PRIROČNIK ZA MONTAŽO
EKWUFHTA1V3

Osnovna enota za več območij 230 V
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Obseg dobave

1x

4

Pregled naprave

4.1 Priključki in indikatorji

2x
T4AH

Nadaljnja navodila prikazujejo celotno opremo. Posamezna mesta bodo pri
dejanski osnovni enoti morda izpuščena.
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O teh navodilih

Pred vsakršnimi deli na osnovni enoti je treba v celoti in skrbno prebrati ta navodila. Navodila je treba shraniti in jih izročiti nadaljnjim uporabnikom.

https://qr.daikin.eu?N=EKWUFHTA1V3
Naslednji simboli prikazujejo
opozorilo zaradi električne napetosti
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1 Priključek za kotel
8 Preklop na ogrevanje/hlajenje
2 Priključek za črpalko
9 Priključek za termostat
3 Priključek za zaščitni vodnik
10 Indikatorji LED
(samo za 230 V)
11 Razbremenitev vleka
3 Varnost
4 Napajanje
12 Priključek za aktuatorje
5 Varovalka
13 Stikalo DIP
3.1 Namenska uporaba
6 Omejevalnik temperature ali tipalo
14 Kontakti za pokrov ohišja z vgrajerosišča
no sistemsko uro
Osnovna enota se uporablja
• za ureditev sistema za nadzor temperature po posameznih prostorih z največ 7 Redukcijski kanal, zunanji časovnik
10 območji za sisteme za ogrevanje in hlajenje,
4.2 Tehnični podatki
• povezavo največ 18 aktuatorjev in 10 enot za nadzor prostora,
230 V ±10%, 50 Hz
• povezavo aktuatorjev s smerjo ventilov NC (običajno zaprt) ali NO (običajno Napetost delovanja:
Vhodna moč 230 V:
maks. 50 VA
odprt) za nadzorno delovanje, odvisno od uporabljenega termostata,
Varovalka 230 V:
T4AH
• povezavo zunanjega časovnika,
10
• odvisno od uporabljenega tipa, za povezavo črpalke ali kotla, generatorja Število območij ogrevanja:
Vrsta priključljivih aktuatorjev
EKWCVATR1V3
signala CO, omejevalnika temperature ali tipala rosišča,
10 območij ogrevanja:
maks. 18
• fiksno montažo.
Vsaka druga uporaba, sprememba ali predelava je izrecno prepovedana in vodi Naslednje velja za aktuatorje, ki zgoraj niso navedeni
Zagonski tok na aktuator:
maks. 500 mA (za 230 V)
v nevarnosti, za katere proizvajalec ni odgovoren.
Nadzor črpalke/kotla
3.2 Varnostni napotki
Preklopna moč:
2 A, 200 VA induktivno
Upoštevati je treba vse varnostne napotke v teh navodilih, da se preprečijo
Zakasnitev vklopa:
2 min
nesreče s telesnimi poškodbami in/ali gmotno škodo.
Fiksni/nastavljivi čas kontrole:
2 min / 5 - 15 min
Funkcija zaščite črpalke:
1 min na 14 dni
OPOZORILO
Smer nadzora:
NC ali NO
Smrtna nevarnost zaradi električne napetosti na osnovni postaji!
Temperatura okolja:
od 0 do +50°C
• Pred odpiranjem vedno odklopite napravo iz omrežnega napajanja in jo Temperatura za skladiščenje:
od -20 do +70°C
zavarujte pred nenadzorovanim aktiviranjem.
Vlažnost v okolju:
80%, brez kondenzacije
• Samo pooblaščen električar sme odpreti napravo.
Temperatura za preizkus z jekleno kroglico: Terminali: 100°C
• Odklopite zunanje napajanje in zavarujte pred aktiviranjem.
		
Plastična ohišja: 75°C
• Izdelek uporabite samo, če je v brezhibnem stanju.
Stopnja onesnaženja:
2
• Ne uporabljajte naprave brez zaščitnega pokrova.
Nazivna impulzna napetost:
1500 V
• Uporaba te enote ni predvidena za osebe (vključno z otroki) z omejenimi Razred ERP v skladu z EU 811/2013:
1=1%
telesnimi, čutilnimi in duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj Razred zaščite 230 V:
II
ali znanja. Po potrebi mora oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzo- Vrsta zaščite:
IP 20
rovati te osebe ali pa jim dati navodila za uporabo te naprave.
Tip delovanja:
tip 1/tip 1.C
• Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Po potrebi nadzorujte otroke. Mere (V x D x G):
90 x 326,5 x 50 mm
• V nujnem primeru odklopite celoten sistem za nadzor temperature po posa4.3 Skladnost
meznih prostorih.
Ta izdelek je opremljen z oznako CE, ki označuje skladnost z naslednjimi
predpisi:
3.3 Predpogoji za osebje
• 2014/30/EU s spremembami in dopolnili "Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno
Električno priključitev je treba opraviti v skladu s trenutno veljavnimi nacionalnimi
združljivostjo"
predpisi, kot tudi predpisi lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo. Ta
navodila domnevajo specialistično znanje v skladu z uradno priznanim nazivom • 2014/35/EU s spremembami in dopolnili "Svet za koordinacijo predpisov
držav članic EU v zvezi z električno opremo za uporabo znotraj določenih
v enem od naslednjih poklicev:
napetostnih mej"
• sistemski mehanik za sanitarno, ogrevalno in klimatsko tehnologijo
• 2011/65/EU "Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in
• monter električne opreme ali
elektronski opremi"
• inženir elektrotehnike
v skladu z oznakami poklicev, ki so bile uradno objavljene v Zvezni republiki Zahteve po zaščiti so morda večje za celoten sistem, skladnost z njimi mora
zagotoviti monter.
Nemčiji, in primerljivimi poklici v sklad s pravom Evropske skupnosti.
pomembne informacije.
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Montaža
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Signaliziranje indikatorjev LED

Funkcija
Črpalka/
kotel

2a

Omrežno
napajanje
2b

2b

Varovalka
Preklop

3

Območja
ogrevanja
od 1 do 10
1. Snemite pokrov.
2. Montirajte osnovno enoto. Pri montaži na steno pritrdite osnovno enoto na
steno z 2 vijakoma Ø4 mm in pripadajočima zidnima vložkoma, primernima za
strukturo stene. Če enoto montirate na nosilec, uporabite nosilec TS 35/7.5.
3. Izvedite električne priključke.
4. Namestite pokrov.
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Vzdrževanje

8.1 Menjava varovalke
OPOZORILO! Električna napetost! Smrtna nevarnost!
• Pred odpiranjem vedno odklopite osnovno enoto iz omrežnega napajanja in jo zavarujte pred nenadzorovanim aktiviranjem.
• Odklopite zunanje napajanje in zavarujte pred nenamernim aktiviranjem.

5.1 Izberite in vstavite varovalko
1

Barva Razlaga
Zelena Sveti: črpalka/kotel aktivna
Ne sveti: črpalka/kotel neaktivna
Utripanje: omejevalnik temperature/tipalo rosišča aktivno
Zelena Sveti: naprava deluje
Ne sveti: naprava ne deluje
Utripanje: aktivna funkcija zaščite z ventilom (opcija)
Rdeča Sveti: okvara varovalke
Modra Sveti: aktiven način hlajenja
Ne sveti: aktiven način ogrevanja
Zelena Sveti: aktivno območje ogrevanja
Ne sveti: območje ogrevanja je izklopljeno
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230 V

230 V
T4AH

T4AH
Uporabljena napetost
mora biti označena na
identifikacijski ploščici.

8.2 Čiščenje

5.2 Nastavitev parametrov
NO

Nachlaufzeit
Shut-down delay

NC

10min 15min

0min 5min
2 3

2 3
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2 3

2 3

Smer nadzora se nastavi z mostičkom 1:
Za čiščenje uporabite samo suho in mehko krpo brez topil.
Delovanje NO: Mostiček 1 = VKLOP
9 Razstavljanje
Delovanje NC: Mostiček 1 = IZKLOP
Fiksni čas kontrole 2 minuti za črpalko ali kotel je
OPOZORILO! Električna napetost! Smrtna nevarnost!
mogoče povečati za dodatnih 5, 10 ali 15 minut z
• Pred odpiranjem vedno odklopite osnovno enoto iz omrežnega napamostičkoma 2 in 3:
janja in jo zavarujte pred nenadzorovanim aktiviranjem.
Čas
Mostiček 2
Mostiček 3
• Odklopite zunanje napajanje in zavarujte pred nenamernim aktiviranjem.
0 min
IZKLOP
IZKLOP
• Odklopite napajanje celotnega sistema.
5 min
IZKLOP
VKLOP
• Odstranite kable proti vsem zunanje priključenim komponentam.
10 minut
VKLOP
IZKLOP
• Odstranite osnovno enoto in jo po potrebi pravilno odvrzite.
15 minut
VKLOP
VKLOP

Električna priključitev

A

CO

L/L1

N/L2

A

CO

L/L1

 žičenje termostata je
O
odvisno od dejanskega
podnožja. Za potrebe ožičenja upoštevajte navodila za termostat oziroma
posamično komponento.

N/L2

Za priključitev napajanja je treba uporabiti kabel s presekom 1,5 mm² za 230 V. Odvisno od napetostne različice osnovne enote je mogoče na podnožju uporabiti
L1 ali L in L2 ali N, ter zaščitni prevodnik. Omejevalnik temperature/tipalo rosišča je mogoče priključiti na kontakt TB/%H v načinu delovanja NC; tega kontakta ni
mogoče uporabiti pri načinu delovanja NO. Če omejevalnik temperature ni priključen, je treba povezavo TB/%H izvesti z mostičkom (tovarniško priložen). Takoj ko
se priključi omejevalnik temperature, je treba mostiček odstraniti. Omejevalnik temperature mora biti običajno zaprt kontakt.
Namestite
mostiček pri
nastavljanju
delovanja NO za
vse neuporabljene
povezave
termostata.

Analogni termostat
Aktuator
Kotel
Črpalka

~

Vir napetosti
Omejevalnik temperature
Sistemska ura

Ogrevanje

PE

PE

L/L1
N/L2

Hlajenje

N

Preklop na ogrevanje/hlajenje

L

CO

CO

~

%H

N
L

Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov NE smete odvreči med nerazvrščene gospodinjske odpadke.
Enote je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in rekuperacijo.
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Ta navodila so zaščitena z avtorskimi pravicami. Pridržujemo si vse pravice. Brez predhodnega soglasja proizvajalca jih ne
smete kopirati, razmnoževati, skrajševati ali prenašati v celoti ali delno v kakršni koli obliki, mehansko ali elektronsko.
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