
FXFQ
FXMQ

Minimale contactbelasting: 1 mA normaal gesloten contact bij 15 V 
gelijkstroom

Nominale stroom: Min. 3 A
Draadspecificaties: Plastic draad met mantel of kabel (2 draden)
Draaddikte: 0,75 tot 1,25  mm2

Draadlengte: Max. 100 m

Minimale contactbelasting: 1 mA normaal gesloten contact bij 15 V 
gelijkstroom

Nominale stroom: Min. 3 A
Draadspecificaties: Plastic draad met mantel of kabel (2 draden)
Draaddikte: 0,75 tot 1,25  mm2

Draadlengte: Max. 100 m
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Installatiehandleiding voor adapter voor meerdere bewoners

DTA114A61 • 61-9

(1) Verbind deze adapter en de PCB van de binnenunit met behulp van de 
meegeleverde relaisbedradingsbundel (verschilt afhankelijk van het 
betreffende model binnenunit).

(2) Sluit 24 V wisselstroomspanning  (±20%) via de normaal gesloten contacten 
van het relais aan op de X1M aansluitpunten van de adapter. Zorg dat de 
relaiscontacten contact maken met beide polen van de voeding zodat de 
positieve en negatieve lijnen van de voeding gelijktijdig worden 
uitgeschakeld. Er kan een transformator worden gebruikt voor de 24 V 
wisselstroomspanning die voor elke adapter wordt geleverd, mits de 
transformator een capaciteit heeft van 24 VA of meer.

(3) Sluit een relais (met normaal gesloten contact) aan tussen de T1 en T2 
aansluitpunten van de PCB.

(4) Sluit de T1 en T2 aansluitpunten van de adapter kort.

• Naast de meegeleverde onderdelen zijn in 
het geval de adapter op de volgende 
modellen gemonteerd wordt een 
adaptermontageplaat en installatiekast 
vereist.

FXFQ~P: KRP1H98
FXMQ~P: KRP4A96
FXAQ~M: KRP4A93

• Beide uiteinden van de bedradingsbundel 
zijn voor het aansluiten van de PCB van de 
binnenunit (of BS-unit) en voor aansluiting 
van de adapter voor gebruik door meerdere 
bewoners. Wees voorzichtig wanneer u deze 
aansluit.

1P227678-1B

Daikin airconditioner

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM1

NAMEN EN FUNCTIES2

Accessoires OpmerkingControleer vóór installatie of de volgende accessoires met de adapter zijn meegeleverd. 

Adapter voor meerdere bewoners

PCB steun
Kabelklemband
Relaisbedradingsbundel

Installatiehandleiding

4 stuks
4 stuks
4 stuks (zie de tabel rechts voor de 

modellen van toepassing)

1 stuks

1 stuks

Modellen van toepassing Relaisbedradingsbundel

FXFQ~P

FXMQ~P

BSVQ~P

FXAQ~M

700

UL elektrische draad

Wit Wit, 4-pins

Wit, 4-pins

350

UL elektrische draad

Wit

260

UL elektrische draad

Wit Blauw, 3-pins

1900

VCTF elektrische draad

Wit Wit, 3-pins

• Met behulp van deze adapter kan het systeem gebruikt worden zonder dat er een systeemfout wordt aangegeven wanneer de stroomvoorziening naar 
andere binnenunits wordt onderbroken.
(In het geval van onderstaand schema, verschijnt er geen foutmelding op de afstandsbediening van bewoner 1, bewoner 3 of bewoner 4 wanneer er een 
onderbreking is in de stroomvoorziening naar bewoner 2.)

Bewoner 1 Bewoner 2

open

Bewoner 3

Geen foutmeldingGeen foutmelding

Contactingang (T1/T2)

Verkrijgt stroom onder AAN/UIT 
bediening voor de binnenunit 
via het contactrelais.

Stroomvoorziening van adapter

Verkrijgt 24 V wisselstroomspanning

Stroomvoorziening van binnenunit

Voorziet de binnenunit van stroom 
door verbinding van de meegeleverde 
bedradingsbundel.

Deksel van installatiekast
(KRP1H98, afzonderlijk verkrijgbaar) Montageplaat voor PCB adapter

(KRP4A96, afzonderlijk 
verkrijgbaar) Adapter

PCB steun

Installatiekast voor PCB adapter
(KRP1H98, afzonderlijk verkrijgbaar)

Installatiekast voor PCB adapter
(KRP4A93, afzonderlijk verkrijgbaar)

OPMERKING 1) Naast de meegeleverde onderdelen is in het 
geval de adapter gemonteerd wordt de 
installatiekast voor de PCB adapter vereist.

2) Sluit eerst de bedrading aan op de PCB 
adapter. Dit maakt het werk gemakkelijker.
(Zie                                                           .)

Adapter PCB steun

FXAQ

PCB steun

Adapter

BSVQ

Adapter

PCB steun

• Voorbeeld met FXFQ, FXAQ en FXMQ

• Voorbeeld met BSVQ

Deze adapter

Deze adapter

Driepolig contact
(Ter plaatse aan te schaffen)

PCB van binnenunit

Tweepolig contact
(Ter plaatse aan te schaffen)

BSVQ PCB

(1) Sluit de adapter en de BSVQ PCB aan via de relaisbedradingsbundel.
(2) Sluit 24 V wisselstroomspanning  (±20%) via de normaal gesloten contacten 

van het relais aan op de X1M aansluitpunten van de adapter. Zorg dat de 
relaiscontacten contact maken met beide polen van de voeding zodat de 
positieve en negatieve lijnen van de voeding gelijktijdig worden 
uitgeschakeld. Er kan een transformator worden gebruikt voor de 24 V 
wisselstroomspanning die voor elke adapter wordt geleverd, mits de 
transformator een capaciteit heeft van 24 VA of meer.

(3) Sluit de T1 en T2 aansluitpunten van de adapter kort.

〈〈Plafond-gemonteerd kanaaltype〉〉〈〈Plafond-gemonteerde rond-stroom type cassette〉〉

〈〈Wand-gemonteerd type〉〉 〈〈BS-unit〉〉

INSTALLATIE3

4 ELEKTRISCHE BEDRADING

OPMERKING) Naast de meegeleverde onderdelen is in het 
geval de adapter gemonteerd wordt de 
installatiekast voor de PCB adapter vereist.

OPMERKING 1) Naast de meegeleverde onderdelen is in het 
geval de adapter gemonteerd wordt de 
montageplaat voor de PCB adapter vereist.

2) Sluit eerst de bedrading aan op de binnenunit 
PCB. Dit maakt het werk gemakkelijker.
(Zie                                                           .)

5 METHODEN VAN BEDRADING
5 METHODEN VAN BEDRADING

Bewoner 4


