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Despre documentaţie

1.1

Despre acest document

2

▪ Ghidul de referinţă al instalatorului:

2

▪ Pregătirea instalării, bune practici, date de referinţă etc.

2

▪ Format: Fişiere digitale la adresa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

2
2

▪ Broşură cu anexe pentru echipamentul opţional:
▪ Informaţii suplimentare
echipamentului opţional
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3
3
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despre

modul

de

instalare

a

▪ Format: Hârtie (în cutia unităţii exterioare) + Fişiere digitale la
adresa
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/
Cele mai recente versiuni ale documentaţiei furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
distribuitorului.
Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte
limbi reprezintă traduceri.
Manual de date tehnice
▪ Un subset al celor mai recente date tehnice este disponibil pe
site-ul Daikin regional (accesibil publicului).
▪ Setul complet al celor mai recente date tehnice este disponibil pe
extranet Daikin (se cere autentificare).
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Despre cutie

2.1

Cutie de opţiune
NOTIFICARE

5

▪ Cutia opţiunilor EK2CB07CAV3 este o opţiune şi nu se
poate utiliza în mod autonom.

6

▪ Pentru a putea utiliza cutia opţiunilor, cutia de comandă
opţională EKCB07CAV3 trebuie să facă parte din
sistem.

2.1.1

Public ţintă
Instalatori autorizaţi

Pentru a scoate accesoriile din cutia de
opţiune

1

Deschideţi cutia de opţiune.

2

Scoateţi accesoriile.

Set documentaţie
Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet
este format din:
▪ Măsuri de siguranţă generale:
▪ Instrucţiuni privind siguranţa pe care trebuie să le citiţi înainte
de instalare
▪ Format: Hârtie (în cutia unităţii exterioare)
▪ Manual de instalare a unităţii exterioare:
▪ Instrucţiuni de instalare
▪ Format: Hârtie (în cutia unităţii exterioare)
▪ Manual de instalare a cutiei de comandă:
▪ Instrucţiuni de instalare
▪ Format: Hârtie (în cutia cutiei de comandă)
▪ Manual de instalare a cutiei de opţiune:
▪ Instrucţiuni de instalare
▪ Format: Hârtie (în cutia cutiei de opţiune)
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3 Pregătirea
a

Articol

2×

a

3

Conectorii pentru cablul de legătură între cutia de opţiune
şi cutia de comandă EKCB07CAV3.

Descriere

Cabluri

Curent
maxim de
regim

7

Ieşire PORNIRE/
2
OPRIRE pentru răcire/
încălzire spaţiu

(b)

8

Schimbare la sursa de
încălzire externă

2

(b)

(a)
(b)

Pregătirea

Cablu cu secţiune de 2,5 mm².
Cablu cu secţiune minimă de 0,75 mm².

NOTIFICARE

3.1

Pregătirea locului de instalare

3.1.1

Cerinţele locului de instalare pentru cutia
de opţiune

▪ Ţineţi cont de indicaţiile privind măsurătorile:
3m

Distanţa maximă între cutia de opţiune şi cutia de
comandă EKCB07CAV3.

4

Instalarea

4.1

Deschiderea unităţilor

4.1.1

Pentru a deschide cutia de opţiune

50

50

▪ Ţineţi cont de indicaţiile următoare privind spaţiul de instalare:

Specificaţii tehnice suplimentare ale diverselor conexiuni
sunt indicate în interiorul cutiei de opţiune.

2

600
100

50

50

(mm)

1

▪ Cutia de opţiune este concepută numai pentru montare pe perete
în interiorul clădirilor. Asiguraţi-vă că suprafaţa instalării este un
perete ignifug plan şi vertical.

2×
1

▪ Cutia de opţiune este concepută pentru a funcţiona la temperaturi
ambiante între 5 şi 35°C.

3.2

Pregătirea cablajului electric

3.2.1

Prezentarea generală a conexiunilor
electrice pentru actuatorii externi şi
interni

Articol

Descriere

Cabluri

Reţea de alimentare
2+GND
pentru cutia de opţiune

(a)

Cablu de interconectare
2

Cablu de legătură către 3 (max. 3 m)
cutia de comandă

(b)

Echipament opţional
3

Senzor de interior la
distanţă

2

Şuruburile sunt livrate cu şaibe de blocare dinţate. Folosiţi
ÎNTOTDEAUNA şaibele de blocare dinţate, chiar şi atunci
când trebuie înlocuite şuruburile. Nerespectarea acestor
avertizări poate duce la şocuri electrice.
INFORMAŢII

Curent
maxim de
regim

Reţea de alimentare
1

AVERTIZARE

NU scoateţi diblurile de pe placa frontală a cutiei de
opţiune.

4.2

Montarea cutiei de opţiune

4.2.1

Pentru a instala cutia de opţiune

1

Scoateţi placa frontală.

2

Ţineţi sprijinită de perete placa din spate şi marcaţi punctele de
fixare (2 sus şi 2 jos).

(b)

NOTIFICARE

Componente procurate la faţa locului
4

Contor electric

2 (per contor)

(b)

5

Intrări digitale pentru
consumul de energie

2 (per semnal de
intrare)

(b)

6

Ieşire alarmă

2

(b)
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Asiguraţi-vă că marcajele (2 cu 2) sunt la nivel şi că
dimensiunile acestora corespund cu figura de mai jos.
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4 Instalarea
X2M

X2M

310 mm

A4P

A4P

X1M
1 2 3

X1M
1 2 3
X8M

X8M

318 mm
3

Faceţi 4 orificii şi instalaţi 4 dibluri (adecvate pentru M5).

4

Puneţi şuruburile în diblurile de sus şi agăţaţi cutia în şuruburi.

5

Puneţi şuruburile în diblurile de jos.

6

Fixaţi bine cele 4 şuruburi.

1
2
3

2

Conectarea cablajului electric

4.3

Fixaţi cablul cu cleme pe soclurile de fixare pentru a evita
tensionarea şi aveţi grijă să NU vină în contact cu muchii
ascuţite.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

PRECAUŢIE

AVERTIZARE

NU împingeţi şi nu aşezaţi cablurile de lungime redundantă
în unitate.

Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA cablu multicolor pentru cablurile
de alimentare electrică.

4.3.1

GND
L
N

Pentru a conecta cablajul electric la cutia
de opţiune

1

Introduceţi cablajul prin partea de jos a cutiei de opţiune.

2

Asiguraţi-vă că în dreapta se află cablajul de joasă tensiune.
Treceţi-l prin orificiul de pătrundere şi fixaţi-l cu cleme:

Pentru a conecta cablu de legătură între
cutia de opţiune şi cutia de comandă

4.3.3
1

Conectaţi conectorii din punga accesoriilor la A1P de pe X5A
atât la cutia de comandă cât şi la placa cu circuite imprimate a
cutiei de opţiune.

2

Conectaţi conectorii cu ajutorul unui cablu procurat la faţa
locului.

a

b

a

X5A

X5A

A4P

A4P

c
a
b
c

b

a

Cablaj joasă tensiune
Cablaj înaltă tensiune
Reţea de alimentare

a
b

NOTIFICARE
Distanţa între cablurile de înaltă şi joasă tensiune trebuie
să fie de cel puţin 25 mm.

4.3.2
1

4.3.4

În cazul unui contor electric cu ieşire prin tranzistori,
verificaţi polaritatea. Polul pozitiv TREBUIE conectat la
X2M/7 şi X2M/9; polul negativ la X2M/8 şi X2M/10.

Conectaţi borna cutiei de opţiune X1M la borna cutiei de
comandă X1M.
1

4

Pentru a conecta contoarele de
electricitate
INFORMAŢII

Pentru a conecta reţeaua de alimentare a
cutiei de opţiune
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Conectori (accesoriu)
Cablu de legătură (procurat la faţa locului)

Conectaţi cablul contoarelor de electricitate
corespunzătoare, ca în ilustraţia de mai jos.

la

bornele
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4 Instalarea
X2M

X2M

A4P

A4P

15
13

10
9
8
7

X1M

X1M

X8M

X8M

S5P S6P

2

2

Fixaţi cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.

Pentru a conecta intrările digitale ale
consumului de energie

4.3.5
1

Fixaţi cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.

4.3.7
1

Conectaţi cablul intrărilor digitale ale consumului de energie la
bornele corespunzătoare, ca în ilustraţia de mai jos.

Pentru a conecta ieşirea PORNIRE/
OPRIRE pentru răcirea/încălzirea spaţiului

Conectaţi cablul de ieşire PORNIRE/OPRIRE pentru răcirea/
încălzirea spaţiului la bornele corespunzătoare, ca în ilustraţia
de mai jos.

X2M

X1M

12

X8M

A4P
12
11
6
5
4
3
2
1
X1M
X8M

2

Fixaţi cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.

4.3.8
1

2

Conectaţi la bornele X2M/1+2
Conectaţi la bornele X2M/3+4
Conectaţi la bornele X2M/5+6
Conectaţi la bornele X2M/11+12

34

X8M

Fixaţi cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.

4.3.6
1

Conectaţi cablul schimbătorului la sursa de căldură externă la
bornele corespunzătoare, ca în ilustraţia de mai jos.
X1M

S3P S2P S1P S4P

S3P
S2P
S1P
S4P

Pentru a conecta schimbătorul la sursa de
căldură externă

Pentru a conecta ieşirea alarmei

Conectaţi cablul de ieşire a alarmei la bornele corespunzătoare,
ca în ilustraţia de mai jos.

LN

2
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Fixaţi cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.
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5 Pornirea instalaţiei

5

Pornirea instalaţiei

Pentru instrucţiuni privind modul de configurare, dare în exploatare a
instalaţiei şi predare către utilizator, consultaţi manualul de instalare
a unităţii exterioare.
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