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1 Про цей документ
Цільова аудиторія
Уповноважені монтажники
Комплект документації
Цей документ входить до комплекту документації. Повний комплект
містить наступні матеріали:
▪ Загальні заходи безпеки:

▪ Інструкції з техніки безпеки, які необхідно прочитати перед
установленням

▪ Формат: паперовий (у коробці внутрішнього блока)
▪ Посібник з монтажу:

▪ Інструкції зі встановлення
▪ Формат: паперовий (у комплекті)

▪ Довідковий посібник установника:
▪ Інструкції зі встановлення, налаштування, вказівки із

застосування, …
▪ Формат: цифрові файли на веб‑сторінці https://www.daikin.eu.

Скористайтеся функцією пошуку , щоб знайти свою модель.
▪ Декларація відповідності:

ІНФОРМАЦІЯ: Декларація відповідності
Цим Daikin Industries Czech Republic s.r.o. заявляє, що тип
радіообладнання BRP069C41 відповідає вимогам
Директиви ЄС 2014/53/EU і S.I. 2017/1206: Регламент з
радіообладнання 2017. Оригінал декларації про
відповідність доступний на https://www.daikin.eu.
Скористайтеся функцією пошуку , щоб знайти
декларацію відповідності для вашого приладу.

https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
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ІНФОРМАЦІЯ
Докладні технічні характеристики, методи налаштування,
відповіді на часті питання, поради з пошуку та усунення
несправностей та останню версію цього посібника див. за
адресою app.daikineurope.com.

Найновіші редакції документації, яка надається, можуть бути в
наявності на регіональному веб-сайті Daikin або у дилера.
Оригінальну документацію складено англійською мовою.
Документація будь-якими іншими мовами є перекладом.

2 Особливі вказівки з техніки
безпеки для установника

Обов’язково дотримуйтеся наступних правил і вказівок з техніки
безпеки.
Монтаж (див. "5 Монтаж" [4 9])

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ
▪ Перед установленням адаптера вимкніть живлення.
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися адаптера вологими

руками.
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ потрапляння вологи на адаптер.
▪ НЕ розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте

адаптер.
▪ При від’єднанні з’єднувального кабеля міцно тримайте

з’єднувач.
▪ У разі пошкодження адаптера ВИМКНІТЬ живлення.

http://app.daikineurope.com/
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НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ
НЕ вмикайте електроживлення до того, як адаптер буде
підключений до електропровідні, закритий і змонтований
на внутрішньому блоці.

Передача користувачу (див. "8 Передача користувачу" [4 16])
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НЕБЕЗПЕКА
▪ НЕ розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте

адаптер. Це може спричинити пожежу, ураження
електричним струмом або травму.

▪ НЕ допускайте потрапляння вологи на адаптер та не
використовуйте його під час миття або виконання інших
операцій з водою. Це може спричинити ураження
електричним струмом або пожежу.

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання адаптера поряд з
медичним обладнанням або особами з
кардіостимуляторами чи дефібриляторами. Це може
спричинити електромагнітні перешкоди, які
становитимуть загрозу життю людини.

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання адаптера поряд з
обладнанням автоматичного керування, як-от
автоматичні двері або обладнання пожежної
сигналізації. Це може призвести до нещасних випадків
унаслідок неналежної роботи обладнання.

▪ У разі виникнення ненормального запаху або звуку,
перегрівання або виходу диму з адаптера, негайно
від’єднайте внутрішній блок від джерела
електроживлення. Це може призвести до займання або
порушення роботи. У цьому випадку зверніться до
постачальника.

▪ У випадку падіння або пошкодження адаптера
від’єднайте внутрішній блок від джерела
електроживлення. Це може призвести до займання або
порушення роботи. У цьому випадку зверніться до
постачальника.
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3 Про адаптер
Адаптер бездротової локальної мережі призначений для
підключення системи теплового насоса до Daikin Cloud через
мережу Інтернет та дозволяє управляти системою теплового
насоса за допомогою додатку ONECTA.

ІНФОРМАЦІЯ
Моделі з варіантами назви BRP069C51, BRP069C81 і
BRP069C82 мають усередині адаптер бездротової
локальної мережі BRP069C41.

3.1 Компоненти
a
b

c
d
e

a Лампа RUN (оранжева). Світить під час установлення з’єднання з
роутером (точкою доступу до бездротової локальної мережі).

b Лампа AP
c Кнопка SETUP. Використовується для установлення з’єднання з

роутером (точкою доступу до бездротової локальної мережі).
d Кнопка MODE
e Кнопка POWER. Натискання вмикає й вимикає адаптер бездротової

локальної мережі.

3.2 Основні параметри
Параметр Значення
Діапазон частот від 2400 МГц до 2483,5 МГц
Протокол радіозв’язку IEEE 802.11b/g/n
Радіочастотний канал 13 канал
Вихідна потужність 13 дБм
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Параметр Значення
Ефективна випромінювана
потужність

15 дБм (11b) / 14 дБм (11g) /
14 дБм (11n)

Електроживлення 14 В / 16 В пост. струму / 100 мА

3.3 Сумісність
Внутрішній блок має підходити для застосування з адаптером.
Останні дані про встановлення адаптера та відповідних блоків див.
за адресою app.daikineurope.com.

4 Про паковання
4.1 Розпакування адаптера
1 Відкрийте коробку.
2 Дістаньте адаптер BRP069C41 із коробки комплекту опцій

(BRP069C51, BRP069C81 або BRP069C82).

BRP069C51

BRP069C81

BRP069C82

BRP069C41 BRP069C41BRP069C41

3 Зніміть приладдя.
ca db i1e f g h i2 i3

a Адаптер BRP069C41
b Гвинти (M3×8) для адаптера
c Тримач адаптера з двосторонньою клейкою стрічкою
d Посібник з монтажу
e Наклейка з заводським номером (SSID, KEY, MAC)
f Монтажні гвинти тримача (M3×16)

http://app.daikineurope.com
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g Кріплення кабельної стяжки
h Кабельна стяжка
i1 Для BRP069C51: з’єднувальний кабель з X801A
i2 Для BRP069C81: з’єднувальний кабель з X35A і X50A (тип 1)
i3 Для BRP069C82: з’єднувальний кабель з X35A + X50A (тип 2)

5 Монтаж
5.1 Запобіжні заходи при монтажі

адаптера
НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ
▪ Перед установленням адаптера вимкніть живлення.
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися адаптера вологими

руками.
▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ потрапляння вологи на адаптер.
▪ НЕ розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте

адаптер.
▪ При від’єднанні з’єднувального кабеля міцно тримайте

з’єднувач.
▪ У разі пошкодження адаптера ВИМКНІТЬ живлення.

5.2 Підготовка місця встановлення
5.2.1 Вимоги до місця встановлення
Адаптер призначений для монтажу на внутрішньому блоці тільки в
сухому місці у приміщенні.
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5.3 Підключення електропровідні
НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ
НЕ вмикайте електроживлення до того, як адаптер буде
підключений до електропровідні, закритий і змонтований
на внутрішньому блоці.

5.3.1 Загальні відомості електричних з’єднань

X801A

h

gc

b1 b2

b3

a

X50A

X35A

h

ge

d

a
BRP069C51 BRP069C81

X50A

X35A

h

ge

f

a
BRP069C82

a Адаптер бездротової локальної мережі BRP069C41
b1 З’єднувальний кабель BRP069C51
b2 З’єднувальний кабель BRP069C81
b3 З’єднувальний кабель BRP069C82

c Роз’єм плати X801A
d Роз’єм плати X50A (тип 1)
e Роз’єм плати X35A
f Роз’єм плати X50A (тип 2)
g Плата внутрішнього блока
h Внутрішній блок
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5.3.2 Підключення адаптера до приладу
1 Зніміть верхню частину корпусу з нижньої частини.

a

c
b

a Верхня частина корпусу
b Плата адаптера
c Нижня частина корпусу

2 Під’єднайте з’єднувач сторони внутрішнього блока до роз’єму
плати внутрішнього блока.

▪ BRP069C51: Роз’єм плати X801A
▪ BRP069C81 і BRP069C82: X35A і X50A
3 Під’єднайте з’єднувач сторони адаптера до адаптера.
З’єднувальний кабель для BRP069C51:
a b

a З’єднувач сторони внутрішнього блока X801A
b З’єднувач сторони адаптера

З’єднувальний кабель для BRP069C81:
a
b

c

a З’єднувач сторони внутрішнього блока X35A
b З’єднувач сторони внутрішнього блока X50A (тип 1)
c З’єднувач сторони адаптера

З’єднувальний кабель для BRP069C82:
a
b

c

a З’єднувач сторони внутрішнього блока X35A
b З’єднувач сторони внутрішнього блока X50A (тип 2)
c З’єднувач сторони адаптера

4 Закріпіть кабель таким чином, аби запобігти його натяганню.
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a

a З’єднувач

УВАГА
ЗАВЖДИ підключайте дротовий або бездротовий пульт
дистанційного управління (Приклад:  BRC1H, BRC7),
інакше онлайн-контролер НЕ буде працювати.

ІНФОРМАЦІЯ
Забезпечте захист від натяжіння на стороні внутрішнього
блока за допомогою кабельної стяжки і кріплення
кабельних стяжок, включених у комплект поставки.

5.4 Закриття адаптера
5.4.1 Порядок закриття адаптера
1 Зачепіть передню частину корпусу до задньої частини.

2 Вставте два гвинти із пакету для приладдя.
2×
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УВАГА
Закривши адаптер, перевірте надійність під’єднання
з’єднувального кабеля.

5.5 Монтаж адаптера
Для монтажу адаптера скористайтеся тримачем адаптера
(приладдя). Є 2 способи монтажу тримача адаптера:
▪ Кріплення тримача адаптера до поверхні за допомогою гвинтів.
▪ Кріплення тримача адаптера до поверхні за допомогою

двосторонньої клейкої стрічки.

5.5.1 Порядок монтажу адаптера
УВАГА
▪ При монтажі за допомогою двосторонньої клейкої

стрічки переконайтеся, що ділянка поверхні, до якої
кріпиться тримач, чиста та знежирена.

▪ Переконайтеся, що тримач закріплений на поверхні
надійно, щоб витримувати вагу адаптера.

ІНФОРМАЦІЯ
Точне місце розташування тримача залежить від типу
внутрішнього блока. Додаткову інформацію див. за
адресою app.daikineurope.com.

Монтаж з використанням гвинтів
1 Закріпіть тримач адаптера на стіні/поверхні за допомогою 2

гвинтів M3×16 (приладдя).

http://app.daikineurope.com
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2 Вставте адаптер у тримач.

a

b

a Місця розташування гвинтів
b Тримач адаптера

Монтаж з використанням двосторонньої клейкої стрічки
3 Приклейте двосторонню клейку стрічку до тримача адаптера.
4 Закріпіть тримач на поверхні за допомогою стрічки.
5 Вставте адаптер у тримач.

a

b

a Стрічка
b Тримач адаптера

6 Запуск системи
Адаптер отримує живлення від внутрішнього блока. Для роботи
адаптера потрібно, щоб він був підключений до внутрішнього
блока, а внутрішній блок був увімкнений.
Увімкніть живлення та переконайтеся, що лампа RUN на пристрої
блимає.
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7 Налаштування
Надається клієнтом:
▪ Смартфон або планшетний комп’ютер з мінімальною

підтримуваною версією Android або iOS, яку вказано за адресою
app.daikineurope.com.

▪ З’єднання з інтернетом та пристрій для зв’язку, як-от модем,
маршрутизатор тощо.

▪ Точка доступу бездротової локальної мережі
▪ Установлений безкоштовний додаток ONECTA.

7.1 Установлення додатка ONECTA
1 Відкрийте:

▪ Google Play для приладів з системою Android.
▪ App Store для приладів з системою iOS.

2 У рядок пошуку введіть "ONECTA".
3 Установіть згідно з указівками на екрані.

7.2 Порядок налаштування адаптера
На смартфоні або планшетному комп’ютері відкрийте додаток
ONECTA та виконуйте вказівки у додатку.
Для цього адаптера бездротової локальної мережі доступний засіб
налаштування WPS, виконуйте вказівки у додатку.
app.daikineurope.com

http://app.daikineurope.com
http://app.daikineurope.com
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8 Передача користувачу
Після того як адаптер буде установлений та налаштований,
передайте цей посібник з монтажу користувачу та ознайомте його/її
з наступними заходами безпеки.
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НЕБЕЗПЕКА
▪ НЕ розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте

адаптер. Це може спричинити пожежу, ураження
електричним струмом або травму.

▪ НЕ допускайте потрапляння вологи на адаптер та не
використовуйте його під час миття або виконання інших
операцій з водою. Це може спричинити ураження
електричним струмом або пожежу.

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання адаптера поряд з
медичним обладнанням або особами з
кардіостимуляторами чи дефібриляторами. Це може
спричинити електромагнітні перешкоди, які
становитимуть загрозу життю людини.

▪ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання адаптера поряд з
обладнанням автоматичного керування, як-от
автоматичні двері або обладнання пожежної
сигналізації. Це може призвести до нещасних випадків
унаслідок неналежної роботи обладнання.

▪ У разі виникнення ненормального запаху або звуку,
перегрівання або виходу диму з адаптера, негайно
від’єднайте внутрішній блок від джерела
електроживлення. Це може призвести до займання або
порушення роботи. У цьому випадку зверніться до
постачальника.

▪ У випадку падіння або пошкодження адаптера
від’єднайте внутрішній блок від джерела
електроживлення. Це може призвести до займання або
порушення роботи. У цьому випадку зверніться до
постачальника.

УВАГА
Не користуйтеся адаптером поруч із мікрохвильовою
піччю. Це може негативно вплинути на роботу бездротової
локальної мережі.
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