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Despre documentaţie

1.1

Despre acest document

Format
Hârtie (în cutia
încălzitorului de rezervă)

Ghidul de
Pregătirea instalării,
referinţă al specificaţii tehnice, bune
instalatorului practici, date de referinţă
etc.

Fişiere digitale la adresa
http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Broşură cu Informaţii suplimentare
anexe
despre modul de instalare
pentru
a echipamentului opţional
echipament
ul opţional

Hârtie (în cutia unităţii
exterioare)
Fişiere digitale la adresa
http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Cele mai recente versiuni ale documentaţiei furnizate pot fi
disponibile pe siteul Web Daikin regional sau prin intermediul
distribuitorului.
Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte
limbi reprezintă traduceri.

2

Despre cutie

2.1

Încălzitor de rezervă

2.1.1

Pentru a scoate accesoriile de la
încălzitorul de rezervă

4
5
6

6

1

Conţine…

Manual de Instrucţiuni de instalare
instalare a
încălzitorului
de rezervă

1

Scoateţi suportul de perete fixat pe spatele încălzitorului de
rezervă.

Public ţintă
Instalatori autorizaţi
Set documentaţie
Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet
este format din:
Document

Conţine…

Format

Măsuri de
siguranţă
generale

Instrucţiuni privind
siguranţa pe care trebuie
să le citiţi înainte de
instalare

Hârtie (în cutia unităţii
exterioare)

Manual de
instalare a
unităţii
exterioare

Instrucţiuni de instalare

Hârtie (în cutia unităţii
exterioare)

Manual de
instalare a
cutiei de
comandă

Instrucţiuni de instalare

Hârtie (în cutia cutiei de
comandă)

Manual de
instalare a
cutiei de
opţiune

Instrucţiuni de instalare

Hârtie (în cutia cutiei de
opţiune)
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3 Pregătirea
NOTIFICARE

3

Pregătirea

3.1

Pregătirea locului de instalare

3.1.1

Cerinţele locului de instalare pentru
încălzitorul de rezervă

Specificaţii tehnice suplimentare ale diverselor conexiuni
sunt indicate în interiorul încălzitorului de rezervă.

▪ Ţineţi cont de indicaţiile privind măsurătorile:
Distanţa maximă între încălzitorul de rezervă şi
unitatea exterioară

4

Instalarea

4.1

Deschiderea unităţilor

4.1.1

Pentru a deschide încălzitorul de rezervă

10 m

>200

▪ Ţineţi cont de indicaţiile următoare privind spaţiul de instalare:

2

>50

>500

>350

>50

▪ Încălzitorul de rezervă este conceput numai pentru montare pe
perete în interiorul clădirilor. Asiguraţivă că suprafaţa instalării
este un perete ignifug plan şi vertical.

1

▪ Încălzitorul de rezervă este conceput pentru a funcţiona la
temperaturi ambiante între 5 şi 35°C.

3.2

Pregătirea tubulaturi de apă

2×
4.1.2

La instalarea încălzitorului de rezervă în instalaţie, asiguraţi în
permanenţă debitul minim de apă. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare.

3.3

Pregătirea cablajului electric

3.3.1

Prezentarea generală a conexiunilor
electrice pentru actuatorii externi şi
interni

Articol

Descriere

Cabluri

Curent
maxim de
regim

Pentru a deschide capacul cutiei de
distribuţie al încălzitorului de rezervă

2

Cablu de legătură
1

Cablu de legătură între 6 (*3V)
setul încălzitorului de
7 (*9W)
rezervă şi cutia de
comandă
EKCB07CAV3
(a)

Încălzitor de
rezervă

(a)

Secţiunea minimă a cablului 0,75mm2; lungimea maximă:
10 m.

Reţea de
alimentare

3×

Număr necesar de
conductori

EKMBUHCA3V3 1 × 230 V

2+GND

EKMBUHCA9W1 1 × 230 V

2+GND+2 punţi

3 × 400 V

1

4+GND
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4 Instalarea
4.2

Montarea încălzitorului de rezervă

6

Agăţaţi încălzitorul de rezervă în suportul de perete. Asiguraţi
vă că este bine fixat.

4.2.1

Pentru a instala încălzitorul de rezervă

7

Fixaţi partea inferioară a încălzitorului de rezervă pe perete cu
un şurub M5.

1

Fixaţi pe perete suportul de perete cu şuruburile M5.

4.3

Conectarea ţevilor de apă

4.3.1

Pentru a conecta ţevile de apă
NOTIFICARE
NU exercitaţi o forţă excesivă la racordarea ţevilor.
Deformarea tubulaturii poate cauza defectarea unităţii.
Asiguraţivă că respectivul cuplu de strângere NU
depăşeşte 30 N•m.

1

Conectaţi tubulatura hidraulică (procurare la faţa locului) la
admisia şi evacuarea apei de la încălzitorul de rezervă.

b

2×

a
a
b

Tur apă
Retur apă

NOTIFICARE

2

Dacă montaţi încălzitorul de rezervă întro instalaţie
reversibilă (EBLQ05+07CAV3), poate apărea condensul.
Prin urmare, realizaţi o derivaţie prin instalarea unui set de
ventil la admisia apei în încălzitorul de rezervă. Pentru
instrucţiuni, consultaţi ghidul de referinţă al instalatorului.
NU instalaţi niciun alt set de ventil decât cel specificat în
ghidul de referinţă al instalatorului.

Agăţaţi încălzitorul de rezervă în suportul de perete.

INFORMAŢII
În încălzitorul de rezervă este instalat un ventil de purjare
automată a aerului. Pentru amplasarea acestui ventil,
consultaţi capitolul “Date tehnice” în ghidul de referinţă al
instalatorului. Pentru instrucţiuni privind purjarea aerului,
consultaţi manualul de instalare a unităţii exterioare.

4.4

Conectarea cablajului electric
PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
AVERTIZARE
Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA cablu multicolor pentru cablurile
de alimentare electrică.

4.4.1
Pozarea

Cabluri posibile (în funcţie de opţiunile instalate)

a

▪ Termistorul setului încălzitorului de rezervă
(legătură cu cutia de comandă EKCB07CAV3)

Joasă
tensiune
3

Marcaţi poziţia găurilor din partea inferioară a încălzitorul de
rezervă.

4

Scoateţi încălzitorul de rezervă din suportul de perete.

b

Daţi o gaură pentru şurubul de pe partea inferioară şi
introduceţi un dop.

Înaltă
tensiune

5
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Pentru a conecta cablajul electric la
încălzitorul de rezervă

▪ Protecţia termică a setului încălzitorului de rezervă
(legătură cu cutia de comandă EKCB07CAV3)
▪ Conexiunea setului încălzitorului de rezervă (către
cutia de comandă EKCB07CAV3)
▪ Reţea de alimentare
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4 Instalarea
1

Introduceţi cablajul prin partea de dedesubt a încălzitorului de
rezervă.

2

În încălzitorul de rezervă, pozaţi cablurile astfel:

Tipul
încălzitorului de
rezervă

(a)

Pozarea

(b)

*3V

a

b
a Cablaj joasă tensiune

Echipament conform cu EN/IEC 61000312 (Standard
tehnic european/internaţional care stabileşte limitele pentru
curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la
sistemele publice de joasă tensiune cu curent de intrare
>16 A şi ≤75 A pe fază).
Acest echipament este conform cu EN/IEC 61000311
(Standard tehnic european/internaţional care stabileşte
limitele pentru modificările de tensiune, fluctuaţiile de
tensiune şi scintilaţia în sistemele publice de alimentare de
joasă tensiune pentru echipamente cu curentul nominal
≤75 A) dacă impedanţa sistemului Zsys este mai mică sau
egală cu Zmax la punctul de interfaţă dintre sursa
utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea
instalatorului sau utilizatorului echipamentului să asigure,
prin consultarea operatorului reţelei de distribuţie dacă este
necesar, ca echipamentul să fie conectat numai la o sursă
cu o impedanţă a sistemului Zsys mai mică decât sau egală
cu Zmax.

1

Conectaţi reţeaua de alimentare a încălzitorului de rezervă.
Pentru modelele *3V, se utilizează o siguranţă cu doi poli
pentru F1B. Pentru modelele *9W, se utilizează o siguranţă cu
patru poli pentru F1B.

2

Dacă este cazul, modificaţi conexiunea la borna X14M.

b Cablaj înaltă tensiune
*9W

Tipul
încălzitorului
de rezervă

a

b

Conexiuni la reţeaua
de alimentare a
încălzitorului de
rezervă

3 kW 1~ 230 V
(*3V)

—
F1B

a Cablaj joasă tensiune
b Cablaj înaltă tensiune
3

Conexiuni la borne

L N

Fixaţi cablajul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.
NOTIFICARE
Distanţa între cablurile de înaltă şi joasă tensiune trebuie
să fie de cel puţin 25 mm.

4.4.2

Pentru a conecta reţeaua de alimentare a
încălzitorului de rezervă

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

F1B

L

X14M
1 2 3 4 5 6

N

PRECAUŢIE
Pentru a vă asigura că unitatea este complet împământată,
conectaţi întotdeauna alimentarea electrică a încălzitorului
de rezervă şi cablul de împământare.
PRECAUŢIE
Dacă în instalaţie există un rezervor cu încălzitor auxiliar
electric încorporat (EKHW), utilizaţi un circuit de alimentare
special pentru încălzitorul de rezervă şi încălzitorul auxiliar.
Nu folosiţi NICIODATĂ un circuit de alimentare în comun
cu un alt aparat. Acest circuit electric de alimentare trebuie
să fie protejat cu dispozitivele de siguranţă cerute în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
În funcţie de model, capacitatea încălzitorului de rezervă poate varia.
Asiguraţivă că reţeaua de alimentare este în conformitate cu
capacitatea încălzitorului de rezervă, conform tabelului de mai jos.
Tipul
Capacitate Reţea de
încălzitorului
a
alimentare
de rezervă încălzitoru
lui de
rezervă

Curent
maxim de
regim

Zmax(Ω)

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

3

F1B

X14M
1 2 3 4 5 6

L1 L2 L3

Fixaţi cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.
INFORMAŢII

*3V

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

—
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6 kW 3N~ 400 V
(*9W)

Pentru informaţii suplimentare despre tipurile de
încălzitoare de rezervă şi pentru modul de configurare a
acestora, consultaţi capitolul “Configurare” din manualul de
instalare a unităţii exterioare.

În timpul conectării la încălzitorul de rezervă, este posibilă legarea
greşită a firelor. Pentru a detecta legarea greşită a firelor la modelul
*9W, vă recomandăm să măsuraţi valoarea rezistenţei a elementelor
Manual de instalare
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5 Pornirea instalaţiei
încălzitorului. În funcţie de diferitele tipuri de încălzitor de rezervă, se
vor măsura următoarele valori ale rezistenţei (consultaţi tabelul de
mai jos). Măsuraţi ÎNTOTDEAUNA rezistenţa la clemele de
contactor K1M, K2M şi K5M.
3 kW

6 kW

6 kW

K5M/13

52,9 Ω

52,9 Ω

∞

▪ Pentru detalii privind conexiunile, consultaţi schema
cablajului.

3N
~ 400 V

▪ Utilizaţi un cablu multifilar.
▪ Pentru setul încălzitorului de rezervă EKMBUHCA3V3,
NU este necesară realizarea unei conexiuni între borna
încălzitorului de rezervă X15M/6 şi borna cutiei de
comandă X2M/14.

∞

K1M/3

∞

∞

105,8 Ω

105,8 Ω

K1M/5

∞

∞

105,8 Ω

105,8 Ω

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

∞

∞

∞

∞

Fixaţi cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor
de cabluri.
INFORMAŢII

9 kW

1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 3N
~ 400 V
K1M/1

4

5

Pornirea instalaţiei

Pentru instrucţiuni privind modul de configurare, dare în exploatare a
instalaţiei şi predare către utilizator, consultaţi manualul de instalare
a unităţii exterioare.

Exemplu de măsurare a rezistenţei între K1M/1 şi 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

Pentru a conecta setul încălzitorului de
rezervă la cutia de comandă

1

Pentru termistor, conectaţi 2 fire între bornele încălzitorului de
rezervă X15M/1+2 şi bornele cutiei de comandă X2M/5+6.

2

Pentru protecţia termică, conectaţi 2 fire între bornele
încălzitorului de rezervă X15M/3+4 şi bornele cutiei de
comandă X2M/11+12.

3

Pentru conectarea la cutia de comandă, conectaţi 3 fire între
bornele încălzitorului de rezervă X15M/5+6+7 şi bornele cutiei
de rezervă X2M/13+14+15.
X2M

A4P

F1B

6
5

X1M

1234567
X15M
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15
14
13
12
11

X8M
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