Ръководство за монтаж
Резервен нагревател на нискотемпературна
моноблок система Daikin Altherma

EKMBUHCA3V3
EKMBUHCA9W1

Ръководство за монтаж
Резервен нагревател на нискотемпературна моноблок система
Daikin Altherma

Български

Съдържание
▪ Ръководство за монтаж на кутията за опции:

Съдържание

▪ Инструкции за монтаж
▪ Формат: На хартия (в кутията на кутията за опции)

1 За документацията
1.1

За настоящия документ ..........................................................

2 За кутията
2.1

Резервен нагревател...............................................................
2.1.1
За изваждане на аксесоарите от резервния
нагревател .................................................................

3 Подготовка
3.1

3.2
3.3

Подготовка на мястото за монтаж..........................................
3.1.1
Изисквания към мястото за монтаж на резервния
нагревател .................................................................
Подготовката на тръбопровода за водата ............................
Подготовка на електроокабеляването...................................
3.3.1
Общ преглед на електрическите съединения за
външните и вътрешни задвижващи механизми .....

4 Монтаж
4.1

4.2
4.3

4.4

Отваряне на модулите ............................................................
4.1.1
За отваряне на резервния нагревател ....................
4.1.2
За отваряне на капака на превключвателната
кутия на резервния нагревател................................
Инсталиране на резервния нагревател.................................
4.2.1
За монтаж на резервния нагревател.......................
Свързване на тръбите за водата ...........................................
4.3.1
За свързване на водопроводните тръби към
резервния нагревател...............................................
Свързване на електрическите кабели ...................................
4.4.1
За свързване на електрическите кабели на
резервния нагревател...............................................
4.4.2
За свързване на захранването на резервния
нагревател .................................................................
4.4.3
За свързване на комплекта резервен нагревател
към контролната кутия..............................................

5 Пускане на системата

1

За документацията

1.1

За настоящия документ

2

▪ Ръководство за монтаж на резервния нагревател:

2

▪ Инструкции за монтаж

2

▪ Формат: На хартия (в кутията на резервния нагревател)

2

▪ Справочно ръководство на монтажника:
▪ Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни,
…

2

3

▪ Формат: Цифрови файлове на: http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

3
3
3
3

▪ Справочник за допълнително оборудване:
▪ Допълнителна информация
допълнително оборудване

3

4
4
4
4
4
5
5

това

как

се

монтира

▪ Формат: На хартия (в кутията на външното тяло) + Цифрови
файлове
на:
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Последните редакции на доставената документация може да са
налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите
чрез вашия дилър.
Оригиналната документация е написана на английски език.
Всички други езици са преводи.
Технически данни
▪ Извадка от най-новите технически данни може да се намери
на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
▪ Пълният комплект с най-новите технически данни може да
се намери на Daikin екстранет (изисква се автентификация).
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2

За кутията

2.1

Резервен нагревател
ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Резервният нагревател е опция и не може да се
използва самостоятелно.
▪ За да използвате резервния нагревател, е
необходимо опционалната кутия за управление
EKCB07CAV3 да е част от системата.

Целева публика
Упълномощени монтажници
Комплект документация
Този документ е част от комплекта документация. Пълният
комплект се състои от:

2.1.1
1

За изваждане на аксесоарите от
резервния нагревател

Свалете стенната планка от кутията.

▪ Общи мерки за безопасност:
▪ Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете,
преди да пристъпите към монтажа
▪ Формат: Отпечатано на хартия (в кутията на външното
тяло)
▪ Ръководство за монтаж на външното тяло:
▪ Инструкции за монтаж
▪ Формат: Отпечатано на хартия (в кутията на външното
тяло)
▪ Ръководство за монтаж на контролната кутия:
▪ Инструкции за монтаж
▪ Формат: На хартия (в кутията на контролната кутия)
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3 Подготовка

3

Подготовка

Елемент

3.1

Подготовка на мястото за
монтаж

1

Термистор за
2
комплекта на
резервния нагревател

(a)

Изисквания към мястото за монтаж на
резервния нагревател

2

2
Топлинно защитно
устройство за
комплекта на
резервния нагревател

(a)

3.1.1

3

Съединение за
2 (3V3)
комплекта на
3 (6V3, 6W1,
резервния нагревател
9W1)
(от контролната кутия)

(a)

▪ Обърнете внимание на указанията за измерване:
Максимално разстояние между резервния
нагревател и външното тяло

10 m

▪ Обърнете внимание на следните указания за монтаж:

Описание

>200

(a)

Резервен
нагревател

>50

Максималн
а сила на
тока

Минимално сечение на кабела 0,75 mm2; максимална
дължина: 10 m.

Електрозахран
ване

Изискван брой
проводници

EKMBUHCA3V3 1× 230 V

2+GND

EKMBUHCA9W1 1× 230 V

2+GND+2 моста

3 × 400 V

>500

4+GND

ЗАБЕЛЕЖКА
Повече технически спецификации на различните
съединения са посочени на вътрешната страна на
резервния нагревател.

>350

>50

Проводници

ИНФОРМАЦИЯ
Ако резервният нагревател е монтиран в реверсивна
система (EBLQ05+07CAV3) и комплект вентил
EKMBHBP1 е част от системата, може да се наложи
осигуряването на повече пространство под резервния
нагревател, отколкото посоченото по-горе. За повече
информация вижте справочното ръководство на
монтажника и документацията на комплекта вентил.

4

Монтаж

4.1

Отваряне на модулите

4.1.1

За отваряне на резервния нагревател

▪ Резервният нагревател е предназначен за стенен монтаж
само на закрити места. Уверете се, че повърхността за
монтаж представлява гладка и вертикална незапалима стена.

2

▪ Резервният нагревател е предназначен за работа при
окръжаващи температури в диапазона 5~30°C.

3.2

Подготовката на тръбопровода
за водата

Когато монтирате резервния нагревател в система, се уверете,
че необходимият минимален дебит на водата е гарантиран по
всяко време. За повече информация вижте ръководството за
монтаж на външното тяло.

3.3

Подготовка на
електроокабеляването

3.3.1

Общ преглед на електрическите
съединения за външните и вътрешни
задвижващи механизми

Елемент

Описание

Проводници

1
2×

Максималн
а сила на
тока

Междумодулен кабел
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4 Монтаж
4.1.2

За отваряне на капака на
превключвателната кутия на резервния
нагревател

3

Маркирайте положението на отвора в долната част на
резервния нагревател.

4

Свалете резервния нагревател от стенната планка.

5

Пробийте отвор за долния винт и вкарайте дюбел.

6

Окачете резервния нагревател върху стенната планка.
Уверете се, че е закрепен правилно.

7

Фиксирайте долната част на резервния нагревател към
стената с винт M5.

4.3

Свързване на тръбите за водата

4.3.1

За свързване на водопроводните
тръби към резервния нагревател

2

ЗАБЕЛЕЖКА
НЕ използвайте прекомерна сила, когато свързвате
тръбите. Деформирането на тръбите може да стане
причина за неизправна работа на модула. Уверете се,
че моментът на затягане НЕ превишава 30 N•m.

1

3×

1

4.2

Инсталиране на резервния
нагревател

4.2.1

За монтаж на резервния нагревател

1

Закрепете стенната планка към стената с винтове M5.

Свържете тръбите за водата (доставка на място) към
входящия и изходящия отвор за вода на резервния
нагревател.

b

a
a
b

Вход за вода
Изход за вода

ЗАБЕЛЕЖКА

2×
2

Окачете резервния нагревател върху стенната планка.
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Когато резервният нагревател е монтиран в
реверсивна система (EBLQ05+07CAV3) и са изпълнени
условията по-долу (вижте илюстрацията), вътре в
резервния нагревател може да се появи конденз. За
осигуряване на байпас за конденза монтирайте
комплект вентил EKMBHBP1. НЕ монтирайте никакъв
друг комплект вентил освен EKMBHBP1. За инструкции
за монтаж вижте справочното ръководство на
монтажника и документацията, предоставена с
комплекта вентил.
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Условия за комплекта вентил

A (°C)

31

31

Прекарван Кабели
е на
кабелите

28

28

b

25

25

22

22

19

19

16

16

13

13

10

10

7

20

23
A
B

26
B (°C DB)

29

Главно електрозахранване

Високо
напрежени
е

A (°C)

1

Вкарайте кабелите от долната страна на резервния
нагревател.

2

Вътре в резервния нагревател прекарайте кабелите, както
следва:
Прекарване на кабелите

Тип резервен
нагревател
*3V

7
32

a

b

a Кабели за ниско напрежение

Температура на изходящата вода на изпарителя
Температура по сухия термометър
Относителна влажност 40%
Относителна влажност 60%
Относителна влажност 80%

b Кабели за високо напрежение
*9W

Пример: При окръжаваща температура 25°C и относителна
влажност 40%. Ако температурата на изходящата вода на
изпарителя е <12°C, може да се появи конденз.
Бележка: За повече информация вижте психрометричната
диаграма.

a

ИНФОРМАЦИЯ
Вътре
в
резервния
нагревател
е
монтиран
автоматичен
обезвъздушителен
вентил.
За
местоположението на този вентил вижте глава
“Технически данни” на справочното ръководство на
монтажника. За инструкции относно това как се
извършва обезвъздушаване вижте глава “Пускане в
експлоатация” на ръководството за монтаж на
външното тяло.

4.4

Свързване на електрическите
кабели

многожилен

3

Фиксирайте кабелите с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.
ЗАБЕЛЕЖКА
Разстоянието между кабелите за високо напрежение и
за ниско напрежение трябва да бъде най-малко 25 mm.

За свързване на захранването на
резервния нагревател
ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ
използвайте
захранващите кабели.

a Кабели за ниско напрежение
b Кабели за високо напрежение

4.4.2

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

b

кабел

за

За да се гарантира, че модулът е напълно заземен,
винаги свързвайте електрозахранването на резервния
нагревател и заземяващия кабел.
ВНИМАНИЕ

4.4.1

За свързване на електрическите кабели
на резервния нагревател

Прекарван Кабели
е на
кабелите
a

Съединителен кабел (термистор на резервния
нагревател + термозащита на резервния
Ниско
нагревател + връзка на резервния нагревател)
напрежени
е
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Ако като част от системата има бойлер с вграден
електрически допълнителен нагревател (EKHW),
използвайте специално предназначена захранваща
верига за резервния и допълнителния нагревател.
НИКОГА не използвайте захранваща верига, която се
използва съвместно с друг електрически уред. Тази
захранваща верига трябва да бъде защитена с
необходимите предпазни устройства в съответствие с
изискванията на приложимото законодателство.
Мощността на резервния нагревател може да варира в
зависимост от модела. Уверете се, че захранването
съответства на мощността на резервния нагревател, както е
посочено в таблицата по-долу.

Ръководство за монтаж
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4 Монтаж
Тип
резервен
нагревател

Мощност Електрозах Максимална
на
ранване
сила на
резервни
тока
я
нагревате
л

Zmax(Ω)

3 kW

1~ 230 V

13 A

—

*9W

3 kW

1~ 230 V

13 A

—

6 kW

1~ 230 V

26 A(a)(b)

—

6 kW

3N~ 400 V

8,6 A

—

9 kW

3N~ 400 V

13 A

—

(b)

1

2

Оборудване, което отговаря на изискванията на EN/
IEC 61000-3-12 (Европейски/международен технически
стандарт, който определя гранични стойности на
хармонични съставящи на тока, създавани от
съоръжения, свързани към обществени захранващи
системи с ниско напрежение с входен ток >16 A и ≤75 A
за фаза).
Това оборудване отговаря на изискванията на EN/
IEC 61000‑3‑11 (Европейски/Международен технически
стандарт, който определя граничните стойности на
изменението на напрежението, на флуктуациите на
напрежението и на импулсните изменения в
обществените захранващи системи с ниско напрежение
за оборудване с номинален ток ≤75 A), при условие че
импедансът на системата Zsys е по-малък от или равен
на Zmax в интерфейсната точка между захранването на
потребителя и обществената система. Монтажникът
или потребителят на оборудването има задължението
да гарантира чрез консултиране с оператора на
разпределителната мрежа, ако това е необходимо, че
оборудването е свързано само със захранване с
импеданс на системата Zsys, по-малък от или равен на
Zmax.

Свързване на захранването на резервния нагревател. При
*3V модели за F1B се използва двуполюсен предпазител.
При *9W модели за F1B се използва 4-полюсен
предпазител.

3

Съединения към
захранването на
резервния
нагревател

Съединения към
клемите

F1B

L1 L2 L3

Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.
ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация относно типовете резервни
нагреватели и относно това как се конфигурира
резервният нагревател вижте глава “Конфигурация” на
ръководството за монтаж на външното тяло.

По време на свързването на резервния нагревател е възможно
да се получи неправилно окабеляване. За да откриете
възможно неправилно окабеляване на модела *9W, силно се
препоръчва да се измери стойността на съпротивлението на
нагревателните елементи. В зависимост от различните типове
резервни нагреватели трябва да се измерят следните стойности
на съпротивлението (вижте таблицата по-долу). ВИНАГИ
измервайте съпротивлението на клемите на контакторите K1M,
K2M и K5M.

K1M/1

K5M/13

3 kW

6 kW

6 kW

9 kW

1~ 230 V

1~ 230 V

3N~
400 V

3N~
400 V

52,9 Ω

52,9 Ω

∞

∞

K1M/3

∞

105,8 Ω

105,8 Ω

105,8 Ω

K1M/5

∞

158,7 Ω

105,8 Ω

105,8 Ω

K1M/3

K1M/5

26,5 Ω

52,9 Ω

105,8 Ω

105,8 Ω

K2M/1

K5M/13

∞

26,5 Ω

∞

∞

—

3 kW 1~ 230 V
(*3V)

Съединения към
клемите

X14M
1 2 3 4 5 6

F1B

9 kW 3N~ 400 V
(*9W)

Ако е необходимо, променете съединението на клема
X14M.

Тип резервен
нагревател

Съединения към
захранването на
резервния
нагревател

6 kW 3N~ 400 V
(*9W)

*3V

(a)

Тип резервен
нагревател

K2M/3

∞

∞

52,9 Ω

52,9 Ω

K2M/5

∞

∞

52,9 Ω

52,9 Ω

K2M/3

K2M/5

52,9 Ω

52,9 Ω

52,9 Ω

52,9 Ω

K1M/5

K2M/1

∞

132,3 Ω

∞

∞

L N

Примерно измерване на съпротивлението между K1M/1 и
K5M/13:

3 kW 1~ 230 V
(*9W)
6 kW 1~ 230 V
(*9W)

F1B

L

N

X14M
1 2 3 4 5 6

Ω
Ω

K1M

K2M

1 3 5 13

1 3 5 13

2 4 6 14

2 4 6 14

K5M
1 3 5 13

2 4 6 14
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5 Пускане на системата
4.4.3

За свързване на комплекта резервен
нагревател към контролната кутия

1

За термистора свържете 2 кабела между клеми X15M/1+2
на резервния нагревател и клеми X2M/5+6 на контролната
кутия.

2

За термичната защита свържете 2 кабела между клеми
X15M/3+4 на резервния нагревател и клеми X2M/11+12 на
контролната кутия.

3

За съединението с контролната кутия свържете 3 кабела
между клеми X15M/5+6+7 на резервния нагревател и клеми
X2M/13+14+15 на контролната кутия.
X2M

15
14
13
12
11

A4P

F1B

6
5

X1M

1234567
X15M

4

X8M

Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.
ИНФОРМАЦИЯ
▪ За подробности относно
електромонтажната схема.

съединенията

вижте

▪ Използвайте многожилен кабел.
▪ За комплект резервен нагревател EKMBUHCA3V3
НЕ е необходимо да се прави свързване между
клема X15M/6 на резервния нагревател и клема
X2M/14 на контролната кутия.

5

Пускане на системата

За инструкции относно това как да конфигурирате и пуснете
системата в експлоатация, както и как да я предадете на
потребителя, вижте ръководството за монтаж на външното
тяло.
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