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▪ Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό:
▪ Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του
προαιρετικού εξοπλισμού
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας) +
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Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
ROTEX της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από
τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

5
5
5
5

2

Πληροφορίες για τη
συσκευασία

2.1

Προαιρετικό κιβώτιο

6
6

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

6

▪ Το προαιρετικό κιβώτιο RK2CB07CAV3 είναι μια
προαιρετική μονάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο σε συνδυασμό με τις εξωτερικές μονάδες
RDLQ05+07CAV3 και RBLQ05+07CAV3.

Πληροφορίες για τα έγγραφα
τεκμηρίωσης

1.1

Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο

▪ Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό
κιβώτιο, θα πρέπει αυτό το προαιρετικό κιβώτιο
ελέγχου RKCB07CAV3 να αποτελεί μέρος του
συστήματος.

2.1.1

Στοχευόμενο κοινό
Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

1

Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από το
προαιρετικό κιβώτιο

Ανοίξτε το προαιρετικό κιβώτιο.

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:
▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:
▪ Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από
την εγκατάσταση
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)
▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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3 Προετοιμασία
3.2

Προετοιμασία των ηλεκτρικών
καλωδιώσεων

3.2.1

Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων
για εξωτερικούς και εσωτερικούς
ενεργοποιητές

Προϊόν

Περιγραφή

Καλώδια

Μέγιστη
ένταση
ρεύματος
λειτουργίας

Τροφοδοσία
1

Τροφοδοσία για το
προαιρετικό κιβώτιο

2+GND

(α)

3 (μέγ. 3 m)

(β)

2

(β)

2 (ανά μετρητή)

(β)

Καλώδιο διασύνδεσης
2

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα.

2

a

2×

Προαιρετικός εξοπλισμός
3

a

3

Ακροδέκτες για το καλώδιο διασύνδεσης του προαιρετικού
κιβωτίου με το κιβώτιο ελέγχου RKCB07CAV3.

Προετοιμασία

3.1

Προετοιμασία του χώρου
εγκατάστασης

3.1.1

Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για το
προαιρετικό κιβώτιο

▪ Να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες μέτρησης:
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του προαιρετικού
κιβωτίου και του κιβωτίου ελέγχου RKCB07CAV3
ακόλουθες

οδηγίες

50

3m

Αισθητήρας
τηλεχειρισμού
εσωτερικού χώρου

Εξαρτήματα του εμπορίου
4

Μετρητής ηλεκτρικού
ρεύματος

5

Ψηφιακές είσοδοι
2 (ανά σήμα
κατανάλωσης ενέργειας εισόδου)

(β)

6

Έξοδος βλάβης

2

(β)

7

Έξοδος
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
θέρμανσης/ψύξης
χώρου

2

(β)

8

Σήμα της μονάδας
μεταβολής στην
εξωτερική πηγής
θερμότητας

2

(β)

(α)
(β)

αποστάσεων

Διατομή καλωδίου 2,5 mm².
Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm².

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

50

Για τις περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές των διάφορων
συνδέσεων, ανατρέξτε στο εσωτερικό του προαιρετικού
κιβωτίου.

600
100

οι

50

▪ Να ληφθούν υπόψη
εγκατάστασης:

50

Καλώδιο διασύνδεσης
με το κιβώτιο ελέγχου

(mm)
▪ Το προαιρετικό κιβώτιο προορίζεται μόνο για επιτοίχια
εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια
εγκατάστασης είναι ένας επίπεδος και κατακόρυφος τοίχος από
μη εύφλεκτο υλικό.
▪ Το προαιρετικό κιβώτιο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος εύρους 5~35°C.
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4 Εγκατάσταση

4

Εγκατάσταση

4.1

Άνοιγμα των μονάδων

4.1.1

Για να ανοίξετε το προαιρετικό κιβώτιο

6

Στερεώστε καλά τις 4 βίδες.

4.3

Σύνδεση των ηλεκτρικών
καλωδίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα
καλώδια παροχής ρεύματος.

2

4.3.1

1

Πληροφορίες για την ηλεκτρική
συμβατότητα

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12
(Ευρωπαϊκό/Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για
αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε
δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και
≤75 A ανά φάση.).

2×

4.3.2
1
1

Εισαγάγετε τα καλώδια από την κάτω πλευρά του προαιρετικού
κιβωτίου.

2

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο χαμηλής τάσης βρίσκεται στα δεξιά.
Περάστε το μέσα από την οπή εισόδου και στερεώστε το με
δεματικά καλωδίων:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι βίδες παρέχονται μαζί με οδοντωτές ροδέλες
ασφάλισης. Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ οδοντωτές ροδέλες
ασφάλισης, ακόμα κι όταν οι βίδες χρειάζονται
αντικατάσταση. Η παράλειψη τήρησης αυτής της
προειδοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια
στο προαιρετικό κιβώτιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΗΝ αφαιρείτε τα ούπα από το μπροστινό πλαίσιο του
προαιρετικού κιβωτίου.

4.2

Εγκατάσταση του προαιρετικού
κιβωτίου

4.2.1

Για να εγκαταστήσετε το προαιρετικό
κιβώτιο

1

Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο.

2

Τοποθετήστε το πίσω πλαίσιο στον τοίχο και σημειώστε τα
σημεία στερέωσης (2 στην επάνω και 2 στην κάτω πλευρά).

c
a
b
c

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια (2 επί 2) είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένα και ότι οι αποστάσεις τους ταιριάζουν με
τις αποστάσεις στην παρακάτω εικόνα.

a

Καλώδιο χαμηλής τάσης
Καλώδιο υψηλής τάσης
Κεντρική παροχή ρεύματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απόσταση μεταξύ των καλωδίων υψηλής τάσης και
χαμηλής τάσης πρέπει να είναι 25 mm τουλάχιστον.

4.3.3
310 mm

b

1

Για να συνδέσετε το καλώδιο παροχής
ρεύματος του προαιρετικού κιβωτίου

Συνδέστε τον ακροδέκτη του προαιρετικού κιβωτίου X1M στον
ακροδέκτη του κιβωτίου ελέγχου X1M.

318 mm
3

Ανοίξτε 4 οπές και τοποθετήστε 4 ούπα (κατάλληλα για M5).

4

Τοποθετήστε τις βίδες στα ούπα της πάνω πλευράς και
κρεμάστε το κιβώτιο στις βίδες.

5

Τοποθετήστε τις βίδες στα ούπα της κάτω πλευράς.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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4 Εγκατάσταση
X2M

X2M

X2M

A4P

A4P

A4P
X1M
1 2 3

10
9
8
7

X1M
1 2 3
X8M

X8M

X1M
X8M

1
2
3

2

GND
L
N

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων, για να εξασφαλίσετε ότι
δεν ασκείται πίεση και ότι το καλώδιο ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με
τα αιχμηρά άκρα.
2

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού
μήκους στη μονάδα.

4.3.4

Για να συνδέσετε το καλώδιο
διασύνδεσης μεταξύ του προαιρετικού
κιβωτίου και του κιβωτίου ελέγχου

1

Συνδέστε τους ακροδέκτες από το σακουλάκι εξαρτημάτων στον
ακροδέκτη A1P του X5A στην PCB του κιβωτίου ελέγχου και
του προαιρετικού κιβωτίου.

2

Συνδέστε τους ακροδέκτες με ένα καλώδιο του εμπορίου.

a

S5P S6P

b

a

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.

4.3.6
1

Συνδέστε το καλώδιο των ψηφιακών εισόδων κατανάλωσης
ισχύος στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται
στην παρακάτω εικόνα.
X2M

A4P
12
11
6
5
4
3
2
1

X5A

X5A

A4P

A4P

Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εισόδους
κατανάλωσης ισχύος

X1M
X8M

S3P S2P S1P S4P

a
b

4.3.5

Ακροδέκτες (πρόσθετο εξάρτημα)
Καλώδιο διασύνδεσης (του εμπορίου)

Για να συνδέσετε τους μετρητές
ηλεκτρικού ρεύματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε περίπτωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος με έξοδο
τρανζίστορ, ελέγξτε την πολικότητα. Ο θετικός πόλος
ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στις επαφές X2M/7 και X2M/9 και ο
αρνητικός πόλος στις επαφές X2M/8 και X2M/10.

1

S3P
S2P
S1P
S4P

2

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.

4.3.7
1

Συνδέστε στους ακροδέκτες X2M/1+2
Συνδέστε στους ακροδέκτες X2M/3+4
Συνδέστε στους ακροδέκτες X2M/5+6
Συνδέστε στους ακροδέκτες X2M/11+12

Για να συνδέσετε την έξοδο σφάλματος

Συνδέστε το καλώδιο της εξόδου σφάλματος στους
κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω
εικόνα.

Συνδέστε το καλώδιο του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στους
κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω
εικόνα.
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5 Εκκίνηση του συστήματος
X2M

A4P

5

Εκκίνηση του συστήματος

Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση και την εκκίνηση του συστήματος
και για την παράδοση του συστήματος στο χρήστη, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

15
13

X1M
X8M

2

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.

4.3.8

1

Για να συνδέσετε την έξοδο
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ψύξης/θέρμανσης χώρου

Συνδέστε το καλώδιο της εξόδου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ψύξης/θέρμανσης
χώρου
στους
κατάλληλους ακροδέκτες, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω
εικόνα.
X1M

12

X8M

2

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.

4.3.9
1

Για να συνδέσετε τη μονάδα μεταβολής
στην εξωτερική πηγή θερμότητας

Συνδέστε τη μονάδα μεταβολής στο καλώδιο της εξωτερικής
πηγής θερμότητας στους κατάλληλους ακροδέκτες, όπως
υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.
X1M

34

X8M

LN

2

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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ROTEX Heating Systems SARL

in the United Kingdom by:

sono commercializzati tramite:

en France par:

ROTEX
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Représenté en Belgique par:

e En España los productos
ROTEX se comercializan por:

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT 13 ONY
Tel. +44 845 645 641 9000 · Fax +44 845 641 9009
www.daikin.co.uk
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Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese MI-Italy
Tel. +39 02 51619.1 · Fax +39 02 51619222
e-mail info@rotexitalia.it · www.rotexitalia.it
Numero verde ROTEX 800-886699
1, rue des Artisans · F-68280 Sundhoffen
Tel. +33 (0)3 89 21 74 70 · Fax +33 (0)3 89 21 74 74
e-mail info@rotex.fr · www.rotex.fr

DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM NV
Avenue Franklin 1B · B-1300 Wavre
Tel. +32 (0)10 23 72 23 · Fax +32 (0)10 24 49 10
e-mail
info@daikin.be
·
www.daikin.be

DAIKIN AIRCONDITIONING SPAIN
Calle Labastida 2 · E-28034 Madrid
Tel. +34 91 334 5600 · Fax +34 91 334 5630
e-mail marketing@daikin.es · www.daikin.es

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών

a ROTEX products distributed
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d ROTEX Heating Systems GmbH
Langwiesenstraße 10 · D-74363 Güglingen
Fon +49(7135)103-0 · Fax +49(7135)103-200
e - m a i l i n f o @ r o t e x . d e w w w. r o t e x . d e
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