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1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet
Målpublikum
Autoriserte installatører

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

▪ Generelle sikkerhetshensyn:

▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering

▪ Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)

▪ Brukerveiledning for montering av utendørsenhet:

▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)

▪ Installeringshåndbok for kontrollboks:

▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (i kontrollboksens eske)

▪ Installeringshåndbok for tilleggsboks:

▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (i tilleggsboksens eske)

▪ Installeringshåndbok for ekstravarmer:

▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (i ekstravarmerens eske)

▪ Referanseguide for installatør:

▪ Klargjøring av installasjonen, gode rutiner, referansedata,…

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

▪ Tilleggsbok for tilleggsutstyr:

▪ Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr

▪ Format: Papir (i boksen til utendørsenheten) + Digitale filer på
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

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

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.

Tekniske data
▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det

lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på ekstranettet til Daikin (kreves godkjenning).

2 Om esken

2.1 Tilleggsboks
MERKNAD

▪ Tilleggsboksen EK2CB07CAV3 er ekstrautstyr og kan
ikke brukes på egenhånd.

▪ For å kunne brukes sammen med tilleggsboksen, er
det påkrevd at den valgfrie kontrollboksen
EKCB07CAV3 er en del av systemet.

2.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra tilleggsboksen
1 Åpne tilleggsboksen.

2 Fjern tilbehøret.

2×
a

a Kontakter for sammenkoblingskabler mellom
tilleggsboksen og kontrollboksen EKCB07CAV3.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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3 Forberedelse

3.1 Klargjøre installeringsstedet

3.1.1 Krav til installeringssted for
tilleggsboksen

▪ Vær oppmerksom på retningslinjene for målinger:

Maksimal avstand mellom tilleggsboksen og
kontrollboksen EKCB07CAV3

3 m

▪ Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for
installeringsavstander:

10
050 50

600

50 50

(mm)

▪ Tilleggsboksen er konstruert kun for veggmontering innendørs.
Sørg for at installeringsflaten er en plan, vertikal og ikke-brennbar
vegg.

▪ Tilleggsboksen er konstruert for bruk i omgivelsestemperaturer fra
5~35°C.

3.2 Klargjøre elektrisk
ledningsopplegg

3.2.1 Oversikt over elektriske tilkoblinger av
eksterne og interne aktuatorer

Vare Beskrivelse Ledninger Maksimal
merkestrøm

Strømforsyning
1 Strømforsyning for

tilleggsboks
2+GND (a)

Sammenkoblingskabel
2 Sammekoblingskabel til

kontrollboks
3 (maks. 3 m) (b)

Tilleggsutstyr
3 Ekstern

innendørssensor
2 (b)

Komponenter som kjøpes lokalt
4 El-måler 2 (per måler) (b)

5 Digitale innganger for
strømforbruk

2 (per
inngangssignal)

(b)

6 Alarmsignal 2 (b)

7 Romkjøling/-
oppvarming PÅ/AV-
utgang

2 (b)

8 Veksling til ekstern
varmekilde

2 (b)

(a) Kabeltverrsnitt 2,5 mm².
(b) Minimum kabeltverrsnitt 0,75 mm².

MERKNAD

Flere tekniske spesifikasjoner for forskjellige tilkoblinger er
angitt på innsiden av kontrollboksen.

4 Installering

4.1 Åpne anleggene

4.1.1 Installering av tilleggsboksen

1

1

2

2×

ADVARSEL

Skruene leveres med fortannede låseskiver. Bruk ALLTID
fortannede låseskiver, også når skruene må skiftes ut. Hvis
disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til elektrisk
støt.

INFORMASJON

Du må IKKE fjerne pluggene fra frontpanelet på
tilleggsboksen.

4.2 Montere tilleggsboksen

4.2.1 Installering av tilleggsboksen
1 Fjern frontplaten.

2 Hold bakplaten mot veggen og merk av festepunktene ( 2 ved
toppen og 2 ved bunnen).

MERKNAD

Sørg for at merkene (2 og 2) er helt i vater og at målene
stemmer med figuren nedenfor.

318 mm

31
0 

m
m

3 Bor 4 hull, og sett inn 4 plugger (egnet for M5).

4 Sett inn skruene i de øverste pluggene, og heng boksen på
skruene.
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5 Sett skruene inn i de nederste pluggene.

6 Trekk de 4 skruene godt til.

4.3 Koble til det elektriske
ledningsopplegget

FARE: ELEKTRISK STØT

ADVARSEL

Bruk ALLTID multikjernekabler til strømforsyning.

4.3.1 Slik kobler du det elektriske
ledningsopplegget til tilleggsboksen

1 Stikk ledningene inn fra bunnen av tilleggsboksen.

2 Sørg for at lavspenningsledningene er plassert til høyre. Trekk
den gjennom inntakshullet og fest den med kabelfester:

ab
c

a Lavspenningledninger
b Høyspenningledninger
c Hovedstrømforsyning

MERKNAD

Avstanden mellom høyspennings- og lavspenningskabler
skal være minst 25 mm.

4.3.2 Slik kobler du til strømforsyning for
tilleggsboksen

1 Koble tilleggsboksens terminal X1M til kontrollboksens terminal
X1M.

X2M

X8M

A4P
X2M

X8M

X1M

A4P

321
X1M

321

1 GND
2 L
3 N

2 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmaturet for å sikre
strekkavlastning, og kontroller at den IKKE kommer i kontakt
med skarpe kanter.

LIVSFARE

IKKE skyv eller plasser overskytende kabellengder i
enheten.

4.3.3 Slik kobler du til sammenkoblingskabelen
mellom tilleggsboksen og kontrollboksen

1 Koble kontaktene fra tilbehørsposen til A1P på X5A for både
kontrollboksens og tilleggsboksens kretskort.

2 Koble kontaktene ved hjelp av en ledning som kjøps lokalt.

X5A

A4P
X5A

A4P

a b a

a Kontakter (tilbehør)
b Sammenkoblingskabel (kjøpes lokalt)

4.3.4 Slik kobler du til strømmålerne

INFORMASJON

Når du har en strømmåler med transistorutgang, må du
undersøke polariteten. Den positive polariteten MÅ kobles
til X2M/7 og X2M/9. Den negative polariteten til X2M/8 og
X2M/10.

1 Koble styrekabelen for strømmålere til de aktuelle terminalene
som vist i illustrasjonen nedenfor.

X2M

X8M

X1M

A4P

7
8
9

10

S5P S6P

2 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.
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4.3.5 Slik kobler du til digitale innganger for
strømforbruk

1 Koble kabelen for digitale innganger for strømforbruk til de
aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.

X2M

X8M

X1M

A4P

1
2
3
4
5
6

11
12

S3P S2P S1P S4P

S3P Koble til terminalene X2M/1+2
S2P Koble til terminalene X2M/3+4
S1P Koble til terminalene X2M/5+6
S4P Koble til terminalene X2M/11+12

2 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

4.3.6 Slik kobler du til alarmutgangen
1 Koble alarmutgangskabelen til de aktuelle terminalene som vist

i illustrasjonen nedenfor.
X2M

X8M

X1M

A4P 15
13

2 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

4.3.7 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for
romkjøling/-oppvarming

1 Koble kabelen på PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming
til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.

X8M

X1M 1 2

2 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

4.3.8 Slik kobler du til veksling til ekstern
varmekilde

1 Koble vekslingen til kabelen for den eksterne varmekilden til de
aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.

X8M

X1M

L N

43

2 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

5 Starte opp systemet
For instruksjoner om hvordan man konfigurerer, tar i bruk systemet
og overleverer det til kunden, se i installeringshåndboken for
utendørsenheten.
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