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Om dokumentasjonen

1.1

Om dette dokumentet

▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

2

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).
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Om adapteren

Denne
LAN-adapteren
muliggjør
app-kontroll
av
varmepumpesystem og gir, avhengig av modell, mulighet for
integrering av varmepumpesystemet i en Smart Grid-applikasjon.
LAN-adapteren er tilgjengelig i 2 versjoner:
Modell

App-kontroll+Smart Gridapplikasjon

BRP069A62

Kun app-kontroll

Komponenter: kabinett

a
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Funksjonalitet

BRP069A61

a

a

c
e

c
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a
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c
d
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b

b

b

Hull for veggmontering
Perforerte hull (ledningsopplegg fra bunnen)
Perforerte hull (ledningsopplegg fra baksiden)
Ethernet-tilkobling
Status-LEDer

Komponenter: kretskort

Målpublikum
Autoriserte installatører

X1A
a

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:
▪ Generelle sikkerhetshensyn:
▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering

LD1
LD2

X2A

LD3

b

LD4

X3A

▪ Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
▪ Installeringshåndbok:

X4A

▪ Installeringsanvisninger
▪ Format: Papir (levert i settet)
▪ Referanseguide for installatør:

X1A~X4A
a
b

Kontakter
DIP-bryter
Status-LEDer

▪ Installeringsinstruksjoner, konfigurasjon, retningslinjer for bruk,
…

Status-LEDer

▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/

LD1

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan være tilgjengelig på
det regionale Daikin-webområdet eller via forhandleren.

LED

Beskrivelse

Adferd

Indikasjon på strøm til
▪ LED
adapteren og normal drift.
drift.

blinker:

normal

▪ LED blinker IKKE: ingen
drift.

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.
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3 Om esken
LED

Beskrivelse

LD2

Adferd

Indikasjon på TCP/IPkommunikasjon med
ruteren.

LD3

Indikasjon på
kommunikasjon med
innendørsenhet.

LD4(a)

▪ LED
PÅ:
normal
kommunikasjon.
▪ LED
blinker:
kommunikasjonsproble
m.

3.1

Pakke ut adapteren

1

Pakk ut LAN-adapteren.

a

▪ LED
blinker:
kommunikasjonsproble
m.

b

Indikasjon på Smart Grid- ▪ LED PÅ: Smart Gridaktivitet.
funksjonaliteten
til
innendørsenheten
kontrolleres av LANadapteren.

(a)

c

a
b
c

2

Frontkabinett
KRETSKORT
Bakre kabinett

Ta ut tilbehøret.

a

Denne LED-en er KUN aktiv for BRP069A61 (til stede for
BRP069A62, men ALLTID inaktiv).

a

Kompatibilitet

Forviss deg om at varmepumpesystemet er kompatibelt for bruk
med LAN-adapteren (app-kontroll og/eller Smart Grid-applikasjoner).
Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatøren
av varmepumpesystemet.

2.2

Om esken

▪ LED
PÅ:
normal
kommunikasjon.

▪ LED AV: system går i
normale
driftsforhold
(romoppvarming/kjøling, produksjon av
husholdningsvarmtvann
), eller kjører i "Normal
drift"/"Fri modus" Smart
Grid-driftsmodus.

2.1

3

a

Systemkrav

Kravene som stilles til varmepumpesystemet av henger av LANadapterapplikasjonen/systemlayout.

a

Tilbehør

App-kontroll
Punkt

Krav

LAN-adapterens programvare

LAN-adapterens programvare
bør ALLTID være oppdatert.

a

Krav

LAN-adapterens programvare

LAN-adapterens programvare
bør ALLTID være oppdatert.

Innstillinger for
husholdningsvarmtvann

Hvis du vil ha en energibuffer i
husholdningsvarmtvannstanken,
må du bruke brukergrensesnittet
til å stille inn:

1×

▪ [E-05]=1
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g

3×

h

3×

i

4×

j

1×

k

1×

BRP069A61

BRP069A62

Installeringshåndbo
k

O

O

b

6-polet
skyvekontakt for
X1A

O

—

c

2-polet
skyvekontakt for
X2A

O

—

d

2-polet
skyvekontakt for
X3A

O

O

e

Ethernet-kabel

O

O

f

Gummitetninger

O

O

INFORMASJON
en

3×

1×

a

▪ [4-08]=1
▪ [4-09]=1

f

d

1×

Tilbehør

▪ [E-06]=1
På brukergrensesnittet må du
huske å stille inn:

c

1×

e

Punkt

For instruksjoner om hvordan du utfører
programvareoppdatering, se i installeringshåndboken.

b

2×

Smart Grid-applikasjon

Innstillinger av
strømforbrukkontroll

Tilbehør

Installeringshåndbok
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4 Forberedelse
BRP069A61

BRP069A62

g

Tilbehør
Skruer for
montering av bakre
kabinett

O

O

h

Plugger for
montering av bakre
kabinett

O

O

Skruer for
montering av
kretskort

O

j

Skrue for lukking
av frontkabinett

O

O

k

Kabelbånd

O

—

i

4

4.2

Oversikt over elektriske
tilkoblinger

Kontakter

A

1
2

a1

O

3
4

X1A

N

a2

L

b

1
2

c

Forberedelse

X3A

d

4.1

X4A

Krav til installeringssted
INFORMASJON

A
a1
a2
b
c
d

Les også om krav til maksimal kabellengde som er angitt i
"4.2 Oversikt over elektriske tilkoblinger" 4
[ 4].
▪ Vær
oppmerksom
installeringsavstander:

på

følgende

retningslinjer

X2A

for

Kun Smart Grid-applikasjon
Til solenergiinverter/strømstyringssystem
230 V AC detekteringsspenning
Til strømmåler
Til innendørsenhet (P1/P2)
Til ruter

Tilkoblinger
Tilkopling

Kabeltverrsnitt

Ledninger

Maksimal
kabellengde

—

—

50/100 m(a)

Innendørsenhet 0,75~1,25 mm2
(P1/P2) (X3A)

2(b)

200 m

0,75~1,25 mm2

2(c)

100 m

Avhenger av
bruksområdet(d)

100 m

>160 mm(b)

Tilbehørskabler
Kabler som kjøpes lokalt

>30 mm

>90 mm(a)

>30 mm

Ruter (X4A)

(a)

(b)

Strømmåler
(X2A)

Solenergiinverte 0,75~1,5 mm2
r/
strømstyringssy
stem+230 V AC
detekteringsspe
nning (X1A)
(a)

Sørg for at det er nok plass til å koble til Ethernet-kabelen
uten å overskride dennes minimale bøyeradius (vanligvis
90 mm)
Sørg for at det er nok plass til å åpen kabinettet med en flat
skrutrekker (vanligvis 160 mm)

▪ LAN-adapteren er konstruert bare for veggmontering i tørt
innendørsmiljø. Sørg for at installeringsflaten er en plan, vertikal
og ikke-brennbar vegg.

(b)

▪ LAN-adapter er designet bare for montering i følgende stillinger:
med kretskort på høyre side i kabinettet og Ethernet-kontakten
vendt mot gulvet.

(d)

▪ LAN-adapteren er designet for bruk i omgivelsestemperaturer fra
5~35°C.

(c)

4.2.1

Ethernet-kabelen som følger med som tilbehør er 1 m lang.
Det er imidlertid mulig å bruke en Ethernet-kabel som
kjøpes lokalt. I så fall må man respektere den maksimalt
tillatte avstanden mellom LAN-adapter og ruter, som er
50 m ved bruk av Cat5e-kabler, og 100 m ved bruk av
Cat6-kabler.
Disse ledningene MÅ være skjermet. Anbefalt stripping er:
6 mm.
Disse ledningene MÅ være skjermet. Anbefalt stripping er:
6 mm.
Alt ledningsopplegg til X1A MÅ være H05VV. Nødvendig
stripping er: 7 mm.

Ruter

Sørg for at LAN-adapteren kan kobles til via en LAN-tilkobling.
Minimumskategorien for Ethernet-kabel er Cat5e.

4.2.2

Innendørsenhet

For strøm og kommunikasjon med innendørsenheten skal LANadapteren kobles til innendørsenhetens P1/P2-terminaler via en
kabel med 2 ledninger. Det finnes INGEN separat strømforsyning:
adapteren får strøm fra innendørsenhetens P1/P2-terminaler.

Installeringshåndbok
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5 Installering
4.2.3

Strømmåler

Smart Grid-driftsmodus

Hvis LAN-adapteren er koblet til en strømmåler må du sørge for at
den er en elektrisk pulsmåler.
Krav:
Punkt

Spesifikasjon

Type

Pulsmåler (5 V DC
pulsdeteksjon)

(X1A/1+2)

(X1A/3+4)

Åpen

Lukket

Lukket

Lukket

Deaktivering av utendørsenhet
og elektriske varmeapparatdrift
ved høye energipriser.
Tvungen PÅ

Minimum PÅ-tid 10 ms
Minimum AV-tid 100 ms

Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatøren.

▪ 100 puls/kWh
▪ 1000 puls/kWh

Målingstype

Avhenger av installasjonen:
▪ Énfase
(1N~) vekselstrømmåler
▪ Trefase
(3N~)
vekselstrømmåler
(balanserte belastninger)
▪ Trefase
(3N~)
vekselstrømmåler
(ubalanserte belastninger)

INFORMASJON
Det er et krav at strømmåleren har en pulsutgang som kan
måle den totale energien som sendes INN I nettet.
Foreslåtte strømmålere
Fase

2CMA100152R1000 B21 212-100

3N~

2CMA100166R1000 B23 212-100

5

Installering

5.1

Montering av adapteren

LAN-adapteren monteres på veggen ved hjelp av monteringshullene
(a) i bakre kabinett. Før montering av bakre kabinett på veggen må
du fjerne noen perforerte hull (b)(c), avhengig av hvordan du vil
legge ledningene og trekke dem inn i adapteren.
Du kan legge og trekke inn ledningene fra bunnen eller fra baksiden.
Overhold følgende regler og begrensninger:
Kobling

Muligheter og begrensninger

Ledninger som legges og trekkes ▪ BARE
for
inn fra bunnen
ledningsopplegg
bunnen.

ABB-referanse

1N~

4.2.4

SG1

Energibuffer i
husholdningsvarmtvannstanken
og/eller rommet, UTEN
strømgrense.

Mulig antall pulser
Pulsvarighet

Tvungen AV

SG0

Solenergiinverter/strømstyringssystem
INFORMASJON
Før installasjon skal du kontrollere at solenergiinverteren/
strømstyringssystemet er utstyrt med de digitale
utgangene som kreves for å koble den til LAN-adapteren.
Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for
installatøren.

Kontakten X1A er for tilkobling av LAN-adapter til de digitale
utgangene på solenergivekselretter/strømstyringssystem, og gjør det
mulig å integrere varepumpesystemet i en Smart Grid-applikasjon.
X1A/N+L leverer en 230 V AC detekteringsspenning til
inngangskontakten på X1A. Den 230 V AC detekteringsspenningen
gjør det mulig å detektere tilstanden (åpen eller lukket) på de digitale
inngangene, og leverer IKKE strøm til resten av LAN-adapterens
kretskort.
Sørg for at X1A/N+L er beskyttet av en hurtig kretsbryter
(merkestrøm 100 mA~6 A, type B).

lagt

synlig
fra

▪ Ved legging av ledninger fra
bunnen skal de ALLTID
trekkes inn i adapteren via
hullene i bunnen av kabinettet
(b). Det er IKKE tillatt å
klemme
disse
ledningene
mellom kabinettet og veggen
for å trekke dem inn via
hullene i baksiden (c).
▪ Ledningene for X1A og X4A
MÅ legges og trekkes inn fra
bunnen. Ledningene for X2A
og X3A KAN legges og trekkes
inn fra bunnen (eller fra
baksiden).
▪ Når du legger og trekker inn
ledningene fra bunnen, fjern
de
nødvendige
perforerte
hullene i bunnen av kabinettet
(b) og erstatt dem med
gummitetningene
som
medfølger i tilbehørsposen.

Resten av ledningsopplegget til X1A er forskjellig, avhengig av de
digitale utgangene som er tilgjengelig på solenergiinverter/
strømstyringssystem og/eller av Smart Grid-driftsmoduser som du
ønsker at systemet skal kjøre i.
Smart Grid-driftsmodus
Normal drift/Fri modus

SG0

SG1

(X1A/1+2)

(X1A/3+4)

Åpen

Åpen

Lukket

Åpen

INGEN Smart Grid-applikasjon
Anbefalt PÅ
Energibuffer i
husholdningsvarmtvannstanken
og/eller rommet, MED
strømgrense.
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Kobling

Muligheter og begrensninger

Ledninger som legges og trekkes ▪ KUN
for
skjult
inn fra baksiden
ledningsopplegg, som trekkes
inn i adapteren fra baksiden.
▪ Ledningene for X2A og X3A
KAN legges og trekkes inn fra
baksiden (eller fra bunnen).
Ledningene for X1A og X4A
KAN IKKE legges og trekkes
inn fra baksiden.
▪ Det er IKKE tillatt å legge
ledningene fra bunnen, og
klemme
dem
mellom
kabinettet og veggen for å
trekke dem inn via hullene i
baksiden (c).

a

a

1
3

2
Monter det bakre kabinettet til veggen med skruene og
pluggene fra tilbehørsposen.

a

3×

1

c

2
c

b
a
b
c

b

b

Monteringshull
Perforerte hull i bunnen
Perforerte hull på baksiden

3×

3

5.1.2

Montere kretskortet i det bakre kabinettet

INFORMASJON
Ledningsopplegg fra bunnen. Erstatt ALLTID fjernede
perforerte hull med gummitetningene som følger med i
tilbehørsposen. Før du setter gummitetningene inn i
hullene, skjær en åpning i dem med en arbeidskniv, slik at
du kan la ledningsopplegget gå inn i adapteren gjennom
gummitetningene. Gummitetningene MÅ stikkes inn i
hullene før du stikker ledningsopplegget inn i adapteren.

4×

MERKNAD: Risiko for elektrostatisk utlading
Før montering av kretskortet skal du berøre en jordet del
(en radiator, innendørsenhetens kabinett osv.) for å fjerne
statisk elektrisitet og beskytte kretskortet mot skade.
Kretskortet skal BARE holdes på sidene.

MERKNAD
Ledninger fra baksiden. Når du fjerner perforerte hull må
du sørge for å fjerne eventuelle skarpe kanter som kan
oppstå rundt hullene, slik at du beskytter ledningene mot
skader.

5.1.1

Montere bakre kabinett til veggen

1

Hold det bakre kabinettet mot veggen og marker posisjonen for
hullene.

2

Bor hullene.

5.2

Koble til det elektriske
ledningsopplegget
FARE: ELEKTRISK STØT
Du må IKKE slå på strømforsyningen (gjelder både
strømforsyningen fra innendørsenheten til X3A og
detekteringsspenningen som leveres til X1A) før du har
koblet til alt ledningsopplegg og lukket adapteren.
MERKNAD
For å unngå skader på kretskortet er det IKKE tillatt å
koble det elektriske ledningsopplegget til kontakter som
allerede er koblet til kretskortet. Koble først
ledningsopplegget til kontakten, og koble deretter
kontakten til kretskortet.

Installeringshåndbok
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5 Installering

5.2.1

ADVARSEL

1

For å hindre skader og/eller personskader må du IKKE
foreta noen tilkobling på X1A og X2A på LAN-adapteren
BRP069A62.

Når du stikker ledningsopplegget inn fra bunnen: inne i LANadapterkabinettet må du sørge for strekkavlastning ved å legge
kablene langs den indikerte kabeltraseen.

2

Kople strømmåleren til LAN-adapterterminalene X2A/1+2.

Koble til innendørsenheten

X1A

INFORMASJON
▪ I innendørsenhetens bryterboks kobles kabelen til de
samme terminalene som brukergrensesnittet er koblet
til (P1/P2). Se i installeringshåndboken for
innendørsenheten hvis du vil ha mer informasjon.

1
2

X3A

▪ De 2 ledningene fra kabelen er IKKE polarisert. Når du
kobler disse til terminalene trenger du IKKE å ta
hensyn til polaritet.
1

Når du stikker ledningsopplegget inn fra bunnen: inne i LANadapterkabinettet må du sørge for strekkavlastning ved å legge
kablene langs den indikerte kabeltraseen.

2

Koble innendørsenhetens terminaler
adapterterminalene X3A/1+2.

P1/P2/

til

X2A

X4A

LAN-

S1S

INFORMASJON
X1A

Ta hensyn til kabelens polaritet. Den positive ledningen
MÅ kobles til X2A/1; og den negative ledningen til X2A/2.
ADVARSEL
Sørg for at du kobler til strømmåleren i riktig retning slik at
den måler total energi som sendes INN I strømnettet.

X2A
X3A

P1P2

5.2.4

Koble til solenergiinverter/
strømstyringssystem

X4A

INFORMASJON
Denne tilkoblingen
BRP069A61.

5.2.2

Koble til ruteren

støttes

KUN

av

LAN-adapteren

INFORMASJON
Hvordan de digitale inngangene kobles til X1A avhenger
av Smart Grid-applikasjonen. Tilkoblingen som beskrives i
instruksjonene nedenfor gjelder når systemet kjører i
driftsmodusen "Anbefalt PÅ". Hvis du vil ha mer
informasjon, se referanseguiden for installatøren.

X1A

ADVARSEL
X2A

Sørg for at X1A/N+L er beskyttet av en hurtig kretsbryter
(merkestrøm 100 mA~6 A, type B).

X3A

ADVARSEL
X4A

Når du kobler ledningsopplegget til LAN-adapterterminalen
X1A, kontroller at hver enkelt ledning er godt festet til den
aktuelle terminalen. Bruk en skrutrekker til å åpen
ledningsklemmene. Sørg for at kobbertråden er satt helt
inn i klemmen (avisolert kobbertråd MÅ IKKE være synlig).

1

MERKNAD
For å unngå kommunikasjonsproblemer på grunn av
kabelbrudd må du IKKE overskride minimal bøyeradius for
Ethernet-kabelen.

5.2.3

2
1

Sørg for strekkavlastning ved å feste kabelen med et kabelbånd
til kabelbåndfestet.

2

Sørg for detekteringsspenning til X1A/N+L. Sørg for at X1A/N+L
er beskyttet av en hurtig kretsbryter (100 mA~6 A, type B).

3

For at systemet skal kjøre i driftsmodusen "Anbefalt PÅ" (Smart
Grid-applikasjon) skal du kople de digitale utgangene på
solenergiinverter/strømstyringssystem
til
LAN-adapterens
digitale innganger X1A/1+2 LAN.

Koble til strømmåleren
INFORMASJON
Denne tilkoblingen
BRP069A61.
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støttes

KUN

av

LAN-adapteren

3
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1
2
3
4
N
L

X1A

X2A
X3A
X4A

S1S N L

5.3

Fullføre adapterinstallasjonen

5.3.1

Adapterens serienummer

Før du lukker LAN-adapteren skal du notere enhetens serienummer.
Dette nummeret er plassert på adapterens Ethernet-kontakt (det
nederste nummeret på X4A). Noter det i tabellen nedenfor.
Serienummer

INFORMASJON
Serienummeret brukes under konfigurasjonen av LANadapteren. Hvis du vil ha mer informasjon, se
referanseguiden for installatøren.

5.3.2
1

Lukke adapteren

Sett frontkabinettet på bakre kabinett og stram til skruen.

3
1×

2

1

6

Starte opp systemet

LAN-adapteren får strøm fra innendørsenheten. For at LANadapteren skal fungere må du sørge for at den er koblet til
innendørsenheten, og at innendørsenheten er slått på.
Etter at systemet er slått på kan det ta opp til 30 minutter før LANadapteren er i drift, avhengig av systemoppsettet.
Sørg for at LAN-adapterens programvare alltid er oppdatert. Se i
referanseguiden for installatøren for å finne informasjon om hvordan
du utfører en programvareoppdatering og konfigurerer systemet.
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