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1 Apie dokumentaciją

1.1 Apie šį dokumentą
Tikslinė auditorija
Įgaliotieji montuotojai

Dokumentacijos rinkinys
Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

▪ Bendrosios atsargumo priemonės:

▪ Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami

▪ Formatas: Popierinis (lauke naudojamo įrenginio dėžėje)

▪ Lauke naudojamo įrenginio montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (lauke naudojamo įrenginio dėžėje)

▪ Valdymo dėžutės montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (valdymo dėžutės dėžėje)

▪ Papildomos dėžutės montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (papildomos dėžutės dėžėje)

▪ Atsarginio šildytuvo montavimo vadovas:

▪ Montavimo instrukcijos

▪ Formatas: Popierinis (atsarginio šildytuvo dėžėje)

▪ Montuotojo informacinis vadovas:

▪ Pasiruošimas montuoti, techninės specifikacijos, gera praktika,
baziniai duomenys…

▪ Formatas: Skaitmeniniai failai svetainėje http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

▪ Papildomos įrangos priedų knyga:

▪ Papildoma informacija apie papildomos įrangos montavimą

▪ Formatas: Popierinis (lauke naudojamo įrenginio dėžėje) +
Skaitmeniniai failai svetainėje http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos
regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins pardavėjai.

Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis
kalbomis yra vertimai.

2 Apie dėžę

2.1 Atsarginis šildytuvas
PASTABA

▪ Atsarginis šildytuvas yra pasirinktinė įranga, kuri tinka
naudoti tik su lauko blokais EDLQ05+07CAV3 ir
EBLQ05+07CAV3.

▪ Atsarginį šildytuvą bus galima naudoti tik tada, jei
sistemoje bus įrengtas pasirinktinis valdymo skydelis
EKCB07CAV3.

2.1.1 Priedų nuo atsarginio šildytuvo
nuėmimas

1 Nuimkite sieninį laikiklį nuo skydelio.

3 Parengimas

3.1 Montavimo vietos paruošimas

3.1.1 Atsarginio šildytuvo montavimo vietos
reikalavimai

▪ Atsižvelkite į šias rekomendacijas:

Mažiausias atstumas tarp atsarginio šildytuvo ir
lauke naudojamo modulio –

10 m

▪ Atsižvelkite į šias atstumų montuojant rekomendacijas:

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/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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INFORMACIJA

Jei atsarginis šildytuvas sumontuotas grįžtamojoje
sistemoje (EBLQ05+07CAV3) ir vožtuvų komplektas
EKMBHBP1 yra sistemos dalis, po atsarginiu šildytuvu gali
reikėti palikti daugiau vietos, nei nurodyta pirmiau.
Išsamesnės informacijos žr. montuotojo informaciniame
vadove ir vožtuvų komplekto dokumentuose.

▪ Atsarginis šildytuvas skirtas tvirtinti prie sienos tik patalpose.
Paviršius, ant kurio montuojate, turi būti lygi, vertikali, nedegi
siena.

▪ Atsarginis šildytuvas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra
5~30°C.

3.2 Vandens vamzdžių paruošimas
Jei atsarginį šildytuvą ketinate montuoti sistemoje, įsitikinkite, kad
visada bus užtikrinamas reikiamas mažiausias vandens srauto
kiekis. Daugiau informacijos žr. lauke naudojamo modulio
montavimo vadove.

3.3 Elektros laidų paruošimas

3.3.1 Išorinių ir vidinių pavarų elektros jungčių
apžvalga

Eil. Nr. Aprašas Laidai Maksimali
tekanti
srovė

Vidinio sujungimo kabelis
1 Atsarginio šildytuvo

rinkinio termistorius
2 (a)

2 Atsarginio šildytuvo
rinkinio šilumos
saugiklis

2 (a)

3 Atsarginio šildytuvo
rinkinio jungtis (iš
valdymo dėžutės)

2 (3V3)

3 (6V3, 6W1,
9W1)

(a)

(a) Minimalus kabelio skerspjūvis – 0,75 mm2; maksimalus
ilgis – 10 m.

Atsarginis
šildytuvas

Maitinimo
šaltinis

Reikiamas laidų skaičius

EKMBUHCA3V3 1× 230 V 2+GND
EKMBUHCA9W1 1× 230 V 2+GND+2 tiltai

3× 400 V 4+GND

PASTABA

Daugiau skirtingų jungčių techninių specifikacijų pateikta
atsarginio šildytuvo viduje.

4 Montavimas

4.1 Įrenginių atidarymas

4.1.1 Atsarginio šildytuvo atidarymas

2

1

2×

4.1.2 Atsarginio šildytuvo jungiklių dėžutės
dangtelio atidarymas

1 3×

2

4.2 Atsarginio šildytuvo montavimas

4.2.1 Kaip sumontuoti atsarginį šildytuvą
1 Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos M5 sraigtais.
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2×

2 Pakabinkite atsarginį šildytuvą ant sieninio laikiklio.

3 Pažymėkite atsarginio šildytuvo apačioje esančios angos vietą.

4 Nuimkite atsarginį šildytuvą nuo sieninio laikiklio.

5 Išgręžkite angą apatiniam sraigtui ir įstatykite kaištį.

6 Pakabinkite atsarginį šildytuvą ant sieninio laikiklio. Įsitikinkite,
kad jis pritvirtintas tinkamai.

7 Pritvirtinkite atsarginio šildytuvo apačią prie sienos M5 sraigtu.

4.3 Vandens vamzdžių prijungimas

4.3.1 Vandens vamzdžių prijungimas prie
atsarginio šildytuvo

PASTABA

Jungdami vamzdžius, NENAUDOKITE per didelės jėgos.
Dėl deformuotų vamzdžių įrenginys gali sugesti.
Užtikrinkite, kad priveržimo sukimo momentas
NEVIRŠYTŲ 30 N•m.

1 Prijunkite vandens vamzdžius (įsigyjami atskirai) prie atsarginio
šildytuvo vandens įleidimo ir išleidimo jungčių.

b
a

a Vandens įleidimas
b Vandens išleidimas

PASTABA

Kai atsarginis šildytuvas sumontuotas grįžtamojoje
sistemoje (EBLQ05+07CAV3) ir išpildytos toliau pateiktos
sąlygos (žr. paveikslėlį), atsarginio šildytuvo viduje gali
kauptis kondensatas. Kad įrengtumėte aplenkiamąjį kanalą
kondensatui, sumontuokite vožtuvų komplektą
EKMBHBP1. NEMONTUOKITE jokio kito vožtuvo
komplekto, o tik EKMBHBP1. Montavimo nurodymų žr.
montuotojo informaciniame vadove ir dokumentuose,
pateiktuose su vožtuvų komplektu.

Vožtuvų komplekto sąlygos
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20 23 26 29 32

A (°C) A (°C)

B (°C DB)
A Iš garintuvo ištekančio vandens temperatūra
B Sausojo termometro rodoma temperatūra

Santykinis drėgnis 40%
Santykinis drėgnis 60%
Santykinis drėgnis 80%

Pavyzdys: tarkime, kad aplinkos temperatūra 25°C, o santykinis
drėgnis 40%. Jei ištekančio vandens garintuvo temperatūra <12°C,
kondensatas kaupiasi.

Dėmesio: išsamesnės informacijos žr. psichrometrinėje diagramoje.
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INFORMACIJA

Atsarginio šildytuvo viduje įtaisytas automatinis oro
pašalinimo vožtuvas. Šio vožtuvo vieta nurodyta
montuotojo informacinio vadovo skyriuje “Techniniai
duomenys”. Nurodymų, kaip išleisti orą, žr. lauke
naudojamo įrenginio montavimo vadovo skyriuje
“Paruošimas naudoti”.

4.4 Elektros laidų prijungimas
PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

ĮSPĖJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

4.4.1 Elektros laidų prijungimas prie atsarginio
šildytuvo

Išdėstymas Galimi kabeliai (priklauso nuo sumontuotų
parinkčių)

a

Žemoji
įtampa

▪ Atsarginio šildytuvo rinkinio termistorius (ryšys su
valdymo dėžute EKCB07CAV3)

▪ Atsarginio šildytuvo rinkinio šiluminis saugiklis
(ryšys su valdymo dėžute EKCB07CAV3)

▪ Atsarginio šildytuvo rinkinio jungtis (į valdymo
dėžutę EKCB07CAV3)

b

Aukštoji
įtampa

▪ Pagrindinis maitinimo šaltinis

1 Įkiškite laidus per atsarginio šildytuvo apačią.

2 Atsarginio šildytuvo viduje nutieskite laidus taip:

Atsarginio
šildytuvo tipas

Išdėstymas

*3V

a b

a žemosios įtampos laidai

b aukštosios įtampos laidai
*9W

a b

a žemosios įtampos laidai

b aukštosios įtampos laidai

3 Pritvirtinkite laidus prie kabelių sąvaržų laikiklių.

PASTABA

Atstumas tarp aukštosios įtampos ir žemosios įtampos
kabelių turėtų būti bent 25 mm.

4.4.2 Atsarginio šildytuvo maitinimo
prijungimas

DĖMESIO

Kad užtikrintumėte visišką įrenginio įžeminimą, būtinai
prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinį ir įžeminimo
kabelį.

DĖMESIO

Jei sistemoje įtaisytas rezervuaras su integruotu elektriniu
startiniu šildytuvu (EKHW), naudokite atsarginiam ir
startiniam šildytuvams skirtą maitinimo grandinę. NIEKADA
tos pačios maitinimo grandinės nenaudokite kitam
įrenginiui. Ši maitinimo grandinė turi būti apsaugota
įstatymų numatytais apsauginiais įrenginiais.

Atsarginio šildytuvo galia priklauso nuo modelio. Pasirūpinkite, kad
maitinimas atitiktų atsarginio šildytuvo galią, nurodytą lentelėje.

Atsarginio
šildytuvo

tipas

Atsarginio
šildytuvo

galia

Maitinimo
šaltinis

Maksimali
tekanti srovė

Zmax(Ω)

*3V 3 kW 1~ 230 V 13 A —
*9W 3 kW 1~ 230 V 13 A —

6 kW 1~ 230 V 26 A(a, b) —
6 kW 3N~ 400 V 8,6 A —
9 kW 3N~ 400 V 13 A —

(a) Įranga, atitinkanti EN/IEC 61000‑3‑12 reikalavimus
(Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis prie
bendrųjų žemosios įtampos tinklų prijungtos įrangos, kurios
maitinimo kiekvienos fazės srovė yra >16 A ir ≤75 A,
sukuriamų sinusinių srovių ribines vertes).

(b) Ši įranga atitinka EN/IEC 61000‑3‑11 reikalavimus
(Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis
bendrųjų žemosios įtampos maitinimo sistemų įtampos
pokyčių, svyravimų ir mirgėjimo ribines vertes, skirtas
įrangai, kurios vardinė srovė yra ≤75 A), jei sistemos
pilnutinė varža Zsys yra ne didesnė kaip Zmax sąsajos taške
tarp vartotojo maitinimo šaltinio ir bendrosios sistemos.
Įrangos montuotojas arba vartotojas (jei reikia,
pasikonsultavęs su paskirstymo tinklo operatoriumi) privalo
užtikrinti, kad ši įranga būtų prijungta tik prie tokio
maitinimo šaltinio, kurio pilnutinė varža Zsys ne didesnė kaip
Zmax.

1 Prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimą. *3V modeliuose F1B
naudojamas dvipolis saugiklis. *9W modeliuose F1B
naudojamas 4 polių saugiklis.

2 Jei reikia, pakeiskite X14M gnybto jungtis.

Atsarginio
šildytuvo tipas

Atsarginio šildytuvo
maitinimo jungtys

Gnybtų jungtys

3 kW 1~ 230 V
(*3V)

L NL N

F1B

—
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Atsarginio
šildytuvo tipas

Atsarginio šildytuvo
maitinimo jungtys

Gnybtų jungtys

3 kW 1~ 230 V
(*9W)

6 kW 1~ 230 V
(*9W) LL NN

F1B 1 2 3 4 5 6
X14M

6 kW 3N~ 400 V
(*9W)

9 kW 3N~ 400 V
(*9W)

F1B

L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6
X14M

3 Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie atsarginių šildytuvų tipus ir
atsarginių šildytuvų konfigūravimą žr. lauke naudojamo
modulio montavimo vadovo skyriuje “Konfigūracija”.

Prijungiant atsarginį šildytuvą galima netinkamai sujungti laidus. Kad
aptiktumėte netinkamai prijungtus laidus *9W modelyje, labai
rekomenduojame išmatuoti šildytuvo elementų varžą. Reikia
išmatuoti šias skirtingų tipų atsarginių šildytuvų varžas (žr. lentelę).
VISADA matuokite kontaktoriaus K1M, K2M, ir K5M gnybtų varžą.

3 kW

1~ 230 V

6 kW

1~ 230 V

6 kW

3N~
400 V

9 kW

3N~
400 V

K1M/1 K5M/13 52,9 Ω 52,9 Ω ∞ ∞
K1M/3 ∞ ∞ 105,8 Ω 105,8 Ω
K1M/5 ∞ ∞ 105,8 Ω 105,8 Ω

K1M/3 K1M/5 26,5 Ω 26,5 Ω 105,8 Ω 105,8 Ω
K2M/1 K5M/13 ∞ 26,5 Ω ∞ ∞

K2M/3 ∞ ∞ 52,9 Ω 52,9 Ω
K2M/5 ∞ ∞ 52,9 Ω 52,9 Ω

K2M/3 K2M/5 52,9 Ω 52,9 Ω 52,9 Ω 52,9 Ω
K1M/5 K2M/1 ∞ ∞ ∞ ∞

Varžos tarp K1M/1 ir K5M/13 matavimo pavyzdys.

K1M K2MK2M
1 3 5 13

2 4 6 14

K5M
1 3 5 13

2 4 6 14

1 3 5 13

2 4 6 14
Ω

Ω

4.4.3 Atsarginio šildytuvo komplekto
prijungimas prie valdymo dėžutės

1 Termistoriui prijunkite 2 laidus tarp atsarginio šildytuvo gnybtų
X15M/1+2 ir valdymo dėžutės gnybtų X2M/5+6.

2 Šiluminiam saugikliui prijunkite 2 laidus tarp atsarginio šildytuvo
gnybtų X15M/3+4 ir valdymo dėžutės gnybtų X2M/11+12.

3 Jungčiai su valdymo dėžute prijunkite 3 laidus tarp atsarginio
šildytuvo gnybtų X15M/5+6+7 ir valdymo dėžutės gnybtų
X2M/13+14+15.

X2M

X8M

X1M

X15M

A4P

F1B

14
13
12
11

6
5

15

1 2 3 4 5 6 7

4 Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

INFORMACIJA

▪ Daugiau informacijos apie jungtis žr. elektros
instaliacijos schemoje.

▪ Naudokite daugiaašį kabelį.

▪ Atsarginio šildytuvo komplektui EKMBUHCA3V3
NEREIKIA sujungti jungčių tarp atsarginio šildytuvo
gnybto X15M/6 ir valdymo dėžutės gnybto X2M/14.

5 Sistemos paleidimas
Instrukcijas, kaip konfigūruoti ir pradėti eksploatuoti sistemą bei
perduoti ją vartotojui, žr. lauke naudojamo įrenginio montavimo
vadove.
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