
Instrukcja montażu

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu
3-drogowego dla klimakonwektorów



Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje
w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Niniejszy zestaw opcjonalny musi być używany w połączeniu
z zestawem EKRP1C11 o klimakonwektorem FWF lub FWC.

Urządzenia są wyposażone we wlot i wylot wody, podłączane do
instalacji wodnej. Instalacja wodna powinna być wykonana przez
uprawnionego technika i zgodna ze wszystkimi właściwymi normami
europejskimi i krajowymi.

Akcesoria dostarczane razem z zestawem

Podłączenie klimakonwektora do 
przewodów instalacji zewnętrznej 
za pomocą zaworu 2-/3-drogowego

Zapoznaj się z instrukcją montażu klimakonwektora w celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat montażu klimakonwektora.

Przedostanie się do instalacji wodnej powietrza, wilgoci lub kurzu
może być przyczyną problemów. Dlatego podczas podłączania
instalacji wodnej należy zawsze przestrzegać następujących zaleceń:

■ Używać tylko czystych przewodów.

■ Podczas usuwania zanieczyszczeń skierować koniec przewodu
ku dołowi.

■ Zatkać przewód podczas przeciskania go przez otwór w ścianie,
aby do wnętrza nie przedostał się pył ani zanieczyszczenia.

■ Do uszczelniania połączeń należy użyć dobrej jakości
uszczelniacza do gwintów. Uszczelnienie musi wytrzymać
ciśnienie i temperatury panujące w układzie.

■ W przypadku stosowania rur metalowych niezawierających
mosiądzu należy odizolować oba materiały, aby uniknąć korozji
galwanicznej.

■ Ponieważ mosiądz jest materiałem stosunkowo miękkim, do
podłączania obiegu wodnego należy użyć odpowiednich narzędzi.
Użycie nieprawidłowych narzędzi może spowodować uszkodzenie
przewodów.
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Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcji nie należy
wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby
można z niej było korzystać w przyszłości.

Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia
i akcesoriów może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, zwarcie, wycieki, pożar lub inne uszkodzenia
sprzętu. Należy stosować wyłącznie akcesoria produkcji
firmy zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu
z opisywanymi urządzeniami; akcesoria powinny być
instalowane przez osobę wykwalifikowaną.

W przypadku wątpliwości co do procedury instalacji, należy
zawsze zwracać się do dealera.

Niebezpieczeństwo: Porażenie prądem elektrycznym

Przed zdjęciem pokrywy skrzynki elektrycznej, wykonaniem
jakichkolwiek połączeń lub dotknięciem części elektrycznych
należy odłączyć zasilanie.

1 Siłownik z pierścieniem zębatym

2 Zawór 2-drogowy (tylko dla EKMV2C09B7)

3 Zawór 3-drogowy (tylko dla EKMV3C09B7)

4 Taśma izolacyjna

5 Izolacja zaworu

6 Instrukcja montażu

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

8 Przewód (w przypadku podłączenia 2 zaworów do tego samego 
klimakonwektora)

Jeśli przewód sieciowy do siłownika jest uszkodzony,
należy usunąć siłownik i zamontować nowy siłownik.
Nie można wymieniać samego przewodu sieciowego.

2x

1 2 3 4

5 6 7 8

■ Skrzynka KRP1B101 i płytka drukowana EKRP1C11
są wymagane w przypadku urządzeń FWF.

■ Skrzynka KRP1H98 i płytka drukowana EKRP1C11
są wymagane w przypadku urządzeń FWC.

Należy uważać, by nie odkształcić przewodów urządzenia
w wyniku zastosowania nadmiernej siły podczas podłączania.
Odkształcenie przewodów może być przyczyną wadliwego
działania urządzenia.

■ Urządzenia należy eksploatować wyłącznie
w zamkniętym obiegu wody. Zastosowanie urządzenia
w otwartym obiegu wody może doprowadzić do
nadmiernej korozji przewodów wodnych.

■ W układzie wodnym zabronione jest stosowanie
elementów cynkowanych. Z uwagi na fakt, że układ
wodny wewnątrz urządzeń wykonano z rur miedzianych,
może dojść do nadmiernej korozji elementów
ocynkowanych.

■ Nie należy używać urządzenia w atmosferze
wybuchowej.
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Podłączenia instalacji wodnej

Modele z 2 rurami

FWF

FWC

Modele z 4 rurami

FWF

FWC

1 Zamontuj siłownik na obudowie zaworu.

1 Zdejmij niebieską i czerwoną nakrętkę z zaworu.

2 Wepchnij dobrze pierścień zębaty na zawór.

3 Zamontuj siłownik na pierścieniu.

4 Obróć siłownik o 15° w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. Aby
zdjąć siłownik, obróć go o 15° w lewo.

5 Naciśnij czerwony przycisk.

Zawór 2-drogowy

Zawór 3-drogowy

Zmodyfikuj stronę wlotową (A), aby odległość pomiędzy
punktami połączeń wynosiła 50 mm.

1 Wylot wody

2 Wlot wody

3 Spust powietrza

1 Wylot wody obwodu grzejącego

2 Wlot wody obwodu grzejącego

3 Wylot wody obwodu chłodzącego

4 Wlot wody obwodu chłodzącego

5 Odpowietrzenie obwodu grzejącego

6 Odpowietrzenie obwodu chłodzącego
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2 Zamontuj zawór na przewodach wodnych.

1 Zainstaluj uszczelkę o-ring na połączeniu przewodów wodnych.
W przypadku zaworu 3-drogowego, zainstaluj drugą uszczelkę
o-ring na drugim połączeniu przewodów wodnych.

2 Zamontuj zawór na przewodzie wlotu wody

Zawór 2-drogowy

Zawór 3-drogowy

3 Podłącz przewody instalacji zewnętrznej.

Cała instalacja wodna, w tym wszystkie przewody, musi być
zaizolowana w celu uniknięcia kondensacji i spadku wydajności
chłodniczej (minimalna grubość: 10 mm).

Jeśli temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna
przekracza 80%, to materiały uszczelniające powinny mieć
grubość co najmniej 20 mm, aby zapobiec kondensacji na
powierzchni uszczelnień.

Należy uważać na  znacznik na obudowie
zaworu 2-drogowego.

Strzałka musi być skierowana w stronę przewodów wlotu
wody klimakonwektora.

Upewnij się, że siłownik nie jest zamontowany odwrotnie.

Należy uważać na  znacznik na obudowie
zaworu 3-drogowego.

Długa strzałka musi być skierowana w stronę przewodów
wlotu wody klimakonwektora.

Jeśli 2 zawory zainstalowane są na tym samym
klimakonwektorze (model z 4 rurami), należy użyć tej samej
metody opisanej powyżej do montażu drugiego zaworu.

1

2

1

2

Wymagany typ gwintu na przewodach instalacji 
zewnętrznej

Brak 
zainstalowanych 
zaworów

Zainstalowane 
zawory 
2-drogowe

Zainstalowane 
zawory 
3-drogowe

Urządzenie 
2-przewodowe

Wlot wody 3/4" męski BSP 3/4" żeński 
BSP

3/4" żeński 
BSP

Wylot wody 3/4" męski BSP 3/4" męski 
BSP

3/4" żeński 
BSP

Urządzenie 
4-przewodowe

Wlot wody, 
grzanie

3/4" męski BSP 3/4" żeński 
BSP

3/4" żeński 
BSP

Wylot wody, 
grzanie

3/4" męski BSP 3/4" męski 
BSP

3/4" żeński 
BSP

Wlot wody, 
chłodzenie

3/4" męski BSP 3/4" żeński 
BSP

3/4" żeński 
BSP

Wylot wody, 
chłodzenie

3/4" męski BSP 3/4" męski 
BSP

3/4" żeński 
BSP

W przypadku użycia zaworu 3-drogowego, dostosuj
otwarcie obejścia, aby wyregulować spadek ciśnienia.
Więcej informacji znajduje się w danych technicznych.
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4 Uszczelnij zawór i połączenia rurowe.

1 Dodaj "izolację zaworu" (1) wokół zaworu oraz uszczelnienie
przewodów urządzenia i przewodów zewnętrznych.

2 Zamknij uszczelnienie za pomocą taśmą izolacyjną (2).

Przykład: zawór 3-drogowy

Połączenia elektryczne

W przypadku FWF

1 Zainstaluj skrzynkę KRP1B101 i płytkę drukowaną EKRP1C11
zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną z zestawem KRP1B101.

Aby uzyskać informacje na temat okablowania płytki drukowanej
EKRP1C11: patrz poniżej.

W przypadku FWC

1 Zainstaluj skrzynkę KRP1H98 i płytkę drukowaną EKRP1C11
zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną z zestawem KRP1H98.

Aby uzyskać informacje na temat okablowania płytki drukowanej
EKRP1C11: patrz poniżej.

2 Okablowanie EKRP1C11

■ Zasilanie

■ Przewód komunikacyjny

1 Izolacja zaworu

2 Taśma izolacyjna

W obudowie urządzenia nie wolno wiercić żadnych
otworów w celu zainstalowania urządzenia opcjonalnego.

Do zainstalowania urządzenia opcjonalnego należy używać
wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez firmę Daikin.

EKRP1C11 można użyć wyłącznie do podłączania zaworów.
Nie można użyć funkcji opisanych w instrukcji montażu
EKRP1C11.

1

2

2

1 Komunikacja z płytką drukowaną klimakonwektora

2 Przewód zasilania (do klimakonwektora)

3 Bezpieczniki 5 A – 250 V

4 YC-Y1: połączenie z pierwszym zaworem

5 X1-Y4: okablowanie umożliwiające użycie drugiego zaworu 
(dostarczane z zestawem zaworu)

6 X2-Y2: połączenie z drugim zaworem

Nie należy wiązać ze sobą przewodów niskiego i wysokiego
napięcia. Wszystkie przewody należy związać dołączonymi
zaciskami, aby uniknąć kontaktu z ostrymi krawędziami płytki
drukowanej klimakonwektora.
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dostarczona z zestawem 
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■ Metoda okablowania

FWF

FWC

Nigdy nie należy ściskać wiązek kabli i należy upewnić się, że
kable nie mają kontaktu z ostrymi krawędziami.

Wystające końce opasek kablowych należy odciąć.

■ W przypadku użycia 2 zaworów:

Usuń izolację przewodu silnika zaworu drugiego siłownika
dodatkowo na długości 50 mm.

Podłącz X1 i Y4 przewodem dostarczonym z zestawem
(patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem", pozycja 8).

1 Przewód komunikacyjny

2 Przewód zasilania

3 Przewód pierwszego zaworu

4 Przewód drugiego zaworu

5 Opaska kablowa

5

5 2

1
3

4

5

4

3
2 1

1 Przewód X1-Y4

2 X2-Y2: połączenie z drugim zaworem

Aby uzyskać więcej informacji na temat montażu
klimakonwektorów: zapoznaj się z instrukcją montażu
klimakonwektora.

50 mm

1

2
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NOTES NOTES 
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