ПОСІБНИК З МОНТАЖУ
EKWUFHTA1V3

Мультизональний базовий пристрій 230 В
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Комплект поставки

1x

4

Загальні відомості про прилад

4.1 З'єднання і індикатори

2x
T4AH

Нижче представлена повна версія підключеного обладнання. Залежно від
фактичного базового пристрою деякі позиції можуть бути відсутні.
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Зауваження щодо посібника

Перед тим як перейти до проведення будь-яких робіт з даним базовим пристроєм, уважно та повністю прочитайте даний посібник. Збережіть посібник
та передайте його наступному користувачеві.

https://qr.daikin.eu?N=EKWUFHTA1V3
Наведені нижче символи указують наступне:
попередження стосовно електричної напруги
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1 Підключення котла
8 Перемикання обігрів/
2 Підключення насоса
охолодження
3 Підключення проводу заземлен9 Підключення термостата
ня (тільки для 230 В)
10 Світлодіодні індикатори
3 Безпека
4 Електроживлення
11 Кабельний ввід
5 Запобіжник
12 Підключення виконавчих
3.1 Цільове призначення
6 Обмежувач температури або
механізмів
Даний базовий пристрій призначений для
датчик точки роси
13 DIP-перемикачі
• улаштування системи покімнатного контролю температури максимум
7 Канал зовнішнього таймера
14 Контакти для кришки кожуха зі
для 10 зон в системах обігріву і охолодження,
(пониження температури)
вбудованим системним таймером
• підключення до 18 виконавчих механізмів і 10 кімнатних блоків
управління,
• підключення виконавчих механізмів з принципом дії НЗ (нормально 4.2 Технічні характеристики
закритий) або НВ (нормально відкритий) залежно від використовуваного Робоча напруга:
230 В ±10%, 50 Гц
термостата,
Вхідна потужність 230 В:
макс. 50 ВА
• підключення зовнішнього таймера,
Запобіжник 230 В:
T4AH
• залежно від використовуваного типу може підключатися насос або
Кількість зон обігріву:
10
котел, сигналізатор CO, обмежувач температури або датчик точки роси,
Тип виконавчого механізму для підключення
EKWCVATR1V3
• стаціонарна установка.
10
зон
обігріву:
макс. 18
Будь-яке інше застосування, внесення конструктивний змін суворо
заборонені і можуть призвести до небезпечних ситуацій, за які виробник не Наступне стосується інших виконавчих механізмів, відмінних від зазначених вище
несе відповідальності.
Пусковий струм одного виконавчого механізму: макс. 500 мА (для 230 В)
3.2 Техніка безпеки
Управління насосом/котлом
Комутована потужність:
2 А, 200 ВА індуктивна
Необхідно дотримуватися всіх вимог техніки безпеки, наведених у даному
Затримка ввімкнення:
2 хв.
посібнику, щоб уникнути нещасних випадків, пов'язаних з тілесними ушкоЧас вибігу фіксований/налаштовуваний:
2 хв. / 5 - 15 хв.
дженнями і матеріальними збитками.
Функція захисту насоса:
14 днів на 1 хв
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Принцип дії:
НЗ або НВ
Небезпека для життя! Базова станція під напругою!
Температура навколишнього середовища:
0 до +50 °C
• Перед відкриттям відключити напругу і вжити заходів для запобігання Температура зберігання:
-20 до +70 °C
ненавмисному ввімкненню.
Вологість навколишнього середовища:
80%, без конденсації
• Відкривати прилад може лише спеціаліст-електрик.
Температура для випробувань
• Відключити сторонню напругу і вжити заходів для запобігання повторнона твердість вдавлюванням кульки:
Клеми: 100 °C
му ввімкненню.
		
Пластиковий корпус: 75 °C
• Користуватися виробом тільки у технічно справному стані.
Ступінь забрудненості:
2
• Не користуватися приладом без кришки.
1500 В
• Не допускаються до експлуатації виробу особи (у тому числі діти) з Номінальна імпульсна напруга:
1=1 %
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або Клас ERP за EU 811/2013:
II
такі, яким бракує досвіду чи знань. За необхідності відповідальні особи Клас захисту 230 В:
IP 20
повинні здійснювати нагляд за такими особами або проінструктувати їх Ступінь захисту:
Тип дії:
Type 1 / Type 1.C
про спосіб користування приладом.
• Не дозволяйте дітям грати з приладом. За необхідності потрібно здійс- Габарити (Ш x В x Г):
90 x 326,5 x 50 мм
нювати нагляд за дітьми.
• У випадку небезпеки повністю відключіть систему покімнатного контролю температури.
4.3 Відповідність
важлива інформація.

3.3 Вимоги до персоналу
Електричний монтаж повинен виконуватися згідно з чинними національними
правилами і правилами вашої місцевої енергопостачальної компанії. Дана
інструкція вимагає спеціальних знань на рівні офіційно визнаного розряду
за одним із наступних фахів:
• Монтажник в області водопостачання, опалення або кондиціювання
повітря
• Електромонтажник
• Електротехнік
відповідно до переліку професій, офіційно прийнятого у Федеративній Республіці Німеччина, або аналогічних професій за законодавством Європейської Спілки.

Цей виріб позначений знаком CE і відповідає вимогам наступних директив:
• 2014/30/EU зі змінами "Директива Ради з уніфікації законодавств країн-членів щодо електромагнітної сумісності"
• 2014/35/EU зі змінами "Директива Ради з уніфікації законодавств країн-членів ЄС щодо електрообладнання, призначеного для використання
у певному діапазоні напруг"
• 2011/65/EU "Обмеження на вміст певних шкідливих речовин в електричному і електронному обладнанні"
На всю систему можуть розповсюджуватися додаткові вимоги безпеки, за
дотримання яких відповідає установник.
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Установлення

7

1

Колір Пояснення
Зелений Увімк.: Насос/котел активний
Вимк.: Насос/котел неактивний
Мигає: О
 бмежувач температури/датчик точки
роси активний
ЕлектроЗелений Увімк.: Прилад працює
живлення
Вимк.: Прилад не працює
Мигає: Функція захисту клапанів активна (опція)
Запобіжник
Червоний Увімк.: Запобіжник несправний
Перемикання
Синій Увімк.: Режим охолодження активний
режиму
Вимк.: Режим обігріву активний
Зони обігріву Зелений Увімк.: Зона обігріву активна
від 1 до 10
Вимк.: Зона обігріву неактивна

2a

2b

3

2b

СД-індикація

Функція
Насос/котел
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1. Зніміть кришку.
2. Установіть базовий пристрій. У випадку монтажу на стіні закріпіть базовий пристрій, використовуючи 2 гвинти Ø 4 мм з дюбелями, які відповідають матеріалу стіни. У випадку монтажу на кріпильному кронштейні
використовуйте кронштейн TS 35/7.5.
3. Виконайте електричні з'єднання.
4. Установіть кришку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Електрична напруга! Небезпека для життя!
• Перед відкриттям базового пристрою обов'язково відключіть напругу
та вживіть заходів для запобігання ненавмисному ввімкненню.
• Відключити сторонню напругу та вжити заходів для запобігання
ненавмисному ввімкненню.

5.1 Оберіть і вставте запобіжник
1

Обслуговування

8.1 Заміна запобіжника
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230 В

2

230 В
T4AH
T4AH
Використовувана
напруга зазначена на
паспортній табличці.

5.2 Установка параметрів
NO

Nachlaufzeit
Shut-down delay
0min 5min
2 3

NC

10min 15min
2 3
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2 3

Принцип дії задається перемичкою 1:
НВ-режим: Перемичка 1 = УВІМК.
НЗ-режим: Перемичка 1 = ВИМК.
Фіксований час вибігу насоса або котла 2 хвилини
можна збільшити ще на 5, 10 або 15 хвилин за допомогою перемички 2 і 3:

2 3

Час
0 хв.
5 хв.
10 хв
15 хв

Перемичка 2
ВИМК.
ВИМК.
УВІМК.
УВІМК.

Перемичка 3
ВИМК.
УВІМК.
ВИМК.
УВІМК.

8.2 Чищення

Для чищення користуйтеся тільки сухою м'якою тканиною без використання
розчинників.
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•
•
•

Демонтаж
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Електрична напруга! Небезпека для життя!
• Перед відкриттям базового пристрою обов'язково відключіть напругу та вживіть заходів для запобігання ненавмисному ввімкненню.
• Відключити сторонню напругу та вжити заходів для запобігання
ненавмисному ввімкненню.
Відключити всю систему від напруги.
Відключити кабелі всіх зовнішніх компонентів.
Демонтувати базовий пристрій та за необхідності утилізувати його
належним чином.

Електричне підключення

A

CO

L/L1

N/L2

A

CO

L/L1

N/L2

Для підключення живлення необхідно використовувати кабель перерізом не менше 1,5 мм² при 230 В. Залежно від напруги живлення базового пристрою
є можливість використовувати клеми L1 або L і L2 або N, а також підключення дроту заземлення через базовий пристрій. На контакт TB/%H можна в
НЗ-режимі підключити обмежувач температури/датчик точки роси, у НВ-режимі використання цього контакту неможливе. Якщо обмежувач температури
не підключений, контакт TB/%H повинен бути замкнений (заводська перемичка). Якщо підключений обмежувач температури, перемичку потрібно видалити. Обмежувач температури повинен бути виконаний як нормально закритий контакт.
Дротова
Підключення
термостаперемичка для
тів залежить від наявного
задання НВрежиму для всіх
базового пристрою. При
невикористовупідключенні термостата
ваних з'єднань
або інших компонентів дотермостатів.
тримуйтеся їх відповідних
інструкцій.

Аналоговий термостат
Виконавчий механізм
Котел
Насос

~

Джерело живлення
Обмежувач температури
CO

Охолодження
Обігрів

2

PE

L/L1
N/L2

PE

Перемикання обігрів/охолодження

N

CO

L

Системний таймер

~

%H

N
L

Цей символ означає, що електричні й електронні вироби НЕ не дозволяється викидати разом з несортованими
побутовими відходами. Прилади необхідно здавати на спеціальну переробну станцію для утилізації, переробки
і вторинного використання.
Ці інструкції захищені авторським правом. Усі права застережено. Повне або часткове копіювання, тиражування, скорочення або інше відтворення (як механічне, так і електронне) даного посібника без попередньої згоди виробника заборонені.
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