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Uzstādītāja
Sagatavošanās
rokasgrāmata uzstādīšanai, tehniskās
specifikācijas, laba
prakse, atsauces
informācija…

Digitāli faili vietnē http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Pielikuma
Papildinformācija par
grāmata
papildaprīkojuma
papildaprīkoju uzstādīšanu.
mam

Drukāts dokuments (ārpus
telpām uzstādāmās
iekārtas kastē)

Informācija par
dokumentāciju

1.1

Par šo dokumentu

Digitāli faili vietnē http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas
var būt pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu
izplatītāja.
Oriģinālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir
oriģinālo dokumentu tulkojumi.
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Informācija par iepakojumu

2.1

Rezerves sildītājs

2.1.1

Rezerves sildītāja piederumu noņemšana

1

1
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Uzstādīšanas
sildītāja
instrukcijas
uzstādīšanas
rokasgrāmata

Noņemiet sienas stiprinājumu, kas ir piestiprināts rezerves
sildītāja aizmugurē.

Mērķauditorija
Pilnvaroti uzstādītāji
Dokumentācijas komplekts
Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns
komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.
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3 Sagatavošanās
PAZIŅOJUMS

3

Sagatavošanās

3.1

Uzstādīšanas vietas sagatavošana

3.1.1

Rezerves sildītāja uzstādīšanas vietas
prasības

Papildu dažādu savienojumu tehniskā specifikācija ir
norādīta rezerves sildītāja iekšpusē.

▪ Ņemiet vērā atstarpju vērtību vadlīnijas.
Maksimālais attālums no rezerves sildītāja līdz āra
iekārtai

4

Uzstādīšana

4.1

Iekārtu atvēršana

4.1.1

Rezerves sildītāja atvēršana

10 m

>200

▪ Ievērojiet tālāk norādītās uzstādīšanas atstarpju vadlīnijas.

2

>50

>500

>350

>50

▪ Rezerves sildītāju ir paredzēts uzstādīt tikai iekštelpās pie sienas.
Nodrošiniet, ka uzstādīšanas virsma ir līdzena un vertikāla
ugunsizturīga siena.

1

▪ Rezerves sildītājs ir paredzēts darbam apkārtējās temperatūras
diapazonā no 5~35°C.

3.2

Ūdens cauruļu sagatavošana

2×
4.1.2

Uzstādot rezerves sildītāju sistēmai nodrošiniet, lai vienmēr tiktu
nodrošināts nepieciešamais minimālais ūdens plūsmas ātrums.
Papildinformāciju skatiet āra iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

3.3

Elektroinstalācijas sagatavošana

3.3.1

Pārskats par elektriskajiem
savienojumiem ārējiem un iekšējiem
izpildmehānismiem

Vienums

Apraksts

Vadi

Maksimālā
strāvas
plūsma

Rezerves sildītāja slēdžu kārbas vāka
atvēršana

2

Starpsavienojuma kabelis
1

Starpsavienojuma
kabelis starp rezerves
sildītāja komplektu un
vadības kārbu
EKCB07CAV3
(a)

Rezerves
sildītājs

6 (*3V)

(a)

7 (*9W)

Minimālā kabeļa atlase: 0,75 mm2; maksimālais garums:
10 m.

Energoapgādes
avots

3×

Nepieciešamais dzīslu
skaits

EKMBUHCA3V3 1 × 230 V

2+GND

EKMBUHCA9W1 1 × 230 V

2+GND + 2 tilti

3 × 400 V

1

4+GND
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4 Uzstādīšana
4.2

Rezerves sildītāja montāža

4.3

Ūdens cauruļu pievienošana

4.2.1

Rezerves sildītāja uzstādīšana

4.3.1

Ūdens cauruļu pievienošana

1

Piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar M5 skrūvēm.

PAZIŅOJUMS
Savienojot caurules, NEIZMANTOJIET pārmērīgu spēku.
Cauruļu deformēšanās var izraisīt iekārtas darbības
traucējumus. Pārliecinieties, vai pievilkšanas griezes
moments NEPĀRSNIEDZ 30 N•m.
1

Rezerves sildītāja ūdens ievadei un izvadei pievienojiet ūdens
caurules (ārējais piederums).

b

a
a
b

PAZIŅOJUMS

2×

2

Ūdens ievads
Ūdens izvads

Rezerves
sildītāju
uzstādot
reversīvā
sistēmā
(EBLQ05+07CAV3), var rasties kondensāts. Tādēļ
rezerves sildītāja ūdens ievadei uzstādot vārstu komplektu,
nodrošiniet apiešanu. Informāciju skatiet uzstādītāja
atsauces rokasgrāmatā. NEUZSTĀDIET nevienu citu
vārstu komplektu, kas nav norādīts uzstādītāja atsauces
rokasgrāmatā.

Uzkariniet rezerves sildītāju uz sienas stiprinājuma.

INFORMĀCIJA
Rezerves sildītāja iekšpusē ir uzstādīts atgaisošanas
vārsts. Lai noskaidrotu šī vārsta atrašanās vietu, skatiet šīs
uzstādītāja atsauces rokasgrāmatas nodaļu “Tehniskie
dati”. Papildinformāciju, kā veikt atgaisošanu, skatiet āra
iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

4.4

Elektroinstalācijas pievienošana
BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
BRĪDINĀJUMS
Kā strāvas padeves
daudzdzīslu kabeļus.

4.4.1

kabeļus

VIENMĒR

izmantojiet

Elektroinstalācijas pievienošana rezerves
sildītājam

Izvietošana Iespējamie kabeļi (atkarībā no uzstādītajām
opcijām)
a

▪ Rezerves sildītāja termistors (starpsavienojums ar
vadības kārbu EKCB07CAV3)

Zemspriegu
ms
▪ Rezerves
sildītāja
termālais
aizsargs
(starpsavienojums ar vadības kārbu EKCB07CAV3)
▪ Rezerves sildītāja savienojums (uz vadības kārbu
EKCB07CAV3)
b
3
4
5
6
7

Rezerves sildītāja apakšā atzīmējiet atveres pozīciju.
Noņemiet rezerves sildītāju no sienas stiprinājuma.
Apakšā izurbiet skrūves atveri un ievietojiet tapu.
Uzkariniet rezerves sildītāju uz sienas stiprinājuma. Nodrošiniet,
lai iekārta būtu kārtīgi piestiprināta.
Rezerves sildītāja aizmuguri piestipriniet pie sienas ar
M5 skrūvēm.

Uzstādīšanas rokasgrāmata

4

▪ Elektrotīkla strāvas padeve

Augstsprieg
ums
1

Ievietojiet vadu rezerves sildītāja apakšējā daļā.

2

Izvelciet kabeli rezerves sildītāja iekšpusē, kā norādīts tālāk.
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4 Uzstādīšana
Rezerves sildītāja
veids

(b)

Izvietošana

*3V

a

b
a Zemsprieguma vadi

1

Pievienojiet rezerves sildītāja strāvas padeves avotu. *3V
modeļiem F1B tiek lietoti divu polu drošinātāji. *9W modeļiem
F1B tiek lietoti 4 polu drošinātāji.

2

Ja nepieciešams, pārveidojiet spailes X14M savienojumu.

b Augstsprieguma vadi
*9W

Šis aprīkojums atbilst EN/IEC 61000311 (Eiropas/
starptautiskajam tehniskajam standartam, kas norāda
sprieguma izmaiņu ierobežojumus, sprieguma svārstības
un mirgošanu publiskajās zemsprieguma energoapgādes
sistēmās aprīkojumam ar nominālo strāvu ≤75 A), norādot,
ka sistēmas pretestība Zsys ir mazāka vai vienāda ar Zmax
savienojuma punktā starp lietotāja padevi un publisko
sistēmu. Aprīkojuma uzstādītājs vai lietotājs ir atbildīgs par
to, lai nodrošinātu, ka aprīkojums tiek pievienots tikai
tādam strāvas padeves avotam, kur sistēmas pretestība
Zsys ir mazāka vai vienāda ar Zmax (ja nepieciešams, var
konsultēties ar sadales tīklu operatoru).

Rezerves
sildītāja veids

Rezerves sildītāja
strāvas padeves
savienojumi

3 kW 1 ~ 230 V
(*3V)

a

Spaiļu savienojumi

—
F1B

b
L N

a Zemsprieguma vadi
b Augstsprieguma vadi
3

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.
PAZIŅOJUMS
Attālumam starp augstsprieguma
kabeļiem ir jābūt vismaz 25 mm.

4.4.2

un

zemsprieguma

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

Rezerves sildītāja strāvas padeves
pievienošana

F1B

L

X14M
1 2 3 4 5 6

N

UZMANĪBU!
Lai garantētu, ka iekārta ir pilnībā sazemēta, vienmēr
pievienojiet rezerves sildītāja strāvas padevi un
sazemējuma kabeli.
UZMANĪBU!
Ja daļa no sistēmas ir tvertne ar iebūvētu elektrisko
pastiprinātāja sildītāju (EKHW), rezerves sildītājam un
pastiprinātāja sildītājam lietojiet šim mērķim paredzēto
strāvas kontūru. NEKAD neizmantojiet strāvas ķēdi, kas
tiek koplietota ar citu ierīci. Šai strāvas ķēdei jābūt
aizsargātai ar nepieciešamo drošības ierīci saskaņā ar
piemērojamo likumdošanu.
Atkarībā no modeļa rezerves sildītāja kapacitāte var atšķirties.
Pārliecinieties, vai strāvas padeve atbilst rezerves sildītāja
kapacitātei, kā norādīts tabulā tālāk.

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

3

F1B

X14M
1 2 3 4 5 6

L1 L2 L3

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.
INFORMĀCIJA

Rezerves
sildītāja
veids

Rezerves Energoapg
sildītāja ādes avots
kapacitāte

Maksimālā
strāvas
plūsma

Zmax(Ω)

13 A

—

*3V

3 kW

1 ~ 230 V

*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

—

(a)

Aprīkojums atbilst EN/IEC 61000312 (Eiropas/
starptautiskajam tehniskajam standartam, kas norāda
strāvas harmoniku ierobežojumus iekārtām, kas
pievienotas publiskajām zemsprieguma sistēmām ar ieejas
strāvu >16 A un ≤75 A vienai fāzei).
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Papildinformāciju par rezerves sildītāju veidiem un to, kā
konfigurēt rezerves sildītāju, skatiet āra iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatas nodaļā “Konfigurācijas”.

Rezerves sildītāja pievienošanas laikā iespējama nepareiza vadu
savienošana. Lai noteiktu iespējamo modeļa *9W nepareizo vadu
savienojumu, ieteicams izmērīt sildītāja elementu pretestības
vērtību. Atkarībā no dažādiem rezerves sildītāju veidiem, jābūt tālāk
norādītajām pretestības vērtībām (skatiet tabulu tālāk). Pretestību
VIENMĒR mēriet pie kontaktora skavas K1M, K2M un K5M.

Uzstādīšanas rokasgrāmata

5

5 Sistēmas palaišana
3 kW

K1M/1

6 kW

INFORMĀCIJA

6 kW

9 kW

1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 3N~
400 V

3N~
400 V

▪ Lai uzzinātu vairāk par
elektroinstalācijas shēmu.

savienojumiem,

skatiet

K5M/13

52,9 Ω

52,9 Ω

∞

∞

▪ Izmantojiet daudzkodolu kabeli.

K1M/3

∞

∞

105,8 Ω

105,8 Ω

K1M/5

∞

∞

105,8 Ω

105,8 Ω

▪ Rezerves sildītāja komplektam EKMBUHCA3V3, NAV
nepieciešams izveidot savienojumu starp rezerves
sildītāja spaili X15M/6 un vadības kārbas spaili
X2M/14.

K1M/3

K1M/5

26,5 Ω

26,5 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

∞

∞

∞

∞

5

Sistēmas palaišana

Lai uzzinātu, kā konfigurēt sistēmu, nodot to ekspluatācijā un
lietotājam, skatiet āra iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatu.

Piemērs: pretestības mērījums starp K1M/1 un K5M/13.

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

4.4.3

Rezerves sildītāja pievienošana vadības
kārbai

1

Termistoram pievienojiet 2 vadus starp rezerves sildītāja
spailēm X15M/1+2 un vadības kārbas spailēm X2M/5+6.

2

Termālajam aizsargam pievienojiet 2 vadus starp rezerves
sildītāja spailēm X15M/3+4 un vadības kārbas spailēm
X2M/11+12.

3

Savienojumam ar vadības kārbu pievienojiet 3 vadus rezerves
sildītāja spailēm X15M/5+6+7 un vadības kārbas spailēm
X2M/13+14+15.
X2M

A4P

F1B

X15M

X8M

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.
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6

6
5

X1M

1234567

4

15
14
13
12
11
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