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▪ Uzstādītāja rokasgrāmata:

Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas
var būt pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu
izplatītāja.
Oriģinālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir
oriģinālo dokumentu tulkojumi.
Tehniskie dati
▪ Jaunāko tehnisko datu apskats ir pieejams reģionālajā Daikin
tīmekļa vietnē (publiski pieejama).
▪ Jaunāko tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin ārtīklā
(ir nepieciešama autentifikācija).
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Informācija par iepakojumu

2.1

Opciju kārba
PAZIŅOJUMS

1

Informācija par
dokumentāciju

1.1

▪ Papildaprīkojuma
kārba
EK2CB07CAV3
papildaprīkojums, un to nevar izmantot vienu pašu.

ir

▪ Lai varētu lietot šo papildaprīkojuma kārbu, ir
nepieciešams, lai papildaprīkojuma vadības kārba
EKCB07CAV3 būtu daļa no sistēmas.

Par šo dokumentu

Mērķauditorija

2.1.1

Pilnvaroti uzstādītāji

Opciju kārbas piederumu noņemšana

1

Atveriet opciju kārbu.

2

Noņemiet piederumus.

Dokumentācijas komplekts
Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns
komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.
▪ Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi:
▪ Drošības instrukcijas, kas jāizlasa pirms uzstādīšanas
▪ Formāts: Drukāts dokuments (ārpus telpām uzstādāmās
iekārtas kastē)
▪ Ārpus
telpām
rokasgrāmata:

uzstādāmās

iekārtas

uzstādīšanas

▪ Uzstādīšanas instrukcijas
▪ Formāts: Drukāts dokuments (ārpus telpām uzstādāmās
iekārtas kastē)
▪ Vadības kārbas uzstādīšanas rokasgrāmata:
▪ Uzstādīšanas instrukcijas
▪ Formāts: Drukāts dokuments (vadības kārbas iepakojumā)
▪ Opciju kārbas uzstādīšanas rokasgrāmata:
▪ Uzstādīšanas instrukcijas
▪ Formāts: Drukāts dokuments (opciju kārbas iepakojumā)
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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3 Sagatavošanās
a

Vienums

2×

a

3
3.1

Uzstādīšanas vietas sagatavošana

3.1.1

Opciju kārbas uzstādīšanas vietas
prasības

Vadi

Maksimālā
strāvas
plūsma

6

Signāla izvade

2

(b)

7

2
Telpu dzesēšanas/
apsildes
IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS izvads

(b)

8

Pārslēgšanās uz ārējo
siltuma avotu

2

(b)

Savienotāji starpsavienojuma kabelim starp opciju kārbu un
vadības kārbu EKCB07CAV3.

Sagatavošanās

Apraksts

(a)
(b)

Kabeļa šķērsgriezums 2,5 mm².
Minimālais kabeļa šķērsgriezums 0,75 mm².

PAZIŅOJUMS
Papildu dažādu savienojumu tehniskā specifikācija ir
norādīta opciju kārbas iekšpusē.

▪ Ņemiet vērā atstarpju vērtību vadlīnijas.
3m

Maksimālais attālums starp opciju kārbu un vadības
kārbu EKCB07CAV3.

50

50

▪ Ievērojiet tālāk norādītās uzstādīšanas atstarpju vadlīnijas.

Uzstādīšana

4.1

Iekārtu atvēršana

4.1.1

Opciju kārbas atvēršana

2

600
100

50

50

4

(mm)
▪ Opciju kārbu ir paredzēts uzstādīt tikai iekštelpās pie sienas.
Nodrošiniet, ka uzstādīšanas virsma ir līdzena un vertikāla
ugunsizturīga siena.

1

▪ Opciju kārba ir paredzēta darbam apkārtējās temperatūras
diapazonā no 5~35°C.

3.2

Elektroinstalācijas sagatavošana

3.2.1

Pārskats par elektriskajiem
savienojumiem ārējiem un iekšējiem
izpildmehānismiem

Vienums

Apraksts

Vadi

2×
1
BRĪDINĀJUMS
Skrūves tiek piegādātas ar rievotām kontrpaplāksnēm.
VIENMĒR izmantojiet rievotās kontrpaplāksnes — arī tad,
ja skrūves ir jānomaina. Ja šis brīdinājums netiek ievērots,
var rasties elektrošoks.

Maksimālā
strāvas
plūsma

INFORMĀCIJA
NENOŅEMIET opciju kārbas priekšējā panelī esošos
aizbāžņus.

Energoapgādes avots
1

Opciju kārbas
barošanas bloks

2+GND

(a)

3 (maks. 3 m)

(b)

Starpsavienojuma kabelis
2

Vadības kārbas
starpsavienojuma
kabelis

Papildu aprīkojums
3

Attālais iekštelpu
sensors

2

(b)

Ārējie komponenti

4.2

Opciju kārbas montāža

4.2.1

Opciju kārbas uzstādīšana

1

Noņemiet priekšējo plāksni.

2

Turiet aizmugurējo plāksni pret sienu un atzīmējiet fiksācijas
punktus (2 augšpusē un 2 apakšpusē).
PAZIŅOJUMS

4

Elektriskā mērierīce

2 (uz vienu
metru)

(b)

5

Strāvas patēriņa
digitālā ievade

2 (vienam
ievades
signālam)

(b)
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Nodrošiniet, ka atzīmes (2 reiz 2) ir vienā līmenī un to
izmēri atbilst attēlā tālāk redzamajam.

Uzstādīšanas rokasgrāmata
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4 Uzstādīšana
X2M

310 mm

A4P

A4P

X1M

X2M

X1M

1 2 3

1 2 3

X8M

X8M

318 mm
3

Izurbiet 4 atveres un ievietojiet 4 tapas (piemērotas M5).

4

Ievietojiet skrūves augšējās tapās un uzkariet kārbu uz
skrūvēm.

5

Ievietojiet skrūves apakšējās tapās.

6

Stingri pievelciet 4 skrūves.

4.3

1
2
3

2

Elektroinstalācijas pievienošana

GND
L
N

Piestipriniet kabeli ar kabeļu savilcējiem kabeļu savilcēju
uzkarēm, lai nodrošinātu spriedzes noņemšanu un tie
NESASKARTOS ar asām malām.
UZMANĪBU!

BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS

NESPIEDIET kabeli iekārtā un neievietojiet tajā lieku
kabeļa gabalu.

BRĪDINĀJUMS
Kā strāvas padeves
daudzdzīslu kabeļus.

4.3.1

kabeļus

VIENMĒR

izmantojiet

Elektroinstalācijas pievienošana opciju
kārbai

Starpsavienojuma kabeļa pievienošana
opciju kārbai un vadības kārbai

4.3.3
1

Pievienojiet savienotājus no piederumu maisa pie A1P gan
vadības kārbas, gan opciju bloka PCB X5A.

2

Pievienojiet savienotājus ar ārēju kabeli.

a

1

Ievietojiet vadu opciju kārbas apakšējā daļā.

2

Nodrošiniet, ka zemsprieguma kabelis atrodas labajā pusē.
Izvirziet to caur ievades atveri un piestipriniet to ar kabeļu
savilcējiem.

b

a

X5A

X5A

A4P

A4P

c
a
b
c

b

a
b

a

Zemsprieguma vadi
Augstsprieguma vadi
Elektrotīkla strāvas padeve

4.3.4

4.3.2
1

un

Ja elektrības skaitītājam ir tranzistora izvads, pārbaudiet
polaritāti. Pozitīvā polaritāte ir JĀSAVIENO ar X2M/7 un
X2M/9; negatīvā polaritāte — X2M/8 un X2M/10.

zemsprieguma

Opciju kārbas barošanas bloka
pievienošana

1

Savienojiet elektrības skaitītāja kabeli ar atbilstošajām spailēm,
kā parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.

Pievienojiet opciju kārbas spaili X1M pie vadības kārbas spailes
X1M.

Uzstādīšanas rokasgrāmata
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Elektrības skaitītāju pievienošana
INFORMĀCIJA

PAZIŅOJUMS
Attālumam starp augstsprieguma
kabeļiem ir jābūt vismaz 25 mm.

Savienotāji (piederums)
Starpsavienojuma kabelis (ārējais)
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5 Sistēmas palaišana
X2M

X2M

A4P

A4P

15
13

10
9
8
7

X1M

X1M
X8M

X8M

S5P S6P

2

2

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.

4.3.5

4.3.7

Strāvas patēriņa digitālo ievadu
pievienošana
INFORMĀCIJA

1

EBLQ+EDLQ011~016CA(3)V3+W1 nav pieejama strāvas
patēriņa kontrole.
1

Savienojiet strāvas patēriņa digitālo ievadu kabeli
atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.

Telpas dzesēšanas/apsildes
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada
pievienošana

Savienojiet telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS izvada kabeli ar atbilstošajām spailēm, kā
parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.

X1M

ar

12

X8M

X2M

A4P
12
11

X1M

6
5
4
3
2
1

2

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.

4.3.8
X8M

1

Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu
pievienošana

Savienojiet pārslēgšanas uz ārējo siltuma avota kabeli ar
atbilstošajām spailēm, kā parādīts attēlā tālāk.

X1M

34

X8M
S3P S2P S1P S4P

S3P
S2P
S1P
S4P

2

Savienojums ar spailēm X2M/1+2
Savienojums ar spailēm X2M/3+4
Savienojums ar spailēm X2M/5+6
Savienojums ar spailēm X2M/11+12

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.
LN

4.3.6
1

Signāla izvada pievienošana

2

Savienojiet signāla izvada kabeli ar atbilstošajām spailēm, kā
parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.

5

Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju
uzkarēm.

Sistēmas palaišana

Lai uzzinātu, kā konfigurēt sistēmu, nodot to ekspluatācijā un
lietotājam, skatiet āra iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatu.
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