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De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan
finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.
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Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla
andra språk är översättningar.
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6 Tekniska data

6

Kopplingsschema: Reservvärmare ...........................................

1

Om dokumentationen

1.1

Om detta dokument

Tekniska data
▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala
Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin extranät (inloggning
krävs).
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5 Starta upp systemet
6.1

▪ Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/
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Om lådan

2.1

Elpatron
NOTERING
Reservvärmaren är ett tillbehör och kan endast användas
tillsammans med EHBH_CBV och EHVH_S_CBV
inomhusenheter.

2.1.1
1

Hur du tar ut tillbehören ur elpatronen

Ta bort väggfästet från boxen.

6

Målgrupp
Behöriga installatörer
Dokumentuppsättning
Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den
kompletta dokumentuppsättningen består av:
▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
▪ Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
▪ Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
▪ Installationshandbok för inomhusenheten:
▪ Installationsanvisningar
▪ Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
▪ Installationsanvisningar
▪ Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)
▪ Installationshandbok för reservvärmare:
▪ Installationsanvisningar
▪ Format: Papper (i lådan för reservvärmaren)
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Förberedelse

3.1

Förbereda installationsplats

3.1.1

Krav för elpatronens installationsplats

▪ Tänk på följande måttriktlinjer:
Maximalt avstånd mellan reservvärmaren och
inomhusenheten

10 m

▪ Tänk på följande installationsriktlinjer för utrymmet:

▪ Installatörens referenshandbok:
▪ Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,...
▪ Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/.
Installationshandbok
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4 Installation

>50
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Installation

4.1

Öppna enheterna

4.1.1

Hur du öppnar elpatron

>500

>350

2

▪ Reservvärmaren är utformad för att endast väggmonteras
inomhus. Se till att installationsplatsen är plan och vertikal på en
icke-brännbar vägg.
▪ Reservvärmaren är utformad att användas i rumstemperaturer
mellan 5~30°C.

3.2

Förbereda vattenrören

Vid installation av reservvärmare i systemet, se till att nödvändigt
vattenflöde upprätthålls kontinuerligt. Se installationshandboken för
inomhusenheten för mer information.

3.3

Förbereda dragning av elkablar

3.3.1

Översikt över elektriska anslutningar för
externa och interna ställdon

Artikel

Beskrivning

Kablar

1
2×
4.1.2

Hur du öppnar kopplingsboxens lucka till
elpatronen

Maximal
arbetsström

Strömförsörjning
1

Reservvärmarens
strömförsörjning

Se nedanstående —
tabell.

Anslutningskabel
1

Termistor för
reservvärmare

2

(a)

2

Termiskt skydd för
reservvärmaren

2

(b)

Anslutning för
reservvärmare

3

(a)
(b)

2

Kablage, minimum 0,75 mm2, max. längd 10 m.
Kablage, minimum 1,50 mm2, max. längd 10 m.

Reservvärmare

Strömförsörjning

Kablar

*6W

1× 230 V

2+GND + 2 bryggor

3× 400 V

4+GND

1

NOTERING

3×

Mer tekniska specifikationer för de olika anslutningarna
finns på insidan av elpatronen.

4.2

Montering av elpatronen

4.2.1

För att installera elpatronen
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Fäst väggfästet mot väggen med M5-skruvar.
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4 Installation
INFORMATION
Inuti
reservvärmaren
installeras
en
automatisk
luftningsventil. Se inomhusenhetens installationshandbok i
kapitlet om "Driftsättning" för anvisningar om hur en
luftning ska utföras.

4.4

Anslutning av elledningarna
FARA: RISK FÖR ELCHOCK

2×
2

VARNING
Använd
ALLTID
flerkärniga
strömförsörjningsledningar.

Häng upp elpatronen på väggfästet.

4.4.1

kablar

till

Hur du drar elkablar till elpatron

Dragning

Kablar

a

Anslutningskabel (reservvärmarens termistor)

Lågspännin
g
b

▪ Reservvärmarens strömförsörjning

Högspännin ▪ Anslutningskabel (reservvärmarens termalskydd +
g
reservvärmarens anslutning)
1

För in kablaget genom reservvärmarens undersida.

2

Dra kablarna i reservvärmaren enligt följande:
Typ av
reservvärmare

Dragning

*6W

3

Markera positionen för hålet i botten på elpatronen.

4

Lyft av elpatronen från väggfästet.

5

Borra ett hål för bottenskruven och sätt i pluggen.

6

Häng upp elpatronen på väggfästet. Se till att den blir ordentligt
upphängd.

7

Fäst botten på elpatronen mot väggen med en M5-skruv.

a

a Lågspänningskablar
b Högspänningskablar
3

4.3

Ansluta vattenledningarna

4.3.1

Hur du drar ansluter rören till
reservvärmaren

Fäst kablarna med buntband i buntbandsfästet.
NOTERING
Avståndet mellan kablar med högspänning och kablar med
lågspänning ska vara minst 50 mm.

4.4.2
NOTERING
Använd INTE onödigt mycket kraft vid röranslutningen. Om
rören deformeras kan det uppstå driftsstörningar i enheten.
Se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 30 N•m.
1

Anslut vattenledningarna (anskaffas lokalt) till reservvärmarens
in- och utlopp för vatten.

b

Hur du ansluter reservvärmarens
strömkälla
FÖRSIKTIGT
För att säkerställa att enheten är helt jordad, se alltid till att
ansluta reservvärmaren till ett jordat uttag.
VARNING
Reservvärmaren MÅSTE ha en tilldelad strömförsörjning
och MÅSTE skyddas av de skyddsenheter som krävs av
gällande lagstiftning.

b

a
a
b

Vatteninlopp
Vattenutlopp

Installationshandbok
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Beroende på modell kan kapaciteten på reservvärmaren variera.
Försäkra dig om att strömkällan överensstämmer med
reservvärmarens kapacitet, enligt tabellen nedan.
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5 Starta upp systemet
Typ av
Strömförs Reservvärm
Maximal
reservvärmar örjning
arens
arbetsström
e
kapacitet
*6W

1~ 230 V
3N~ 400 V
(a)

(b)

Zmax(Ω)

3 kW

13 A

—

6 kW

26 A(a)(b)

—

3 kW

4,3 A

—

6 kW

8,6 A

—

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/
internationell teknisk standard som anger gränserna för
övertoner som produceras av utrustning ansluten till
offentliga lågspänningssystem med inström >16 A och
≤75 A per fas).
Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-11
(europeisk/internationell teknisk standard som anger
gränserna för spänningsändringar, spänningsfluktuationer
och flimmer i offentliga lågspänningssystem för utrustning
med märkström ≤75 A), förutsatt att systemets impedans
Zsys är lägre än eller lika med Zmax vid gränssnittspunkten
mellan användarens nät och det offentliga systemet.
Installatören eller användaren av utrustningen har ansvaret
att säkerställa, genom att vid behov kontakta
nätoperatören, att utrustningen endast är ansluten till ett
nät där systemimpedansen Zsys är mindre än eller lika med
Zmax.

1

Ansluta reservvärmarens
används för F1B.

2

Ändra vid behov anslutningarna vid X14M.

Typ av
reservvärmare

strömkälla.

Ansluta
reservvärmarens
strömkälla

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

F1B

L

En

4‑polig

3/6 kW

3/6 kW

1~ 230 V

3N~ 400 V

K5M/13

52,9 Ω

∞

K1M/3

105,8 Ω

105,8 Ω

K1M/5

158,7 Ω

105,8 Ω

K1M/3

K1M/5

52,9 Ω

105,8 Ω

K2M/1

K5M/13

26,5 Ω

∞

K2M/3

∞

52,9 Ω

K2M/5

∞

52,9 Ω

K2M/3

K2M/5

52,9 Ω

52,9 Ω

K1M/5

K2M/1

132,3 Ω

∞

K1M/1

Exempel på uppmätt resistans mellan K1M/1 och K5M/13:

Ω
Ω

K1M

K2M

1 3 5 13

1 3 5 13

2 4 6 14

2 4 6 14

K5M

säkring

1 3 5 13

Anslutningar till
kontakter

X14M
1 2 3 4 5 6

N

2 4 6 14

4.4.3

Hur du ansluter reservvärmaren till
inomhusenheten

1

Anslut reservvärmarens uttag X15M/1+2 till inomhusenhetens
uttag X5M/11+12.

2

Anslut
reservvärmarens
uttag
X15M/6+7+8+9+10
inomhusenhetens uttag X3M/1+2+3+4+5.
F1B

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

3

F1B

X14M
1 2 3 4 5 6

12

1112

X15M

X3M

12345

X2M

6 7 8 9 10

X1M

L1 L2 L3

Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

X5M

till

3

Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

INFORMATION

NOTERING

För mer information om typer av reservvärmare och hur
den ska konfigureras, se kapitlet "Konfiguration" i
inomhusenhetens installationshandbok.

Avståndet mellan kablar med högspänning och kablar med
lågspänning ska vara minst 50 mm.
INFORMATION

Felkoppling är möjlig när reservvärmaren ansluts. Det är starkt
rekommenderat att du mäter värmeelementens resistansvärde för att
upptäcka eventuell felkoppling. Beroende på vilken typ av
reservvärmare som används, kan följande resistansvärden (se
tabellen
nedan)
mätas.
Mät
ALLTID
resistansen
på
kontaktklämmorna K1M, K2M och K5M.

▪ Se kopplingsschemat
anslutningar.

för

mer

information

om

▪ Använd flertrådiga kablar.

5

Starta upp systemet

För information om hur du konfigurerar och driftsätter systemet och
överlämnar det till slutanvändaren, se installationshandboken för
inomhusenheten.
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6 Tekniska data

6

Tekniska data

Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig). Alla de senaste tekniska data finns
på Daikin extranät (inloggning krävs).

6.1

Kopplingsschema: Reservvärmare

Se det inre kopplingsschemat som levereras med enheten (på insidan av luckan till reservvärmaren). Följande förkortningar används.
Punkter som ska gås igenom innan du startar enheten
Engelska

Översättning

Notes to go through before
starting the unit

Punkter som ska gås igenom
innan du startar enheten

X14M, X15M

Huvudkontakt
Jordning

15

Kabel nummer 15
Anskaffas lokalt

1

Flera möjligheter för
kabeldragning
Alternativ
Kopplingsbox
Kabeldragning varierar mellan
olika modeller
Kretskort

Optional backup heater
configuration (only for
EKLBUHCB6W1)

Konfiguration av reservvärmaren
(tillval) (endast för
EKLBUHCB6W1)

1N~, 230 V, 6 kW

1N~, 230 V, 6 kW

3N~, 400 V, 6 kW

3N~, 400 V, 6 kW

Placering i kopplingsbox
Engelska

Översättning

Position in switch box

Placering i kopplingsbox

Förklaring
E1H

Element för reservvärmaren (1 kW)

E2H

Element för reservvärmare (2 kW)

F1B

Överströmssäkring till reservvärmare

F1T

Termobrytare till reservvärmare

F1U

Säkring

K1M

Kontakt för reservvärmaren (steg 1)

K2M

Kontakt för reservvärmaren (steg 2)

K5M

Säkerhetskontakt för reservvärmaren
(endast för *6W)

Q3DI

#

Jordfelsbrytare

Q1L

Överhettningsskydd för reservvärmare

R2T

Termistor för reservvärmare utlopp

X*M

Buntband
#=

Anskaffas lokalt

Översättning av text i kopplingsschemat
Engelska

Översättning

BUH option

Alternativ reservvärmare

Indoor unit

Inomhusenhet

Installationshandbok
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