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▪ Opsiyonel cihazların nasıl monte edilmesi gerektiği hakkında
ilave bilgiler

2
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3.1
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▪ Formatı: Dijital dosyaları ROTEX ana sayfasında bulabilirsiniz.
▪ Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık:

3
3
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▪ Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar) + Dijital dosyaları
ROTEX ana sayfasında bulabilirsiniz
Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel ROTEX
web sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.
Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.
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Kutu hakkında
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2.1

Seçenek kutusu

Allianz Plaza-Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1
34750 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

BİLDİRİM
▪ Seçenek kutusu RK2CB07CAV3 bir seçenektir ve
yalnızca RDLQ05+07CAV3 ve RBLQ05+07CAV3 dış
üniteleriyle birlikte kullanılabilir.

5

▪ Seçenek
kutusunun
kullanılabilmesi
için,
RKCB07CAV3 opsiyonel kontrol kutusunun, sistemin
bir parçası olması gerekir.

2.1.1

Aksesuarları seçenek kutusundan
çıkarmak için

1

Seçenek kutusunu açın.

2

Aksesuarları sökün.

Hedef okuyucu
Yetkili montörler
Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:
▪ Genel güvenlik önlemleri:
▪ Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden
okumanız gereken güvenlik talimatları

önce

mutlaka

▪ Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar)
▪ Dış ünite montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları
▪ Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar)
▪ Kontrol kutusu montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları
▪ Formatı: Basılı (kontrol kutusu kutusundan çıkar)
▪ Seçenek kutusu montaj kılavuzu:

a

2×

▪ Montaj talimatları
▪ Formatı: Basılı (seçenek kutusu kutusundan çıkar)
▪ Yedek ısıtıcı montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

a

Seçenek kutusu ile kontrol kutusu RKCB07CAV3
arasındaki ara bağlantı kablosu konektörleri.

▪ Formatı: Basılı (yedek ısıtıcı kutusundan çıkar)
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3 Hazırlık

3

Hazırlık

4

Montaj

3.1

Montaj konumunun hazırlanması

4.1

Ünitelerin açılması

3.1.1

Seçenek kutusu için montaj sahası
gereksinimleri

4.1.1

Seçenek kutusunu açmak için

▪ Ölçümle ilgili olarak şu hususları dikkate alın:
Seçenek kutusu ile kontrol kutusu RKCB07CAV3
arasındaki maksimum mesafe

3m

2

50

50

▪ Montajla ilgili şu hususları dikkate alın:

1

600

1

100

50

50

2×

(mm)

UYARI

▪ Seçenek kutusu yalnızca kapalı alanlarda duvara monte edilmek
üzere tasarlanmıştır. Montaj yüzeyi olarak yanmaz nitelikte, düz
ve düşey bir duvar seçildiğinden emin olun.

Vidalar, dişli kilit pullarıyla birlikte gelir. Vidaların
değiştirilmesi gerekiyorsa DAİMA dişli kilit pullarını da
değiştirin. Bu uyarının dikkate alınmaması, elektrik
çarpmasına neden olabilir.

▪ Seçenek kutusu, 5~35°C dış ortam sıcaklığı aralığında çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.

3.2

Elektrik kablolarının hazırlanması

3.2.1

Harici aktüatörler için elektrik
bağlantılarına genel bakış

Öğe

Açıklama

Kablolar

Maksimum
çalışma
akımı

Güç beslemesi
1

Seçenek kutusu güç
beslemesi

2+GND

BİLGİ
Seçenek
kutusunun
ÇIKARMAYIN.

Kontrol kutusuna ara
bağlantı kablosu

plakasındaki

dübelleri

4.2

Seçenek kutusunun montajı

4.2.1

Seçenek kutusunu monte etmek için

1

Ön paneli çıkarın.

2

Arka plakayı duvara dayayın ve sabitleme noktalarını (2 tane
üstte ve 2 tane altta) işaretleyin.

(a)

BİLDİRİM

Ara bağlantı kablosu
2

ön

3 (maks 3 m)

(b)

2

(b)

İşaretlerin (2'ye 2) tamamen düz olduğundan ve
boyutlarının aşağıdaki şekilde belirtilen değerlere karşılık
geldiğinden emin olun.

Opsiyonel cihazlar
3

Uzak iç ortam sensörü

4

Elektrik sayacı

2 (metre başına)

(b)
(b)

5

Güç tüketimi dijital
girişleri

2 (giriş sinyali
başına)

6

Alarm çıkışı

2

(b)

7

Alan soğutma/ısıtma
AÇIK/KAPALI çıkışı

2

(b)

8

Harici ısı kaynağına
geçiş

2

(b)

(a)
(b)

Kablo kesiti 2,5 mm².
Minimum kablo kesiti 0,75 mm².

BİLDİRİM
Farklı bağlantılara ilişkin daha ayrıntılı teknik özellikler
seçenek kutusu içinde belirtilmiştir.
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310 mm

Sahada temin edilen bileşenler

318 mm
3

4 delik açın ve 4 adet dübeli (M5 için uygun) yerleştirin.

4

Vidaları üst dübellere yerleştirin ve kutuyu vidalara asın.

5

Vidaları alt dübellere yerleştirin.

6

4 vidayı sağlam şekilde sıkın.
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4 Montaj
4.3

Elektrik kablolarının bağlanması

2

Gerginliğin alınmasını sağlamak ve keskin kenarlara temas
ETMEYECEĞİNDEN emin olmak için kabloları kablo bağlarıyla
sabitleyin.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

DİKKAT
UYARI

Gereğinden
uzun
kabloları
yerleştirmeyin ve zorlamayın.

Güç besleme kabloları için DAİMA çok çekirdekli kablo
tercih edin.

4.3.4
4.3.1

4.3.2

1

Aksesuar torbasından çıkan konektörleri kontrol kutusu ve
seçenek kutusu PCB'si üzerindeki A1P ve X5A terminallerine
bağlayın.

2

Konektörleri sahada temin edilen bir kabloyla bağlayın.

a

Elektrik kablolarını seçenek kutusuna
bağlamak için

1

Kabloları seçenek kutusunun altından yerleştirin.

2

Alçak gerilim kablolarının sağ tarafa geldiğinden emin olun.
Giriş deliğinden sokun ve kablo kelepçeleri kullanarak
sabitleyin:

a
b
c

a

X5A

A4P

Elektrik sayaçlarını bağlamak için
Transistör çıkışlı bir elektrik sayacı kullanılıyorsa, artı ve
eksi kutuplarına dikkat edin. Artı kutbu MUTLAKA X2M/7
ve X2M/9'a ve eksi kutbu X2M/8 ve X2M/10'a
bağlanmalıdır.

Yüksek gerilim kabloları ile alçak gerilim
arasındaki mesafe en az 25 mm olmalıdır.

1

kabloları

1

Elektrik sayaçları kablosunu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi
ilgili terminallere bağlayın.
X2M

Seçenek kutusu güç beslemesini
bağlamak için

Seçenek kutusu X1M terminalini kontrol kutusu X1M terminaline
bağlayın.
X2M

A4P
10
9
8
7

X2M

A4P

A4P

X1M
1 2 3

Konektörler (aksesuar)
Ara bağlantı kablosu (sahada temin edilir)

BİLGİ

Alçak gerilim kabloları
Yüksek gerilim kabloları
Ana güç beslemesi

BİLDİRİM

4.3.3

a

X5A

4.3.5
b

b

A4P

a
b

c

üniteye

Ara bağlantı kablosunu seçenek kutusu
ile kontrol kutusu arasına bağlamak için

Elektrik uyumluluğu hakkında

EN/IEC 61000‑3‑12 (Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile
kamuya açık düşük akımlı sistemlere bağlanan cihaz tarafından
üretilen harmonik akımlar için sınırları tespit eden Avrupa/
Uluslararası Teknik Standardı.) ile uyumlu cihaz.

KESİNLİKLE

X1M

X1M
1 2 3

X8M
X8M

1
2
3

Montaj kılavuzu

4

GND
L
N

X8M

S5P S6P

2

Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.
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5 Sistemin başlatılması
4.3.6
1

X1M

Güç tüketimi dijital girişlerini bağlamak
için

12

X8M

Güç tüketimi dijital girişlerinin kablosunu aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi ilgili terminallere bağlayın.
X2M

A4P
12
11

2

6
5
4
3
2
1

Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.

4.3.9

X1M

1
X8M

Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak
için

Harici ısı kaynağı değiştiricisi kablosunu aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi ilgili terminallere bağlayın.
X1M

34

X8M

S3P S2P S1P S4P

S3P
S2P
S1P
S4P

2

X2M/1+2 terminallerine bağlayın
X2M/3+4 terminallerine bağlayın
X2M/5+6 terminallerine bağlayın
X2M/11+12 terminallerine bağlayın
LN

Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.

4.3.7
1

Alarm çıkışını bağlamak için

Alarm çıkışı kablosunu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ilgili
terminallere bağlayın.
X2M

A4P

2

5

Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.

Sistemin başlatılması

Sistemin yapılandırılması ve devreye alınması ve sistemin
kullanıcıya teslim edilmesi hakkında bilgi için, dış ünitenin montaj
kılavuzuna bakın.

15
13

X1M
X8M

2

Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.

4.3.8
1

Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını
bağlamak için

Alan soğutma/ısıtma AÇIK/KAPALI çıkış kablosunu aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi ilgili terminallere bağlayın.
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a ROTEX products distributed

DAIKIN AIRCONDITIONING UK Ltd.
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DAIKIN AIRCONDITIONING ITALY S.p.A.
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ROTEX Heating Systems SARL

en France par:

ROTEX
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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
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