
Ръководство за монтаж
Допълнителна кутия за външни тела с интегрирани

хидравлични компоненти
Български

Ръководство за монтаж

Допълнителна кутия за външни тела с
интегрирани хидравлични компоненти

EK2CB07CAV3



Съдържание

Ръководство за монтаж

2
EK2CB07CAV3

Допълнителна кутия за външни тела с интегрирани хидравлични
компоненти

4P405546-1D – 2018.01

Съдържание

1 За документацията 2
1.1 За настоящия документ .......................................................... 2

2 За кутията 2
2.1 Кутия за опции ......................................................................... 2

2.1.1 За изваждане на аксесоарите от кутията за опции 2

3 Подготовка 3
3.1 Подготовка на мястото за монтаж.......................................... 3

3.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на кутията за
опции .......................................................................... 3

3.2 Подготовка на електроокабеляването................................... 3
3.2.1 Общ преглед на електрическите съединения за

външните и вътрешни задвижващи механизми ..... 3

4 Монтаж 3
4.1 Отваряне на модулите ............................................................ 3

4.1.1 За отваряне на кутията за опции ............................. 3
4.2 Поставяне на кутията за опции .............................................. 3

4.2.1 За монтаж на кутията за опции ................................ 3
4.3 Свързване на електрическите кабели ................................... 4

4.3.1 За свързване на електрическите кабели на
кутията за опции........................................................ 4

4.3.2 За свързване на захранването на кутията за
опции .......................................................................... 4

4.3.3 За свързване на съединителния кабел между
кутията за опции и контролната кутия..................... 4

4.3.4 За свързване на електромерите.............................. 4
4.3.5 За свързване на цифровите входове за

консумацията на енергия ......................................... 5
4.3.6 За свързване на алармения изход .......................... 5
4.3.7 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на

отоплението/охлаждането на помещенията........... 5
4.3.8 За свързване на превключването към външен

топлинен източник..................................................... 5

5 Пускане на системата 6

1 За документацията

1.1 За настоящия документ
Целева публика
Упълномощени монтажници

Комплект документация
Този документ е част от комплекта документация. Пълният
комплект се състои от:

▪ Общи мерки за безопасност:

▪ Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете,
преди да пристъпите към монтажа

▪ Формат: Отпечатано на хартия (в кутията на външното
тяло)

▪ Ръководство за монтаж на външното тяло:

▪ Инструкции за монтаж

▪ Формат: Отпечатано на хартия (в кутията на външното
тяло)

▪ Ръководство за монтаж на контролната кутия:

▪ Инструкции за монтаж

▪ Формат: На хартия (в кутията на контролната кутия)

▪ Ръководство за монтаж на кутията за опции:

▪ Инструкции за монтаж

▪ Формат: На хартия (в кутията на кутията за опции)

▪ Ръководство за монтаж на резервния нагревател:

▪ Инструкции за монтаж

▪ Формат: На хартия (в кутията на резервния нагревател)

▪ Справочно ръководство на монтажника:

▪ Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни,
…

▪ Формат: Цифрови файлове на: http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Справочник за допълнително оборудване:

▪ Допълнителна информация за това как се монтира
допълнително оборудване

▪ Формат: На хартия (в кутията на външното тяло) + Цифрови
файлове на: http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

Последните редакции на доставената документация може да са
налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите
чрез вашия дилър.

Оригиналната документация е написана на английски език.
Всички други езици са преводи.

Технически данни
▪ Извадка от най-новите технически данни може да се намери

на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).

▪ Пълният комплект с най-новите технически данни може да
се намери на Daikin екстранет (изисква се автентификация).

2 За кутията

2.1 Кутия за опции
ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Допълнителната кутия EK2CB07CAV3 е опция и не
може да се използва самостоятелно.

▪ За да използвате допълнителната кутия, е
необходимо допълнителната кутия за управление
EKCB07CAV3 да бъде част от системата.

2.1.1 За изваждане на аксесоарите от
кутията за опции

1 Отворете кутията за опции.

2 Извадете аксесоарите.

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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2×
a

a Конектори за съединителен кабел между кутията за
опции и контролната кутия EKCB07CAV3.

3 Подготовка

3.1 Подготовка на мястото за
монтаж

3.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на
кутията за опции

▪ Обърнете внимание на указанията за измерване:

Максимално разстояние между кутията за опции
и контролната кутия EKCB07CAV3

3 m

▪ Обърнете внимание на следните указания за монтаж:

10
050 50

600

50 50

(mm)

▪ Кутията за опции е предназначена за стенен монтаж само на
закрити места. Уверете се, че повърхността за монтаж
представлява гладка и вертикална незапалима стена.

▪ Кутията за опции е предназначена за работа при окръжаващи
температури в диапазона от 5~35°C.

3.2 Подготовка на
електроокабеляването

3.2.1 Общ преглед на електрическите
съединения за външните и вътрешни
задвижващи механизми

Позиция Описание Проводници Максималн
а сила на

тока
Електрозахранване
1 Електрозахранване за

кутията за опции
2+GND (a)

Междумодулен кабел
2 Съединителен кабел

до контролната кутия
3 (макс. 3 m) (b)

Допълнително оборудване
3 Дистанционен

вътрешен датчик
2 (b)

Доставени на място компоненти
4 Електромер 2 (за

електромер)
(b)

Позиция Описание Проводници Максималн
а сила на

тока
5 Цифрови входове за

консумацията на
енергия

2 (за входен
сигнал)

(b)

6 Алармен изход 2 (b)

7 Изход за ВКЛ./ИЗКЛ.
на охлаждането/
отоплението на
помещенията

2 (b)

8 Превключване на
външен източник на
топлина

2 (b)

(a) Сечение на кабела 2,5 mm².
(b) Минимално сечение на кабела 0,75 mm².

ЗАБЕЛЕЖКА

Повече технически спецификации на различните
съединения са посочени на вътрешната страна на
кутията за опции.

4 Монтаж

4.1 Отваряне на модулите

4.1.1 За отваряне на кутията за опции

1

1

2

2×

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винтовете се доставят със законтрящи шайби със
зъби. ВИНАГИ използвайте законтрящи шайби със
зъби – също и когато се налага винтовете да бъдат
сменени. Неспазването на това предупреждение може
да доведе до токов удар.

ИНФОРМАЦИЯ

НЕ сваляйте пробките от предния панел на кутията за
опции.

4.2 Поставяне на кутията за опции

4.2.1 За монтаж на кутията за опции
1 Свалете предния панел.

2 Като придържате задния панел към стената, отбележете
точите за закрепване (2 отгоре и 2 отдолу).
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ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че маркировките (2 по 2) са напълно
изравнени (нивелирани) и че размерите им
съответстват на тези от илюстрацията по-долу.

318 mm

31
0 

m
m

3 Пробийте 4 отвора и монтирайте 4 дюбела (подходящи за
M5).

4 Поставете винтовете в горните дюбели и окачете кутията
на винтовете.

5 Поставете винтовете в долните дюбели.

6 Завийте здраво 4-те винта.

4.3 Свързване на електрическите
кабели

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за
захранващите кабели.

4.3.1 За свързване на електрическите кабели
на кутията за опции

1 Вкарайте кабелите от долната страна на кутията за опции.

2 Уверете се, че кабелите за ниско напрежение се намират
отдясно. Прекарайте ги през входния отвор и ги закрепете с
кабелни връзки:

ab
c

a Кабели за ниско напрежение
b Кабели за високо напрежение
c Главно електрозахранване

ЗАБЕЛЕЖКА

Разстоянието между кабелите за високо напрежение и
за ниско напрежение трябва да бъде най-малко 25 mm.

4.3.2 За свързване на захранването на
кутията за опции

1 Свържете клемния блок X1M на кутията за опции към
клемния блок X1M на контролната кутия.

X2M

X8M

X2M

X8M

X1M
321

X1M
321

A4PA4P

1 GND
2 L
3 N

2 Не забравяте да фиксирате кабела с кабелни скоби/връзки
към елементите за прикрепване, за да се гарантира
неутрализирането на силите на опъване, и се уверете, че
кабелът НЕ се допира до остри ръбове.

ВНИМАНИЕ

НЕ натиквайте или не поставяйте излишна дължина на
кабелите в модула.

4.3.3 За свързване на съединителния кабел
между кутията за опции и контролната
кутия

1 Свържете конекторите от торбата с аксесоари към X5A на
A1P както на печатната платка на контролната кутия, така и
на печатната платка на кутията за опции.

2 Съединете конекторите с помощта на доставен на място
кабел.

X5A

A4P
X5A

A4P

a b a

a Конектори (аксесоар)
b Съединителен кабел (доставка на място)

4.3.4 За свързване на електромерите

ИНФОРМАЦИЯ

Ако електромерът е с транзисторен изход, проверете
поляритета. Положителният полюс ТРЯБВА да е
свързан към X2M/7 и X2M/9; а отрицателният полюс
към X2M/8 и X2M/10.
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1 Свържете кабела за електромерите към съответните
клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

X2M

X8M

X1M

A4P

7
8
9

10

S5P S6P

2 Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.

4.3.5 За свързване на цифровите входове за
консумацията на енергия

ИНФОРМАЦИЯ

Управлението на консумираната мощност не е налично
за EBLQ+EDLQ011~016CA(3)V3+W1.

1 Свържете кабела за цифровите входове за консумацията
на енергия към съответните клеми, както е показано на
илюстрацията по-долу.

X2M

X8M

X1M

A4P

1
2
3
4
5
6

11
12

S3P S2P S1P S4P

S3P Свържете към клеми X2M/1+2
S2P Свържете към клеми X2M/3+4
S1P Свържете към клеми X2M/5+6
S4P Свържете към клеми X2M/11+12

2 Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.

4.3.6 За свързване на алармения изход
1 Свържете кабела за алармения изход към съответните

клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

X2M

X8M

X1M

A4P 15
13

2 Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.

4.3.7 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ.
на отоплението/охлаждането на
помещенията

1 Свържете кабела за изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/
охлаждането на помещенията към съответните клеми,
както е показано на илюстрацията по-долу.

X8M

X1M 1 2

2 Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.

4.3.8 За свързване на превключването към
външен топлинен източник

1 Свържете кабела за превключването към външен топлинен
източник към съответните клеми, както е показано на
илюстрацията по-долу.

L N

43

X8M

X1M

2 Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за
прикрепване.
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5 Пускане на системата
За инструкции относно това как да конфигурирате и пуснете
системата в експлоатация, както и как да я предадете на
потребителя, вижте ръководството за монтаж на външното
тяло.





4P405546-1D 2018.01

C
op

yr
ig

ht
 2

01
5 

D
ai

ki
n


	Ръководство за монтаж
	Съдържание
	1 За документацията
	1.1 За настоящия документ

	2 За кутията
	2.1 Кутия за опции
	2.1.1 За изваждане на аксесоарите от кутията за опции


	3 Подготовка
	3.1 Подготовка на мястото за монтаж
	3.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на кутията за опции

	3.2 Подготовка на електроокабеляването
	3.2.1 Общ преглед на електрическите съединения за външните и вътрешни задвижващи механизми


	4 Монтаж
	4.1 Отваряне на модулите
	4.1.1 За отваряне на кутията за опции

	4.2 Поставяне на кутията за опции
	4.2.1 За монтаж на кутията за опции

	4.3 Свързване на електрическите кабели
	4.3.1 За свързване на електрическите кабели на кутията за опции
	4.3.2 За свързване на захранването на кутията за опции
	4.3.3 За свързване на съединителния кабел между кутията за опции и контролната кутия
	4.3.4 За свързване на електромерите
	4.3.5 За свързване на цифровите входове за консумацията на енергия
	4.3.6 За свързване на алармения изход
	4.3.7 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещенията
	4.3.8 За свързване на превключването към външен топлинен източник


	5 Пускане на системата


