidikkeiden
avaamiseen.

1

Sähkömittarin liittäminen
TIETOJA
Tätä liitäntää tukee vain lähiverkkosovitin BRP069A61.

1

Kun johto syötetään alhaalta: varmista lähiverkkosovittimen
kotelon sisällä vedonpoisto reitittämällä kaapeli osoitettua
kaapelipolkua myöten.

2

Liitä sähkömittari lähiverkkosovittimen liittimiin X2A/1+2.

1

Kun johdot syötetään alhaalta: varmista vedonpoisto
kiinnittämällä kaapeli nippusiteellä nippusiteiden kiinnikkeisiin.

2

Syötä tunnistusjännite kohteeseen X1A/N+L.

3

Asenna sulake johtoihin, jotka tarjoavat tunnistusjännitteen.

4

Jos järjestelmä toimii "Suositeltu päällä" -käyttötilassa (Smart
Grid -sovellus), liitä digitaalinen lähtö kohteeseen X1A/1+2
lähiverkon digitaalinen sovitin.

X1A

1
2

3

2

1
2
3
4
N
L

X2A
X3A
X4A

X1A

X2A
X3A
X4A

S1S

TIETOJA
Huomioi kaapelin polariteetti. Positiivinen johto TÄYTYY
liittää kohtaan X2A/1; negatiivinen johto kohtaan X2A/2.

S1S N L

TIETOJA
Varmista, että sähkömittari liitetään oikeaan suuntaan, jotta
se mittaa energiavirtauksen oikein, halutun sovelluksen
mukaan.

5.2.4

Digitaalisten lähtöjen kytkeminen
TIETOJA
Tätä liitäntää tukee vain lähiverkkosovitin BRP069A61.
TIETOJA

5.3

Lähiverkkosovittimen asennuksen
suorittaminen loppuun

5.3.1

Lähiverkkosovittimen sarjanumero

Kirjoita lähiverkkosovittimen sarjanumero muistiin ennen sen
sulkemista. Tämä numero on sovittimen Ethernet-liittimessä (alin
numero kohdassa X4A). Kirjoita se seuraavaan taulukkoon.
Sarjanumero

Digitaalisten lähtöjen liittäminen kohteeseen X1A riippuu
Smart Grid -sovelluksesta. Seuraavissa ohjeissa kuvattu
liitäntä on "Suositeltu päällä" -käyttötilassa käytettävälle
järjestelmälle.
Voit
katsoa
lisätietoja
asentajan
viiteoppaasta.

TIETOJA
Sarjanumeroa
käytetään
lähiverkkosovittimen
määrittämisen aikana. Voit katsoa lisätietoja asentajan
viiteoppaasta.

VAROITUS
Sulake on AINA asennettava johtoihin, jotka tarjoavat
tunnistusjännitteen. Sulakevaatimukset: nimellisjännite
100 mA~6 A (ellei sovellettava lainsäädäntö muuta sano).

5.3.2
1

Asennusopas

6

Lähiverkkosovittimen sulkeminen

Napsauta etukotelo takakoteloon.
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6 Järjestelmän käynnistäminen

2

1

6

Järjestelmän käynnistäminen

Katso ohjeet järjestelmän määrittämiseen asentajan viiteoppaasta.
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