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▪ Szerelői referencia-útmutató:
▪ Szerelési előkészületek bevált gyakorlatok, referenciaadatok
stb.

2
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▪ Formátum: A digitális fájlok a következő weboldalon találhatók:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/
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▪ Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez:
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▪ Kiegészítő információk az opcionális berendezések üzembe
helyezéséhez

3
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▪ Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában) + A digitális
fájlok
a
következő
weboldalon
találhatók:
http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

3

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5

5

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin
webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.
Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.
Műszaki technikai adatok
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának kiegészítését a regionális
Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának teljes dokumentációját
az Daikin extraneten (jelszó szükséges) szerezheti be.
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A doboz bemutatása

2.1

Opcionális doboz
TÁJÉKOZTATÁS

1
1.1

A dokumentum bemutatása

▪ Az EK2CB07CAV3 opcionális doboz önállóan nem
használható.

A dokumentum bemutatása

▪ Az opciódoboz használatához a rendszernek a(z)
EKCB07CAV3 opcionális vezérlődobozt is tartalmaznia
kell.

Célközönség
Képesített szerelők

2.1.1

Tartozékok eltávolítása az opcionális
dobozból

Dokumentációkészlet
Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes
dokumentációkészlet a következőkből áll:

1

Nyissa ki az opcionális dobozt.

2

Távolítsa el a tartozékokat.

▪ Általános biztonsági óvintézkedések:
▪ Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés
előtt
▪ Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)
▪ Kültéri egység szerelési kézikönyve:
▪ Szerelési utasítások
▪ Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)
▪ Vezérlődoboz szerelési kézikönyve:
▪ Szerelési utasítások
▪ Formátum: Papír (a vezérlődoboz dobozában)
▪ Opcionális doboz szerelési kézikönyve:
▪ Szerelési utasítások
▪ Formátum: Papír (az opcionális doboz dobozában)

Szerelési kézikönyv
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3 Előkészületek
a

Elem

2×

a

Leírás

Vezetékek

Maximális
üzemi áram

7

Térhűtés/-fűtés BE/KI
kimenet

2

(b)

8

Átállás külső hőforrásra 2

(b)

Az opcionális doboz és az EKCB07CAV3 vezérlődoboz
közötti összekötőkábel csatlakozói.

(a)
(b)

Kábelkeresztmetszet: 2,5 mm².
Minimális kábelkeresztmetszet: 0,75 mm².

TÁJÉKOZTATÁS

3

Előkészületek

3.1

A berendezés helyének
előkészítése

4

Felszerelés

Az opcionális doboz felszerelési helyére
vonatkozó követelmények

4.1

Az egységek felnyitása

4.1.1

Az opcionális doboz kinyitása

3.1.1

A különböző csatlakozások további műszaki jellemzői az
opcionális doboz belső felén találhatók.

▪ Vegye figyelembe a méretekkel kapcsolatos irányelveket:
A legnagyobb távolság az opcionális doboz és az
EKCB07CAV3 vezérlődoboz között
▪ Vegye figyelembe a
következő irányelveket:

térközök

kialakításával

kapcsolatos

50

50

2

1

600

2×

100

50

50

3m

(mm)

1

▪ Az opcionális dobozt úgy tervezték, hogy beltéren, a falra szerelve
legyen elhelyezve. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelési
felület sík, nem éghető falon található.

FIGYELEM
A csavarokhoz fogazott alátétek tartoznak. MINDIG
fogazott alátétet használjon, akkor is, amikor a csavarokat
ki kell cserélni. Ha nem követi ezt a figyelmeztető utasítást,
az áramütést eredményezhet.

▪ Az opcionális dobozt úgy tervezték, hogy 5~35°C közötti külső
hőmérsékleti tartományban működjön.

3.2
3.2.1

Az elektromos huzalozás
előkészítése

INFORMÁCIÓ

A külső és belső működtető egységek
elektromos csatlakozásainak áttekintése

Elem

Leírás

Vezetékek

Maximális
üzemi áram

Tápfeszültség
1

Tápellátás az
opcionális doboz
számára

2+GND

(a)

Összekötőkábel
2

Összekötőkábel a
vezérlődobozhoz

3 (max. 3 m)

(b)

Távoli beltéri érzékelő

2

(b)

4.2

Az opcionális doboz felszerelése

4.2.1

Az opcionális doboz felszerelése

1

Távolítsa el az elülső panelt.

2

Tartsa a hátsó lemezt a falhoz, és jelölje meg a rögzítési
pontokat (2 felül és 2 alul).
TÁJÉKOZTATÁS
Bizonyosodjon meg róla, hogy a jelölések (2–2) teljesen
vízszintben vannak, és a méretek megfelelnek az alábbi
ábrának.

Opcionális berendezések
3

NE távolítsa el a dugókat az opcionális doboz elülső
paneljéről.

Nem tartozék alkatrészek
4

Áramfogyasztás-mérő

2 (mérőnként)

(b)

5

Áramfogyasztó digitális 2 (bemeneti
bemenetek
jelenként)

(b)

6

Riasztás kimenete

(b)

2
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4 Felszerelés
X2M

310 mm

A4P

A4P

X1M

X2M

X1M

1 2 3

1 2 3

X8M

X8M

318 mm
3

Fúrjon 4 lyukat, és helyezze be a 4 tiplit (M5-ös csavarhoz).

4

Helyezze a csavarokat a felső tiplikbe, és akassza a dobozt a
csavarokra.

5

Helyezze be a csavarokat az alsó tiplikbe.

6

Húzza meg szorosan a 4 csavart.

4.3

1
2
3

2

Az elektromos huzalozás
csatlakoztatása

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal, hogy ne lazulhasson
meg a csatlakozás, és ügyeljen arra, hogy a kábelek NE
érjenek éles szélekhez.
VIGYÁZAT
NE helyezzen
egységbe.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

4.3.1

eres

kábelt

használjon

a

tápellátás

A vezetékeket az opcionális doboz alja felől illessze be.

2

Bizonyosodjon meg róla, hogy az alacsony feszültségű vezeték
a jobb oldalon van. Vezesse át a bemenő nyíláson, és rögzítse
kábelrögzítőkkel:

hosszú

2

A csatlakozókat
csatlakoztassa.

a

egy

nem

tartozék

b

a
b
c

a

TÁJÉKOZTATÁS

4.3.4

X5A

1

Szerelési kézikönyv

4

Az elektromos merők csatlakoztatása
Ha az elektromos mérőn nincs tranzisztoros kimenet,
ellenőrizze a polaritást. A pozitív polaritású oldal
csatlakozási helye X2M/7 és X2M/9, a negatív polaritású
oldal csatlakozási helye pedig X2M/8 és X2M/10 KELL,
hogy legyen.

Az opcionális doboz tápfeszültségének
csatlakoztatása

Csatlakoztassa az opcionális doboz X1M csatlakozóját a
vezérlődoboz X1M csatlakozójához.

Csatlakozók (tartozék)
Összekötőkábel (nem tartozék)

INFORMÁCIÓ

A magas és az alacsony feszültségű kábelek között
legalább 25 mm távolságnak kell maradnia.

4.3.2

használatával

A4P

a
b

Alacsony feszültségű vezeték
Magas feszültségű vezeték
Fő tápellátás

kábel

a

X5A

b

az

Csatlakoztassa a tartaléktáskából a csatlakozókat a
tartaléktáskából az A1P X5A pontjához a vezérlődoboz és az
opcionális doboz jel paneljén egyaránt.

A4P

c

vezetékeket

1

Az elektromos huzalozás csatlakoztatása
az opcionális dobozon

1

feleslegesen

Az összekötőkábel csatlakoztatása az
opcionális doboz és a vezérlődoboz
között

4.3.3

FIGYELEM
MINDIG több
kábeleihez.

GND
L
N

1

Csatlakoztassa az elektromos mérők kábeleit a megfelelő
kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.
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5 A rendszer beindítása
X2M

X2M

A4P

A4P

15
13

10
9
8
7

X1M

X1M
X8M

X8M

S5P S6P

2

2

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

4.3.7

Áramfogyasztó digitális bemenetek
csatlakoztatása

4.3.5

1

INFORMÁCIÓ
Az energiafogyasztás-vezérlő nem érhető el
következőhöz: EBLQ+EDLQ011~016CA(3)V3+W1.
1

A térhűtés/-fűtés BE/KI kimenetének
csatlakoztatása

Csatlakoztassa a térhűtés/-fűtés BE/KI kimeneti kábelét a
megfelelő kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

X1M

a

12

X8M

Csatlakoztassa az áramfogyasztó digitális bemenetek kábelét a
megfelelő kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

X2M

A4P
12
11

X1M

2

6
5
4
3
2
1

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

4.3.8
1

A külső hőforrásra való átállás
csatlakoztatása

Csatlakoztassa a külső hőforrásra való átállás kábelét a
megfelelő kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

X1M

X8M

34

X8M

S3P S2P S1P S4P

S3P
S2P
S1P
S4P

2

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

4.3.6
1

Csatlakoztassa az X2M/1+2 csatlakozókra
Csatlakoztassa az X2M/3+4 csatlakozókra
Csatlakoztassa az X2M/5+6 csatlakozókra
Csatlakoztassa az X2M/11+12 csatlakozókra

LN

2

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

A riasztás kimenetének csatlakoztatása

Csatlakoztassa a riasztás kimenetének kábelét a megfelelő
kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

5

A rendszer beindítása

A rendszer konfigurálásával, üzembe állításával és a felhasználónak
való átadásával kapcsolatos utasításokat lásd a kültéri egység
szerelési kézikönyvében.
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