Návod na inštaláciu
Voliteľná skriňa nízkotepelného systému Monobloc
ROTEX HPSU

RK2CB07CAV3

Návod na inštaláciu
Voliteľná skriňa nízkotepelného systému Monobloc ROTEX HPSU

slovenčina

Obsah
▪ Návod na inštaláciu záložného ohrievača:

Obsah

▪ Pokyny na inštaláciu
▪ Formát: Papier (v balení záložného ohrievača)

1 O dokumentácii
1.1

2

Informácie o tomto dokumente..................................................

2 Informácie o balení
2.1

3.2

Príprava miesta inštalácie .........................................................
3.1.1
Požiadavky voliteľnej skrine na miesto inštalácie .......
Príprava elektrickej inštalácie....................................................
3.2.1
Prehľad elektrického zapojenia externých
a vnútorných aktivátorov .............................................

4.2
4.3

5 Spustenie systému

3

3
3
3
3
4
4
4
4

O dokumentácii

1.1

Informácie o tomto dokumente

▪ Ďalšie informácie o inštalácii voliteľného príslušenstva
▪ Formát: papier (v balení vonkajšej jednotky) + digitálne súbory
nájdete na domovskej stránke ROTEX.
Najnovšie zmeny dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na
regionálnej webovej lokalite spoločnosti ROTEX alebo u predajcu.
Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné
jazyky sú preklady.

2

Informácie o balení

2.1

Voliteľná skriňa
VÝSTRAHA

4
4
5
5

▪ Voliteľná skriňa RK2CB07CAV3 je voliteľná a môže sa
používať len v kombinácii s vonkajšími jednotkami
RDLQ05+07CAV3 a RBLQ05+07CAV3.
▪ Používanie voliteľnej skrine vyžaduje, aby bola
súčasťou
systému
voliteľná
ovládacia
skriňa
RKCB07CAV3.

5
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▪ Doplnok pre voliteľné príslušenstvo:

3
3
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▪ Formát: Digitálne súbory nájdete na domovskej stránke
ROTEX.
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4 Inštalácia
4.1

▪ Príprava inštalácie, technické údaje, osvedčené postupy,
referenčné údaje…
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Voliteľná skriňa..........................................................................
2.1.1
Vybratie príslušenstva z voliteľnej skrine ....................

3 Príprava
3.1

▪ Referenčná príručka inštalátora:

2.1.1

Vybratie príslušenstva z voliteľnej skrine

1

Otvorte voliteľnú skriňu.

2

Vyberte príslušenstvo.

Cieľoví používatelia
Oprávnení inštalátori
Dokumentácia
Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia
zahŕňa tieto dokumenty:
▪ Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
▪ Bezpečnostné
inštaláciou

opatrenia,

ktoré

sa

musia

prečítať

pred

▪ Formát: Výtlačok (v balení vonkajšej jednotky)
▪ Návod na inštaláciu vonkajšej jednotky:
▪ Pokyny na inštaláciu
▪ Formát: Výtlačok (v balení vonkajšej jednotky)

a

2×

▪ Návod na inštaláciu ovládacej skrine:
▪ Pokyny na inštaláciu
▪ Formát: Papier (v balení ovládacej skrine)
▪ Návod na inštaláciu voliteľnej skrine:

a

Konektory prepojovacieho kábla medzi voliteľnou a
ovládacou skriňou RKCB07CAV3.

▪ Pokyny na inštaláciu
▪ Formát: Papier (v balení voliteľnej skrine)
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3 Príprava

3

VÝSTRAHA

Príprava

Ďalšie technické špecifikácie rôznych pripojení
označené na vnútornej strane voliteľnej skrine.

3.1

Príprava miesta inštalácie

3.1.1

Požiadavky voliteľnej skrine na miesto
inštalácie

▪ Pri rozmiestnení nezabudnite na pokyny týkajúce sa rozmerov:
Maximálna vzdialenosť medzi voliteľnou a
ovládacou skriňou RKCB07CAV3
nezabudnite

na

nasledujúce

4.1

Otvorenie jednotky

4.1.1

Otvorenie voliteľnej skrine

na

50

pokyny

2

600
100

50

50

Inštalácia

3m

50

▪ Pri rozmiestnení
inštaláciu:

4

sú

1

2×

(mm)
▪ Voliteľná skriňa je navrhnutá na montáž na stenu len v interiéroch.
Uistite sa, že je povrch inštalácie plochá a zvislá nehorľavá stena.

1

▪ Voliteľná skriňa je navrhnutá na prevádzku v okolitej teplote v
rozsahu od 5 do 35°C.

VAROVANIE

3.2

Príprava elektrickej inštalácie

3.2.1

Prehľad elektrického zapojenia externých
a vnútorných aktivátorov

Skrutky sa dodávajú s vrúbkovanými podložkami. VŽDY
používajte vrúbkované podložky, aj pri nevyhnutnej
výmene skrutiek. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom.

Položka

Opis

Káble

Elektrické napájanie
voliteľnej skrine

2+GND

Prepojovací kábel k
ovládacej skrini

4.2

Montáž voliteľnej skrine

4.2.1

Inštalácia voliteľnej skrine

(a)

Prepojovací kábel
2

NEVYBERAJTE príchytky z prednej dosky voliteľnej
skrine.

Maximálny
aktuálny
prúd

Elektrické napájanie
1

INFORMÁCIE

3 (max. 3 m)

(b)

2

(b)

1

Zložte prednú dosku.

2

Podržte zadnú dosku na stene a označte body upevnenia (2
hore a 2 dole).

Voliteľné príslušenstvo
3

Diaľkový vnútorný
snímač

VÝSTRAHA
Skontrolujte, či sú značky (2 a 2) úplne vodorovné a či ich
rozmery zodpovedajú obrázku uvedenému nižšie.

4

Elektromer

2 (pre každý
elektromer)

(b)

5

Digitálne vstupy
spotreby energie

2 (pre vstupný
signál)

(b)

6

Výstup alarmu

2

(b)

7

Výstup ZAPNUTIE/
VYPNUTIE chladenia/
ohrevu miestnosti

2

(b)

8

Prepnutie na vonkajší
zdroj tepla

2

(b)

(a)
(b)

Prierez kábla 2,5 mm².
Minimálny prierez kábla 0,75 mm².

RK2CB07CAV3
Voliteľná skriňa nízkotepelného systému Monobloc ROTEX HPSU
4P416036-1 – 2015.08

310 mm

Súčasti na mieste inštalácie

318 mm
3

Vyvŕtajte 4 otvory a vložte 4 príchytky (vhodné pre skrutky M5).

4

Do horných príchytiek vložte skrutky a zaveste na ne skriňu.

5

Vložte skrutky do spodných príchytiek.
Návod na inštaláciu
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2

Pevne dotiahnite 4 skrutky.

4.3

Kábel upevnite pomocou káblových spôn, aby sa zaručilo
uvoľnenie napätia. Kábel sa NESMIE dostať do kontaktu
s ostrými hranami.

Zapojenie elektroinštalácie

UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Nadbytočnú dĺžku kábla do jednotky NEVTLÁČAJTE ani
nevkladajte.

VAROVANIE
VŽDY používajte viacžilové elektrické napájacie káble.

4.3.1

Zhoda elektrického systému

Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000‑3‑12 (európska/
medzinárodná technická norma, ktorá určuje limity pre harmonické
prúdy vytvárané zariadením pripojeným na nízkonapäťové verejné
siete so vstupným prúdom >16 A a ≤75 A v jednej fáze).

4.3.2

4.3.4
1

Pripojte konektory z vrecka príslušenstva k svorke A1P na
modeli X5A na kartách PCB ovládacej a voliteľnej skrine.

2

Pripojte konektory pomocou kábla dodaného zákazníkom.

a

Pripojenie elektrického vedenia
k voliteľnej skrini

1

Vložte káble zo spodnej časti voliteľnej skrine.

2

Skontrolujte, či sa káble nízkeho napätia nachádzajú vpravo.
Preveďte ich cez vstupný otvor a upevnite káblovými sponami:

Pripojenie prepojovacieho kábla medzi
voliteľnou a ovládacou skriňou

X5A

A4P

4.3.5

a
b
c

b

Pripojenie elektromerov
V prípade používania elektromera s výstupom tranzistora
skontrolujte polaritu. Kladná polarita MUSÍ byť pripojená ku
konektorom X2M/7 a X2M/9 a záporná polarita ku
konektorom X2M/8 a X2M/10.

Káble nízkeho napätia
Káble vysokého napätia
Hlavné elektrické napájanie

1

Elektromery ventilu pripojte do príslušných svoriek, ako je
znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vzdialenosť medzi káblami vysokého a nízkeho napätia by
mala byť minimálne 25 mm.

1

Konektory (príslušenstvo)
Prepojovací kábel (dodáva zákazník)

INFORMÁCIE

a

VÝSTRAHA

4.3.3

a

X5A

A4P

a
b

c

b

Pripojenie elektrického napájania
voliteľnej skrine

X2M

A4P
10
9
8
7

Pripojte svorku voliteľnej skrine X1M k svorke ovládacej skrine
X1M.
X2M

X2M

A4P

A4P
X1M

X1M
1 2 3

X1M
1 2 3
X8M

X8M

X8M

S5P S6P

1
2
3

GND
L
N
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2

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.
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5 Spustenie systému
4.3.6
1

X1M

Pripojenie digitálnych vstupov spotreby
energie

12

X8M

Digitálne vstupy spotreby energie pripojte do príslušných
svoriek, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
X2M

A4P
12
11

2

6
5
4
3
2
1

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

4.3.9

X1M

1
X8M

Pripojenie prepínania k vonkajšiemu
zdroju tepla

Prepínanie pripojte do príslušných svoriek, ako je znázornené
na nasledujúcom obrázku.
X1M

34

X8M

S3P S2P S1P S4P

S3P
S2P
S1P
S4P

2

Pripojte k svorkám X2M/1 + 2
Pripojte k svorkám X2M/3 + 4
Pripojte k svorkám X2M/5 + 6
Pripojte k svorkám X2M/11 + 12
LN

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

4.3.7
1

Pripojenie výstupu poplašného signálu

Kábel výstupu poplašného signálu pripojte do príslušných
svoriek, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
X2M

A4P

2

5

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

Spustenie systému

Pokyny na konfiguráciu, uvedenie systému do prevádzky a
odovzdanie používateľovi nájdete v návode na inštaláciu vonkajšej
jednotky.

15
13

X1M
X8M

2

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

4.3.8
1

Pripojenie výstupu ZAP./VYP. chladenia
a ohrevu miestnosti

Kábel výstupu ZAP./VYP. chladenia a ohrevu miestnosti
pripojte do príslušných svoriek, ako je znázornené na
nasledujúcom obrázku.

RK2CB07CAV3
Voliteľná skriňa nízkotepelného systému Monobloc ROTEX HPSU
4P416036-1 – 2015.08

Návod na inštaláciu

5
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Langwiesenstraße 10 · D-74363 Güglingen
Fon +49(7135)103-0 · Fax +49(7135)103-200
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a ROTEX products distributed

DAIKIN AIRCONDITIONING UK Ltd.

i In Italia i prodotti ROTEX

DAIKIN AIRCONDITIONING ITALY S.p.A.

f ROTEX Représenté

ROTEX Heating Systems SARL

en France par:

ROTEX

Vertegenwoordigd in België door:
Représenté en Belgique par:

e En España los productos
ROTEX se comercializan por:

Sede operativa
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
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Tel. +34 91 334 5600 · Fax +34 91 334 5630
e-mail marketing@daikin.es · www.daikin.es
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sono commercializzati tramite:

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT 13 ONY
Tel. +44 845 645 641 9000 · Fax +44 845 641 9009
www.daikin.co.uk

Chyby a technické zmeny sú vyhradené
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