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1 Apie dokumentaciją

1.1 Apie šį dokumentą
Tikslinė auditorija
Įgaliotieji montuotojai

Dokumentacijos rinkinys
Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

▪ Bendrosios atsargumo priemonės:

▪ Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami

▪ Formatas: Popierinis (lauke naudojamo įrenginio dėžėje)

▪ Lauke naudojamo įrenginio montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (lauke naudojamo įrenginio dėžėje)

▪ Valdymo dėžutės montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (valdymo dėžutės dėžėje)

▪ Papildomos dėžutės montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (papildomos dėžutės dėžėje)

▪ Atsarginio šildytuvo montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (atsarginio šildytuvo dėžėje)

▪ Montuotojo informacinis vadovas:

▪ Pasiruošimas montuoti, techninės specifikacijos, gera praktika,
baziniai duomenys…

▪ Formatas: Skaitmeniniai failai svetainėje http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

▪ Papildomos įrangos priedų knyga:

▪ Papildoma informacija apie papildomos įrangos montavimą

▪ Formatas: Popierinis (lauke naudojamo įrenginio dėžėje) +
Skaitmeniniai failai svetainėje http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos
regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins pardavėjai.

Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis
kalbomis yra vertimai.

2 Apie dėžę

2.1 Papildoma dėžutė
PASTABA

▪ Papildomas skydelis EK2CB07CAV3 yra pasirinktinė
įranga, kuri tinka naudoti tik su lauko blokais
EDLQ05+07CAV3 ir EBLQ05+07CAV3.

▪ Papildomą skydelį bus galima naudoti tik tada, jei
sistemoje bus įrengtas pasirinktinis valdymo skydelis
EKCB07CAV3.

2.1.1 Papildomos dėžutės priedų išėmimas
1 Atidarykite papildomą dėžutę.

2 Nuimkite priedus.

2×
a

a Papildomos dėžutės ir valdymo dėžutės vidinio sujungimo
kabelio jungtys EKCB07CAV3.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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3 Parengimas

3.1 Montavimo vietos paruošimas

3.1.1 Papildomos dėžutės montavimo vietos
reikalavimai

▪ Atsižvelkite į šias rekomendacijas:

Maksimalus atstumas tarp papildomos dėžutės ir
valdymo dėžutės EKCB07CAV3

3 m

▪ Atsižvelkite į šias atstumų montuojant rekomendacijas:

10
050 50

600

50 50

(mm)

▪ Papildoma dėžutė skirta tvirtinti prie sienos tik patalpose.
Paviršius, ant kurio montuojate, turi būti lygi, vertikali, nedegi
siena.

▪ Papildoma dėžutė skirta naudoti, kai aplinkos temperatūra yra
5~35°C.

3.2 Elektros laidų paruošimas

3.2.1 Išorinių ir vidinių pavarų elektros jungčių
apžvalga

Eil. Nr. Aprašas Laidai Maksimali
tekanti
srovė

Maitinimo šaltinis
1 Papildomos dėžutės

maitinimas
2+GND (a)

Vidinio sujungimo kabelis
2 Jungimo prie valdymo

dėžutės vidinio
sujungimo kabelis

3 (maks. 3 m) (b)

Papildoma įranga
3 Nuotolinio valdiklio

vidaus jutiklis
2 (b)

Nepateikiami komponentai
4 Elektros skaitiklis 2 (vienam

skaitikliui)
(b)

5 Energijos sąnaudų
skaitmeninė įvestis

2 (vieno įvesties
signalo)

(b)

6 Pavojaus signalų
išvestis

2 (b)

7 Erdvės aušinimo/
šildymo ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO išvestis

2 (b)

8 Perjungimas į išorinį
šilumos šaltinį

2 (b)

(a) Kabelio skerspjūvis 2,5 mm².
(b) Minimalus kabelio skerspjūvis 0,75 mm².

PASTABA

Daugiau skirtingų jungčių techninių specifikacijų pateikta
papildomos dėžutės viduje.

4 Montavimas

4.1 Įrenginių atidarymas

4.1.1 Papildomos dėžutės atidarymas

1

1

2

2×

ĮSPĖJIMAS

Varžtai pateikiami su dantytomis fiksavimo poveržlėmis.
VISUOMET naudokite dantytas fiksavimo poveržles, taip
pat ir keisdami varžtus. Priešingu atveju galite gauti
elektros smūgį.

INFORMACIJA

NENUIMKITE kaiščių nuo papildomos dėžutės priekinės
plokštės.

4.2 Papildomos dėžutės tvirtinimas

4.2.1 Papildomos dėžutės montavimas
1 Nuimkite priekinę plokštę.

2 Laikydami galinę plokštę prie sienos, pažymėkite tvirtinimo
taškus (2 viršuje ir 2 apačioje).

PASTABA

Įsitikinkite, kad žymės (2 poros) yra vienodame lygyje ir jų
matmenys atitinka toliau esančiame paveikslėlyje pateiktus
matmenis.

318 mm

31
0 

m
m

3 Išgręžkite 4 skyles ir įstatykite 4 kaiščius (tinkamus M5).

4 Įstatykite varžtus į viršutinius kaiščius ir pakabinkite dėžutę ant
varžtų.
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5 Įstatykite varžtus į apatinius kaiščius.

6 Tvirtai prisukite 4 varžtus.

4.3 Elektros laidų prijungimas
PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

ĮSPĖJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

4.3.1 Elektros laidų prijungimas prie
papildomos dėžutės

1 Įkiškite laidus per papildomos dėžutės apačią.

2 Įsitikinkite, kad žemosios įtampos laidai yra dešinėje.
Nukreipkite juos per įleidimo angą ir pritvirtinkite kabelių
sąvaržomis:

ab
c

a Žemosios įtampos laidai
b Aukštosios įtampos laidai
c Pagrindinis maitinimo šaltinis

PASTABA

Atstumas tarp aukštosios įtampos ir žemosios įtampos
kabelių turėtų būti bent 25 mm.

4.3.2 Papildomos dėžutės maitinimo
prijungimas

1 Sujunkite papildomos dėžutės gnybtą X1M su valdymo dėžutės
gnybtu X1M.

X2M

X8M

A4P
X2M

X8M

X1M

A4P

321
X1M

321

1 GND
2 L
3 N

2 Pritvirtinkite kabelį sąvaržomis prie kabelių sąvaržų laikiklių, kad
jis neįsitemptų ir įsitikinkite, kad jis NESILIEČIA prie aštrių
briaunų.

DĖMESIO

NESTUMKITE ir nedėkite per ilgų kabelių į įrenginį.

4.3.3 Papildomos dėžutės ir valdymo dėžutės
sujungimas vidinio sujungimo kabeliu

1 Prijunkite jungtis iš priedų krepšio prie A1P valdymo dėžutės ir
papildomos dėžutės X5A.

2 Sujunkite jungtis savo kabeliu.

X5A

A4P
X5A

A4P

a b a

a Jungtys (priedas)
b Vidinio sujungimo kabeliu (nepateikiamas)

4.3.4 Elektros skaitiklių prijungimas

INFORMACIJA

Jei naudojate elektros skaitiklį su tranzistoriaus išvestimi,
patikrinkite polius. Teigiamą polių REIKIA prijungti prie
X2M/7 ir X2M/9, o neigiamą – prie X2M/8 ir X2M/10.

1 Prijunkite elektros skaitiklio kabelį prie atitinkamų gnybtų, kaip
pavaizduota paveikslėlyje.

X2M

X8M

X1M

A4P

7
8
9

10

S5P S6P

2 Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

4.3.5 Energijos sąnaudų skaitmeninės įvesties
prijungimas

1 Prijunkite energijos sąnaudų skaitmeninės įvesties kabelį prie
atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
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X2M

X8M

X1M

A4P

1
2
3
4
5
6

11
12

S3P S2P S1P S4P

S3P Prijunkite prie gnybtų X2M/1+2
S2P Prijunkite prie gnybtų X2M/3+4
S1P Prijunkite prie gnybtų X2M/5+6
S4P Prijunkite prie gnybtų X2M/11+12

2 Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

4.3.6 Pavojaus signalų išvesties prijungimas
1 Prijunkite pavojaus signalų išvesties kabelį prie atitinkamų

gnybtų, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
X2M

X8M

X1M

A4P 15
13

2 Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

4.3.7 Erdvės aušinimo/šildymo ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO išvesties prijungimas

1 Prijunkite erdvės aušinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
išvesties kabelį prie atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota
paveikslėlyje.

X8M

X1M 1 2

2 Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

4.3.8 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį
prijungimas

1 Prijunkite perjungimo į išorinį šilumos šaltinį kabelį prie
atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

X8M

X1M

L N

43

2 Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

5 Sistemos paleidimas
Instrukcijas, kaip konfigūruoti ir pradėti eksploatuoti sistemą bei
perduoti ją vartotojui, žr. lauke naudojamo įrenginio montavimo
vadove.
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