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EKRP1C14
مجموعة ألواح الدوائر المطبوعة للسخان 

دليل التركيبالكهربائي

اقرأ هذه اإلرشادات بعناية قبل التركيب. 
احتفظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه فيما بعد.

قد يؤدي التركيب أو التوصيل غير السليم للجهاز أو الملحقات إلى التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث دائرة قصر أو تسريبات
 فقط؛ فهيDAIKINأو اندالع حريق أو تعرض الجهاز لتلفيات أخرى. احرص على استخدام الملحقات التي تصنعها شركة 

مصممة خصيًصا لالستخدام مع الجهاز. كذلك، يجب تركيبها من قِبل أحد المتخصصين.
 للحصول على النصيحةDAIKINفي حال عدم التأكد من إجراءات التركيب أو االستخدام، احرص دائًما على االتصال بوكيل 

والمعلومات.

يجب أن يتم توصيل جميع أسالك الحقل والمكونات من قِبل فني كهرباء معتمد، وأن تتوافق مع اللوائح المحلية ذات الصلة.
يجب تنفيذ توصيل أسالك الحقل وفقًا لمخططات األسالك والتعليمات الواردة أدناه.

احرص على عدم ثني لوحة الدوائر المطبوعة عند إدخال أو إزالة الموصالت.
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EKRP1C14محتوى مجموعة 

أسماء األجزاء

لوحة الدوائر المطبوعة 
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موصل إلى لوحة الدوائر المطبوعة الداخلية1

توصيل المصباح الدليلي2

توصيل عداد الساعات3

توصيل السخان الكهربائي4

وحدة مصدر الطاقة لمرحل التحكم في السخان الكهربائي5

فولت250أمبير - 5المصهرات 6

توصيل جهاز ضبط الرطوبة7
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إمكانيات الوظيفة
مؤشر تشغيل الضاغط■
مؤشر تشغيل المروحة الداخلية■
)FXSA وFDAتوصيل السخان الكهربائي (فقط لـ ■
)FXSA وFDAتوصيل جهاز ضبط الرطوبة (فقط لـ ■

التركيب داخل الوحدة

راجع دليل التركيب للوحدة الداخلية أو راجع دليل الخيارات إذا كان من الممكن تركيب الخيار داخل الوحدة.

.EKRPفي جميع الحاالت األخرى، استخدم صندوق تركيب لتركيب 

ال تحفر أي ثقوب في غالف الوحدة لتركيب الخيار.
 لتركيب الخيار.Daikinاستخدم فقط الملحقات التي توفرها 
دليل التركيب
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التوصيالت الكهربائية

توصيل مصدر الطاقة■

خط االتصال■

ال تجمع أسالك منخفضة وعالية الجهد معًا. قم بتجميع جميع األسالك مع الحلقات المرفقة لتجنب التالمس مع لوحة الدوائر
المطبوعة الداخلية أو الحواف الحادة.
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توصيل عداد الساعات■

توصيل مصباح التشغيل■

لوحة الدوائر المطبوعة1

تيار مستمر)فولت110أمبير - 0,3متردد/فولت تيار250أمبير - 3مصدر طاقة لعداد الساعات (2
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التوصيل الكهربائي للسخان الكهربائي■

لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية1

لوحة الدوائر المطبوعة االختيارية2

هرتز)50فولت - 230) (3-1المحطة الرئيسية (3

إمداد الحقل:
 درجة مئوية): لحماية التركيب 110المصهر الحراري (بحد أقصى 4

من وقوع الحوادث (مثل نشوب حريق) عند حدوث عطل.

واقي حراري: لحماية السخان الكهربائي من ارتفاع درجة الحرارة.5
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تحذير مهم بشأن التركيب
.EN60335-2-40يجب تركيب السخان وفقًا للوائح المحلية ويجب أن يتوافق مع 

يجب تركيب مصهر حراري على السخان بحيث ال يكون هناك خطر من تلف السخان، وال يوجد خطر على السالمة عند إيقاف
المروحة أو تعطل ألواح الدوائر المطبوعة.

يجب تركيب السخان الكهربائي في مكان آمن في قناة التفريغ، حتى ال يكون هناك خطر من تلف الوحدة.
 درجة مئوية. حدد جهاز األمان المناسب أو الواقي الحراري وفقًا لذلك.90قد ال تتجاوز درجة الحرارة القصوى في قناة التفريغ 

 درجة مئوية.70قد ال تتجاوز درجة الحرارة على غالف الوحدة 
السعة القصوى للسخان ليتم تركيبها: 

 كيلووات20012الفئة  كيلووات905~71الفئة من  كيلووات352~20الفئة من 
 كيلووات25016الفئة  كيلووات1007الفئة  كيلووات633~35الفئة من 

 كيلووات1259الفئة 
دليل التركيب
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 لتعديل جهاز ضبط الرطوبة) 1التوصيل الكهربائي لجهاز ضبط الرطوبة (التحكم بواسطة مفتاح ■

داخلي 1 داخلي 2 داخلي 3

1

7

1

7

1

7

لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية1
لوحة الدوائر المطبوعة االختيارية2
هرتز)50فولت - 230) (3-1المحطة الرئيسية (3

إمداد الحقل:
تيار مترددفولت250أمبير-1تيار متردد، كحد أقصى فولت125مللي أمبير-20 دقيقة HU (YC-Y2)جهاز ضبط الرطوبة 4
)بتيار متردد (مطلوب فقط في الحالة فولت250مللي أمبير -400 كحد أقصى RY (YC-Y4)مرحل 5

مللي أمبير 2تيار متردد، كحد أقصى فولت200) دقيقة YC-Y3: (أالحالة 
مللي أمبيرر2: مفتاح جهاز ضبط الرطوبة بتيار > بالحالة 

 أقل من تيار مفتاح جهاز ضبط الرطوبة.RYيجب أن يكون تيار 
مفتاح تعديل جهاز ضبط الرطوبة 6

7SS1.مفتاح تشغيل/إيقاف: اضبط المفتاح على تشغيل لتمكين التحكم في جهاز ضبط الرطوبة - 
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إعدادات التحكم عن بُعد■

التركيب
ال تجمع أسالك منخفضة وعالية الجهد معًا. ■
قم بتجميع أي أسالك زائدة مع ربط الكبل المرفق للحفاظ على األسالك مرتخية على الوحدة الداخلية أللواح الدوائر المطبوعة.■

رقم الرمز الثانيرقم الرمز األولاإلعداداترقم الوضع

15(25)

قم بتشغيل جهاز ضبط الرطوبة أثناء وضع التسخين إذا 
 درجة مئوية 20كانت درجة حرارة هواء الشفط أكثر من 

(أيًضا في حالة إيقاف الترموستات).
102

301تشغيل جهاز ضبط الرطوبة ومضخة التصريف.

دعم لوحة الدوائر 
المطبوعة

دعم لوحة الدوائر 
المطبوعة

المحول

المحول
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