
INSTALLERINGSHÅNDBOK

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for
viftekonvektorer



Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk
er oversettelser av originalinstruksjonen.

Dette tilleggssettet må brukes i kombinasjon med et EKRP1C11-sett
og en FWF- eller FWC-viftekonvektor.

Anleggene er utstyrt med vanninntak og vannutløp for tilkobling til
vannkrets. Denne kretsen må legges opp av en autorisert tekniker,
og må være i samsvar med alle relevante europeiske og nasjonale
forskrifter.

TILBEHØR SOM FØLGER MED SETTET

TILKOBLING AV VIFTEKONVEKTOREN TIL 
RØROPPLEGG VED HJELP AV 2-VEIS/
3-VEIS VENTIL

Se viftekonvektorens installeringshåndbok hvis du vil ha detaljer om
installering av viftekonvektoren.

Det kan oppstå problemer hvis det kommer inn luft, fuktighet eller støv
i vannkretsen. Ta derfor alltid hensyn til følgende når vannkretsen
tilkobles:

■ Bruk bare rene rør.

■ Vend enden på røret nedover når skarpe kanter skal fjernes.

■ Dekk til enden av røret når det føres gjennom en vegg slik at det
ikke kommer inn skitt eller støv.

■ Bruk en god gjengetetning til å tette gjengekoblingene. Tetningen
må tåle systemets trykk og temperaturer.

■ Når det brukes ikke-messingholdige metallrør, må du sørge for
å isolere begge materialene fra hverandre for å hindre galvanisk
korrosjon.

■ Ettersom messing er et bløtt materiale, må du bruke passende
verktøy ved tilkobling av vannkretsen. Feil verktøy vil skade rørene.
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Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken
må ikke kastes. Ha den i arkivet for fremtidig referanse.

Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av
anlegget eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt,
kortslutning, lekkasje, brann eller annen skade på utstyret.
Det må kun brukes originalt tilbehør fra Daikin, og som er
spesielt utformet for bruk med utstyret. Tilbehøret må alltid
monteres av fagmann.

Dersom du ikke er sikker på hvordan du monterer eller
betjener anlegget, må du alltid kontakte din lokale forhandler
for å få råd og informasjon.

Livsfare: Elektrisk støt

Slå av all strømforsyning før du fjerner panelet på
bryterboksen eller før du kobler til/fra eller tar på
elektriske deler.

1 Utløser med tannkrans

2 2-veisventil (bare for EKMV2C09B7)

3 3-veisventil (bare for EKMV3C09B7)

4 Isoleringsteip

5 Isolering for ventil

6 Installeringshåndbok

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

8 Ledning (i tilfelle 2 ventiler er tilkoblet på samme viftekonvektor)

Hvis strømledningen til utløseren blir skadet, er det
nødvendig å kaste utløseren og installere en ny.
Selve strømledningen kan ikke skiftes alene.

■ KRP1B101-boksen og EKRP1C11-kretskortet er
nødvendig for kombinasjon med FWF-enheter.

■ KRP1H98-boksen og EKRP1C11-kretskortet er
nødvendig for kombinasjon med FWC-enheter.

2x

1 2 3 4

5 6 7 8

Pass på at du ikke deformerer rørene til anlegget ved
å bruke for mye kraft når rørene tilkobles. Deformasjon av
rørene kan medføre funksjonsfeil i anlegget.

■ Anlegget skal bare brukes i lukket vannsystem. Bruk
i åpen vannkrets kan medføre kraftig korrosjon av
vannrørene.

■ Bruk aldri Zn-belagte deler i vannkretsen. Det kan
forårsake ekstra kraftig korrosjon på disse delene
ettersom det brukes kobberrør i anleggets innvendige
vannkrets.

■ Utstyret er ikke ment brukt på steder der det kan
forekomme eksplosjoner.
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Vannrørtilkoblinger

2-rørs modeller

FWF

FWC

4-rørs modeller

FWF

FWC

1 Monter utløseren på ventilhuset.

1 Fjern den blå og røde hetten fra ventilen.

2 Skyv tannkransen over på ventilen slik at den sitter godt fast.

3 Monter utløseren på ringen.

4 Roter utløseren 15° med klokken inntil du hører et "klikke".
For å løsne utløseren roterer du den  15° mot klokken.

5 Skyv den røde knappen innover.

2-veisventil

3-veisventil

Tilpass inntakssiden (A) slik at avstanden mellom
tilkoblingspunktene er lik 50 mm.

1 Vann ut

2 Vann inn

3 Avlufting

1 Vann ut-oppvarmingskonvektor

2 Vann inn-oppvarmingskonvektor

3 Vann ut-kjølekonvektor

4 Vann inn-kjølekonvektor

5 Avlufting-oppvarmingskonvektor

6 Avlufting-kjølekonvektor
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2 Monter ventilen på vannrøropplegget.

1 Installer O-ringen i vannrørtilkoblingen. Med en 3-veis ventil
installerer du den andre O-ringen i det andre vannrøret.

2 Installer ventilen på inntaksvannrøret

2-veisventil

3-veisventil

3 Koble til det lokale røropplegget.

Hele vannsystemet, inklusive alle rør, må isoleres for å unngå
kondens og nedsatt kapasitet (minimumstykkelse: 10 mm).

Dersom temperaturen er høyere enn 30°C og luftfuktigheten er
høyere enn 80%, må tykkelsen på tetningsmaterialet være minst
20 mm for å unngå kondens på overflaten av tetningen.

4 Forsegl ventil- og rørtilkoblingene.

1 Legg til "isolasjon for ventil" (1) rundt ventilen og forseglingen
av enhetens røropplegg og det lokale røropplegget.

2 Avslutt forseglingen med isoleringsteip (2).

Eksempel: 3-veis ventil

Vær oppmerksom på  merke på det 2-veis
ventilhuset.

Pilen må peke inn i inntaksvannrøret på viftekonvektoren.

Sørg for at utløseren ikke er installert opp-ned.

Vær oppmerksom på  merke på det 3-veis
ventilhuset.

Den lange pilen må peke inn i inntaksvannrøret på
viftekonvektoren.

Hvis 2 ventiler er installert på samme viftekonvektor (4-rørs
modell), bruker du samme metode som beskrevet ovenfor
til å installere den andre ventilen.

1

2

1

2

Påkrevd gjengetype på det lokale røroppleggets side

Ingen ventiler 
installert

2-veisventil(er) 
installert

3-veisventil(er) 
installert

2-rørs 
enhet

Vann inn 3/4" mannlig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

Vann ut 3/4" mannlig 
BSP

3/4" mannlig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

4-rørs 
enhet

Vann inn-
oppvarming

3/4" mannlig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

Vann ut-
oppvarming

3/4" mannlig 
BSP

3/4" mannlig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

Vann inn-
kjøling

3/4" mannlig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

Vann ut-
kjøling

3/4" mannlig 
BSP

3/4" mannlig 
BSP

3/4" kvinnelig 
BSP

Hvis en 3-veis ventil brukes, justerer du bypassåpningen
for å regulere trykkfallet. Se databoken hvis du vil ha mer
informasjon.

1 Isolering for ventil

2 Isoleringsteip

1

2

2

Installeringshåndbok

3
EKMV2C09B7 + EKMV3C09B7

2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer
4PW65144-1A – 01.2011



Elektriske tilkoblinger

For FWF

1 Installer KRP1B101-boksen og EKRP1C11-kretskortet i henhold
til installeringshåndboken som fulgte med KRP1B101-settet.

For ledningsopplegget til EKRP1C11-kretskortet: se nedenfor.

For FWC

1 Installer KRP1H98-boksen og EKRP1C11-kretskortet i henhold
til installeringshåndboken som fulgte med KRP1H98-settet.

For ledningsopplegget til EKRP1C11-kretskortet: se nedenfor.

2 Ledningsopplegg for EKRP1C11

■ Strømtilførsel

■ Kommunikasjonsledning

Ikke drill hull i enhetskabinettet for å installere tilleggsutstyret.

Bruk bare tilbehør fra Daikin for å installere tilleggsutstyret.

EKRP1C11 kan bare brukes til å koble til ventilene.
Funksjonene som nevnes i installeringshåndboken til
EKRP1C11, kan ikke brukes.

1 Kommunikasjon med viftekonvektorkretskort

2 Strømforsyningsledning (til viftekonvektor)

3 Sikringer 5 A – 250 V

4 YC-Y1: tilkobling av første ventil

5 X1-Y4: ledning for bruk av andre ventil (følger med ventilsettet)

6 X2-Y2: tilkobling av andre ventil

Ikke bunt sammen lav- og høyspente ledninger. Bunt sammen
alle ledninger med de medfølgende klemmene for å unngå
kontakt med viftekonvektorkretskort eller skarpe kanter.

X1 X2 X3 X4 CN1

Y4

Y3

Y2

Y1

YC

CN2

4

1

5

2
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F1U F2U

CN2

X1 X2 X3 X4 CN1

1 2

L N
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F1U F2U

FWC

FWF

Kretskort

følger med EKRP1C11-settet

CN2

X1 X2 X3 X4

X21A

X27A

X10A

X35A

X11A

CN1F1U F2U

X33A for 
FWF og FWC

følger med EKRP1C11-settet
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■ Ledningsoppleggmetode

FWF

FWC

Unngå å klemme sammenbuntete kabler, og sørg for at kablene
ikke kommer i kontakt med skarpe kontakter.

Kutt av de overflødige endene på buntebåndene.

■ Hvis 2 ventiler brukes:

Stripp av en ekstra lengde på 50 mm fra ledningen på andre
utløsers ventilmotor.

Koble X1 og Y4 til ledningen som fulgte med settet
(se "Tilbehør som følger med settet", punkt 8).

1 Kommunikasjonsledning

2 Strømforsyningsledning

3 Første ventilledning

4 Andre ventilledning

5 Buntebånd

5

5 2

1
3

4

5

4

3
2 1

1 X1-Y4-ledning

2 X2-Y2: tilkobling av andre ventil

Hvis du vil installere flere viftekonvektorer: se
viftekonvektorens installeringshåndbok.

50 mm

1

2
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NOTES NOTES 
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