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Om dokumentationen

1.1

Om dette dokument

▪ Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata …

2
2

▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/.
▪ Tillægsbog om tilbehør:
▪ Yderligere oplysninger om installation af tilbehør

2

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

2
2

2
2
2
3
3

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være
tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.
Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.
Tekniske data

3

3

▪ Et delsæt af den seneste tekniske dokumentation er tilgængeligt
på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).

3
3

▪ Hele sættet af den seneste tekniske data er tilgængelig på
regionens Daikin extranet (autentificering påkrævet).

3
4
4
4
4
4

2

Om kassen

2.1

Ekstra-varmer
BEMÆRK

5
5

▪ Ekstravarmeren er tilvalg og kan ikke anvendes
enkeltstående.

6

▪ For at kunne bruge ekstravarmeren skal styreboksen
EKCB07CAV3, som er ekstraudstyr, være en del af
systemet.

6
2.1.1
1

Sådan fjernes tilbehøret fra
ekstravarmeren

Fjern vægbeslaget fra kassen.

Målgruppe
Autoriserede installatører
Dokumentationssæt
Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet
består af:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
▪ Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
▪ Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
▪ Installationsvejledning for udendørsenhed:
▪ Installationsvejledning
▪ Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
▪ Installationsvejledning for styreboks:
▪ Installationsvejledning
▪ Format: Papir (i kassen til styreboksen)

3

Forberedelse

3.1

Forberedelse af installationssted

3.1.1

Krav til installationsstedet for
ekstravarmeren

▪ Installationsvejledning for tilbehørsboks:
▪ Installationsvejledning
▪ Format: Papir (i kassen til tilbehørsboksen)
▪ Installationsvejledning for ekstravarmer:
▪ Installationsvejledning
▪ Format: Papir (i kassen til ekstravarmeren)

Installationsvejledning
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▪ Vær opmærksom på retningslinjerne for målene:

EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1
Ekstravarmer til udendørsenheder med integrerede hydrauliske
komponenter
4P405547-1D – 2017.03

4 Installation
Maksimal afstand mellem ekstravarmeren og
udendørsenheden
▪ Vær opmærksom
installationen:

på

følgende

Ekstravarmer

10 m

Strømforsyning

EKMBUHCA9W1 1× 230 V

afstandsretningslinjer

3× 400 V

for

Påkrævet antal ledere
2+GND+2 broer
4+GND

BEMÆRK

>200

Flere tekniske specifikationer for de forskellige tilslutninger
er angivet på indersiden af ekstravarmeren.

>50

>500

Installation

4.1

Åbning af enhederne

4.1.1

Sådan åbnes ekstravarmeren

>350

>50

4

2

INFORMATION
Hvis ekstravarmeren installeres i et reversibelt system
(opvarmning+køling), og et ventilsæt EKMBHBP1 indgår i
systemet, skal der måske sættes mere plads af under
ekstravarmeren end angivet ovenfor. Du kan finde mere
information i installatørvejledningen og dokumentationen til
ventilsættet.
▪ Ekstravarmeren er kun konstrueret til indendørs vægmontering.
Sørg for, at installationsoverfladen er en flad, lodret og ikkebrændbar væg.
▪ Ekstravarmeren er konstrueret til drift med omgivende temperatur
i området 5~30°C.

3.2

Forberedelse af vandrør

1

Ved installation af ekstravarmeren i systemet skal du sørge for, at
den krævede vandflowhastighed er garanteret på alle tidspunkter.
Du kan finde mere information i installationsvejledningen til
udendørsenheden.

2×
4.1.2

3.3

Forberedelse af de elektriske
ledninger

3.3.1

Oversigt over elektrisk tilslutning for
eksterne og interne aktuatorer

Emne

Beskrivelse

Ledninger

Sådan åbnes dækslet til elboksen på
ekstravarmeren

Maksimal
driftsstrøm

Strømforsyning
1

Strømforsyning til
ekstravarmer

Se tabellen
nedenfor.

—

Termomodstand til
ekstravarmersæt

2

(a)

Varmebeskyttelse til
ekstravarmersæt

2

(a)

Tilslutning til
ekstravarmersæt

2 (3V3)

(a)

Forbindelseskabel (til styreboks)
1

(a)

3 (6V3, 6W1,
9W1)

2

1

3×

Mindste kabeltværsnit: 0,75 mm2, maks. længde: 10 m.

Ekstravarmer

Strømforsyning

EKMBUHCA3V3 1× 230 V

Påkrævet antal ledere
2+GND
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4 Installation
4.2

Montering af ekstravarmeren

4.2.1

Installation af ekstravarmeren

1

Fastgør vægbeslaget til væggen med M5-skruer.

b

a
a
b

Vandindløb
Vandudløb

BEMÆRK
Ved montering af ekstravarmeren i et reversibelt system
(opvarmning+køling), hvor nedenstående betingelser er
gyldige (se illustrationen), kan der opstå kondensdannelse
inde i ekstravarmeren. For at lave et omløb til kondensen
skal du installere ventilsæt EKMBHBP1. Der må IKKE
installeres andre ventilsæt end EKMBHBP1. Du kan finde
instruktioner om installation i installatørvejledningen og
dokumentationen, der leveres sammen med ventilsættet.

2×
2

Hæng ekstravarmeren på vægbeslaget.

Betingelser for ventilsæt

A (°C)

31

31

28

28

25

25

22

22

19

19

16

16

13

13

10

10

7

20

23

26
B (°C DB)

29

A (°C)

7
32

3

Afmærk placeringen af hullet ved bunden af ekstravarmeren.

4

Fjern ekstravarmeren fra vægbeslaget.

5

Bor et hul til skruen i bunden, og sæt en prop i.

6

Hæng ekstravarmeren på vægbeslaget. Sørg for at den er
fastgjort forsvarligt.

7

Fastgør bunden af ekstravarmeren til væggen med en M5skrue.

Eksempel: Der er givet en omgivende temperatur på 25°C og en
relativ luftfugtighed på 40%. Hvis afgangsvandtemperaturen i
fordamperen er <12°C, vil der opstå kondens.

4.3

Tilslutning af vandrørsystemet

Bemærk: Du kan finde mere information i det psykrometriske
diagram.

4.3.1

Sådan forbindes vandrørene til
ekstravarmeren

A
B

INFORMATION
Inde i ekstravarmeren er der installeret en automatisk
udluftningsventil. Du kan finde en vejledning om udførelse
af
udluftning
i
kapitlet
“Ibrugtagning”
i
installationsvejledningen til udendørsenheden.

BEMÆRK
Brug IKKE overdreven kraft, når du tilslutter rørene. Hvis
rørene deformeres, kan det medføre funktionsfejl på
enheden. Sørg for, at tilspændingsmomentet IKKE
overstiger 30 N•m.
1

Tilslut vandrør (medfølger ikke) til ekstravarmerens vandindtag
og vandudtag.

Afgangsvandtemperatur fordamper
Tør probe-temperatur
Relativ luftfugtighed 40%
Relativ luftfugtighed 60%
Relativ luftfugtighed 80%

4.4

Tilslutning af de elektriske
ledninger
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til strømforsyning.
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4 Installation
4.4.1

Sådan forbindes de elektriske ledninger til
ekstravarmeren

Ledningsfø Kabler
ring

Ekstravarmer Ekstravar Strømforsy
-type
mer
ning
kapacitet
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

—

Forbindelseskabel (termomodstand til ekstravarmer +
temperaturbeskytter til ekstravarmer + tilslutning til
Lavspændin
ekstravarmer)
g
Hovedstrømforsyning

(a)

Højspændin
g
1

Indsæt ledningerne fra bunden af ekstravarmeren.

2

Inde i ekstravarmeren skal ledningerne føres som følger:

(b)

Ledningsføring

Ekstravarmertype
*3V

a

b

Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12
(europæisk/international teknisk standard, der definerer
grænser for harmoniske strømkilder frembragt af udstyr,
som er tilsluttet offentlige lavspændings-systemer med en
indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A pr. fase).
Dette udstyr er i overensstemmelse med EN/
IEC 61000‑3‑11 (europæisk/international teknisk standard,
der definerer grænser for spændingsændringer,
spændingsudsving og flimren i offentlige
lavspændingsforsyninger med mærkestrøm ≤75 A),
forudsat at systemets impedans Zsys er mindre end eller lig
med Zmax ved grænsefladepunktet mellem brugerens
forsyning og det offentlige system. Det er installatørens
eller brugerens ansvar at sikre sig, om nødvendigt ved at
spørge elforsyningsselskabet, at udstyret kun tilsluttes en
strømforsyning med en system-impedans Zsys, der er
mindre end eller lig med Zmax.

1

Slut strømforsyningen til ekstravarmeren. For *3V-modeller
anvendes en dobbeltpolet sikring til F1B. For *9W-modeller
anvendes en 4-polet sikring til F1B.

2

Hvis det kræves, skal tilslutningen på terminalen X14M ændres.

a Lavspændingsledninger
b Højspændingsledninger

Ekstravarmertype

*9W

Zmax(Ω)

*3V

a

b

Maksimal
driftsstrøm

Tilslutninger til
terminaler

Tilslutninger til
ekstravarmerens
strømforsyning

3 kW 1~ 230 V
(*3V)

—
F1B

L N

a

b
a Lavspændingsledninger
b Højspændingsledninger

3

Fastgør ledningerne med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
3 kW 1~ 230 V
(*9W)

BEMÆRK
Afstanden
mellem
højspændingslavspændingskablerne skal være mindst 25 mm.

4.4.2

og

6 kW 1~ 230 V
(*9W)

F1B

L

X14M
1 2 3 4 5 6

N

Sådan tilsluttes strømforsyningen til
ekstra-varmeren
PAS PÅ
For at sikre, at enheden er fuldt jordet,
ekstravarmerens strømforsyning og jordkabel
tilsluttes.

skal
altid

PAS PÅ

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

F1B

X14M
1 2 3 4 5 6

L1 L2 L3

Hvis der indgår en tank med indbygget elektrisk
hjælpevarmer (EKHW) i systemet, skal du bruge en
særskilt strømkreds til ekstravarmeren og hjælpevarmeren.
Brug ALDRIG en strømkreds, som deles med andet udstyr.
Denne strømkreds skal beskyttes med de påkrævede
sikkerhedsindretninger i henhold til gældende lovgivning.
Ekstravarmerens kapacitet kan variere afhængigt af modellen.
Kontrollér, at strømforsyningen svarer til ekstravarmerens kapacitet
som anført i tabellen nedenfor.
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3

Fastgør kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
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5 Start af systemet
X2M

INFORMATION
Du kan finde mere information om ekstravarmertyperne, og
hvordan
ekstravarmeren
konfigureres,
i
kapitlet
“Konfiguration”
i
installationsvejledningen
til
udendørsenheden.

A4P

Forkert ledningsføring er mulig under tilslutning af ekstravarmeren.
For at undgå forkert ledningsføring på *9W-modellen anbefales det
kraftigt at måle modstandsværdien for varmerelementerne.
Afhængigt af de forskellige ekstravarmer-enheder skal følgende
modstandsværdier (se tabellen nedenfor) måles. Mål ALTID
modstanden på kontaktorklemmerne K1M, K2M og K5M.

K1M/1

3 kW

6 kW

6 kW

9 kW

1~ 230 V

1~ 230 V

3N~
400 V

3N~
400 V

K5M/13

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

∞

∞

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

∞

∞

F1B

X15M

Ω
Ω

K2M

1 3 5 13

1 3 5 13

2 4 6 14

2 4 6 14

K5M

X8M

Fastgør kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
INFORMATION
▪ Se ledningsdiagrammet for flere oplysninger om
forbindelserne.
▪ Brug et flertrådet kabel.
▪ Til ekstravarmersættet EKMBUHCA3V3, skal der IKKE
laves en forbindelse mellem ekstravarmerterminalen
X15M/6 og styreboksterminalen X2M/14.

Eksempel på måling af modstanden mellem K1M/1 og K5M/13:

K1M

6
5

X1M

1234567

4

15
14
13
12
11

5

Start af systemet

Du kan finde oplysninger om, hvordan systemet konfigureres,
ibrugtages og overdrages til brugeren i installationsvejledningen til
udendørsenheden.

1 3 5 13

2 4 6 14

4.4.3

Sådan forbindes ekstravarmersættet med
styreboksen

1

Til termomodstanden skal der forbindes 2 ledninger mellem
ekstravarmerterminalerne X15M/1+2 og styreboksterminalerne
X2M/5+6.

2

Til varmebeskyttelsen skal der forbindes 2 ledninger mellem
ekstravarmerterminalerne X15M/3+4 og styreboksterminalerne
X2M/11+12.

3

Til forbindelsen med styreboksen skal der forbindes 3 ledninger
mellem
ekstravarmerterminalerne
X15M/5+6+7
og
styreboksterminalerne X2M/13+14+15.
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