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Kit met 2-wegafsluiter/kit met 3-wegafsluiter
voor ventilatorconvectoren



De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn
vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Deze optiekit moet in combinatie met een EKRP1C11-kit en een
FWF- of FWC-ventilatorconvector gebruikt worden.

De units zijn uitgerust met een waterinlaat en -uitlaat voor aansluiting
op een watercircuit. Dit circuit moet worden voorzien door een erkend
technicus en in overeenstemming zijn met de geldende Europese en
nationale reglementeringen.

BIJ DE KIT GELEVERDE ACCESSOIRES

DE VENTILATORCONVECTOR OP LOKALE 
LEIDINGEN AANSLUITEN MET DE 2-WEG-/ 
3-WEGAFSLUITER

Raadpleeg de montagehandleiding van de ventilatorconvector voor
nadere informatie over het installeren van de ventilatorconvector.

Als er lucht, vocht of stof in het watercircuit terechtkomt kunnen er
storingen ontstaan. Daarom moet u bij het aansluiten van het
watercircuit steeds rekening houden met het volgende:

■ Gebruik uitsluitend zuivere leidingen.

■ Houd de uiteinden van de leidingen omlaag tijdens het verwijderen
van bramen.

■ Dek de uiteinden van de leiding af wanneer u de leiding door
een muur steekt, zodat er geen stof of vuil kan indringen.

■ Dicht de aansluitingen af met een goed afdichtmiddel voor
schroefdraad. De afdichting moet bestand zijn tegen de druk en
temperatuur in het systeem.

■ Bij het gebruik van leidingen van een ander metaal dan messing,
moeten beide materialen van elkaar worden geïsoleerd om
galvanische corrosie te voorkomen.

■ Omdat messing een zacht materiaal is, moet u het watercircuit met
het juiste gereedschap aansluiten. Het verkeerde gereedschap
zou de leidingen beschadigen.
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Lees grondig deze handleiding vooraleer tot de montage
over te gaan. Gooi deze handleiding niet weg. Bewaar ze
in uw bestanden om ze later te kunnen raadplegen.

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of
accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting,
lekkages, brand of schade aan de apparatuur veroorzaken.
Gebruik enkel door Daikin gemaakte accessoires: deze
werden specifiek ontwikkeld om met de apparatuur te
werken; vraag tevens aan een vakman om deze accessoires
te monteren.

Contacteer steeds uw verdeler voor advies en informatie
wanneer u niet zeker bent hoe te monteren.

Gevaar: elektrische schok

Schakel de voeding volledig uit voordat u het deksel van
het bedieningskasje verwijdert of voordat u aansluitingen
uitvoert of elektrische onderdelen aanraakt.

1 Aandrijver met getande ring

2 2-wegafsluiter (enkel voor EKMV2C09B7)

3 3-wegafsluiter (enkel voor EKMV3C09B7)

4 Isolatietape

5 Isolatie voor afsluiter

6 Montagehandleiding

7 O-ring (1x voor EKMV2C09B7) (2x voor EKMV3C09B7)

8 Draad (wanneer 2 afsluiters op de zelfde ventilatorconvector 
aangesloten worden)

Indien het netsnoer van de aandrijver beschadigd is, moet
de aandrijver weggegooid en een nieuwe aandrijver
gemonteerd worden.
Het netsnoer zelf kan niet alleen vervangen worden.

2x

1 2 3 4

5 6 7 8

■ Het KRP1B101-kastje en de EKRP1C11-printplaat zijn
nodig om met de FWF-units te combineren.

■ Het KRP1H98-kastje en de EKRP1C11-printplaat zijn
nodig om met de FWC-units te combineren.

Vervorm de unit niet door te forceren wanneer u de leidingen
aansluit. De unit kan slecht werken als de leidingen
vervormd zijn.

■ De unit mag alleen in een gesloten-watersysteem
worden gebruikt. Gebruik in een open-watercircuit kan
leiden tot overmatig roesten van de waterleiding.

■ Gebruik nooit onderdelen met een zinklaag in het
watercircuit. Deze onderdelen zouden sterk kunnen
corroderen omdat het interne watercircuit van de unit
koperen leidingen bevat.

■ De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een
omgeving met ontploffingsgevaar.
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Waterleidingaansluitingen

Modellen met 2 leidingen

FWF

FWC

Modellen met 4 leidingen

FWF

FWC

1 Monteer de aandrijver op het lichaam van de afsluiter.

1 Verwijder de blauw en rode dop van de afsluiter.

2 Plaats de getande ring stevig op de afsluiter.

3 Monteer de aandrijver op de ring.

4 Draai de aandrijver 15° naar rechts (wijzerzin) tot u een "klik"
hoort. Om de aandrijver terug los te maken, draai hem 15°
naar links (tegenwijzerzin).

5 Druk de rode knop in.

2-wegafsluiter

3-wegafsluiter

Wijzig de inlaatkant (A), zodat de afstand tussen de
aansluitpunten 50 mm bedraagt.1 Uitgang water

2 Ingang water

3 Luchtaflaat

1 Uitgang water verwarmingsspiraal

2 Ingang water verwarmingsspiraal

3 Uitgang water koelspiraal

4 Ingang water koelspiraal

5 Luchtaflaat verwarmingsspiraal

6 Luchtaflaat koelspiraal
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2 Monteer de afsluiter op de waterleiding.

1 Plaats de O-ring in de aansluiting van de waterleiding. Voor
een 3-wegafsluiter, plaats de tweede O-ring in de tweede
waterleiding.

2 Monteer de afsluiter op de leiding van het ingaand water.

2-wegafsluiter

3-wegafsluiter

3 Sluit de leiding ter plaatse aan.

Het volledige watercircuit, inclusief alle leidingen, moet worden
geïsoleerd om condensvorming en een verminderde capaciteit
te voorkomen (minimumdikte: 10 mm).

Als de temperatuur hoger is dan 30°C en de relatieve vochtigheid
meer dan 80% bedraagt, moet het afdichtingsmateriaal ten
minste 20 mm dik zijn om condensatie op het oppervlak van de
afdichting te voorkomen.

Let op het -teken op het lichaam van de 2-
wegafsluiter.

De pijl moet wijzen naar de binnenkant van de leiding van
het ingaand water van de ventilatorconvector.

Controleer of de aandrijver niet omgekeerd werd
gemonteerd.

Let op het -teken op het lichaam van de 3-
wegafsluiter.

De lange pijl moet naar de binnenkant van de leiding van
het ingaand water van de ventilatorconvector wijzen.

Wanneer 2 afsluiters op de zelfde ventilatorconvector
(model met 4 leidingen) gemonteerd worden, ga dan op de
zelfde manier te werk als deze hierboven beschreven om
de tweede afsluiter te monteren.

1

2

1

2

Nodige type schroefdraad op de kant van de lokale leiding

Geen 
afsluiters 
gemonteerd

2-
wegafsluiter(s) 
gemonteerd

3-
wegafsluiter(s) 
gemonteerd

Unit 
met 2 
leidingen

Ingang water 3/4" man. 
BSP

3/4" vrouw. BSP 3/4" vrouw. BSP

Uitgang 
water

3/4" man. 
BSP

3/4" man. BSP 3/4" vrouw. BSP

Unit 
met 4 
leidingen

Ingang water 
Verwarming

3/4" man. 
BSP

3/4" vrouw. BSP 3/4" vrouw. BSP

Uitgang 
water 
Verwarming

3/4" man. 
BSP

3/4" man. BSP 3/4" vrouw. BSP

Ingang water 
Koeling

3/4" man. 
BSP

3/4" vrouw. BSP 3/4" vrouw. BSP

Uitgang 
water 
Koeling

3/4" man. 
BSP

3/4" man. BSP 3/4" vrouw. BSP

Wanneer een 3-wegafsluiter gebruikt wordt, pas dan de
opening van de bypass aan om het drukverlies bij te
regelen. Zie de technische specificaties voor meer
informatie.
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4 Dicht de aansluitingen van de afsluiter(s) en leidingen.

1 Breng de "isolatie voor afsluiter" (1) aan rondom de afsluiter en
de dichting van de leidingen van de unit en de lokale leiding.

2 Sluit de dichting af met isolatietape (2).

Voorbeeld: 3-wegafsluiter

Elektrische aansluitingen

Voor de FWF

1 Monteer het KRP1B101-kastje en de EKRP1C11-printplaat zoals
beschreven in de montagehandleiding die met de KRP1B101-kit
werd geleverd.

Om de EKRP1C11-printplaat te bedraden: zie verder.

Voor de FWC

1 Monteer het KRP1H98-kastje en de EKRP1C11-printplaat zoals
beschreven in de montagehandleiding die met de KRP1H98-kit
werd geleverd.

Om de EKRP1C11-printplaat te bedraden: zie verder.

2 Bedrading van de EKRP1C11

■ Elektrische voeding

■ Communicatiedraad

1 Isolatie voor afsluiter

2 Isolatietape

Boor geen gaten in de behuizing van de unit om de optie te
monteren.

Gebruik enkel de door Daikin voorziene accessoires om de
optie te monteren.

De EKRP1C11 kan enkel gebruikt worden om de afsluiters
aan te sluiten. De functies beschreven in de montage-
handleiding van de EKRP1C11 kunnen niet gebruikt
worden.

1

2

2

1 Communicatie naar de printplaat van de ventilatorconvector

2 Draad van de elektrische voeding (naar de ventilatorconvector)

3 Zekeringen 5 A – 250 V

4 YC-Y1: aansluiting van de eerste afsluiter

5 X1-Y4: draad om de tweede afsluiter te kunnen gebruiken (met 
de afsluiterkit meegeleverd)

6 X2-Y2: aansluiting voor de tweede afsluiter

Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met
deze voor de laagspanning. Bundel alle draden samen met
de meegeleverde klemmen, zodat ze niet met scherpen
randen of met de printplaten van de ventilatorconvector in
contact kunnen komen.
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met de EKRP1C11-kit meegeleverd

CN2
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X33A voor 
FWF en FWC

met de EKRP1C11-kit meegeleverd
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■ Bedraden

FWF

FWC

Knijp nooit op samengebundelde kabels en waak erover dat de
kabels niet met scherpe randen in contact kunnen komen.

Snij de overtollige uiteinden van de draadbinders af.

■ Wanneer 2 afsluiters gebruikt worden:

Ontbloot de draad van de afsluitermotor van de tweede
aandrijver over een additionele lengte van 50 mm.

Verbind X1 en Y4 met de in de kit voorziene draad
(zie "Bij de kit geleverde accessoires", punt 8).

1 Communicatiedraad

2 Draad elektrische voeding

3 Draad eerste afsluiter

4 Draad tweede afsluiter

5 Draadbinder

5

5 2

1
3

4

5

4

3
2 1

1 X1-Y4-draad

2 X2-Y2: aansluiting voor de tweede afsluiter

Om andere accessoires op de ventilatorconvectoren te
monteren: raadpleeg de montagehandleiding van de
ventilatorconvector.

50 mm

1

2
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NOTES NOTES 
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