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1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument
Målgruppe
Autoriserede installatører

Dokumentationssæt
Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet
består af:

▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

▪ Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation

▪ Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)

▪ Installationsvejledning for udendørsenhed:

▪ Installationsvejledning

▪ Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)

▪ Installationsvejledning for styreboks:

▪ Installationsvejledning

▪ Format: Papir (i kassen til styreboksen)

▪ Installationsvejledning for tilbehørsboks:

▪ Installationsvejledning

▪ Format: Papir (i kassen til tilbehørsboksen)

▪ Installationsvejledning for ekstravarmer:

▪ Installationsvejledning

▪ Format: Papir (i kassen til ekstravarmeren)

▪ Installatørvejledning:

▪ Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata …

▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

▪ Tillægsbog om tilbehør:

▪ Yderligere oplysninger om installation af tilbehør

▪ Format: Papir (i kassen til udendørsenheden) + Format: Digitale
filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være
tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.

Tekniske data
▪ Et delsæt af den seneste tekniske dokumentation er tilgængeligt

på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).

▪ Hele sættet af den seneste tekniske data er tilgængelig på
regionens Daikin extranet (autentificering påkrævet).

2 Om kassen

2.1 Tilbehørsboks
BEMÆRK

▪ Tilbehørsboksen EK2CB07CAV3 er tilvalg og kan ikke
anvendes enkeltstående.

▪ For at kunne bruge ekstraudstyrsboksen skal
styreboksen EKCB07CAV3, som er ekstraudstyr, være
en del af systemet.

2.1.1 Sådan fjernes tilbehøret fra
tilbehørsboksen

1 Åbn tilbehørsboksen.

2 Fjern tilbehøret.

2×
a

a Stik til forbindelseskabel mellem tilbehørsboksen og
styreboksen EKCB07CAV3.

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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3 Forberedelse

3.1 Forberedelse af installationssted

3.1.1 Krav til installationsstedet for
tilbehørsboksen

▪ Vær opmærksom på retningslinjerne for målene:

Maksimal afstand mellem tilbehørsboksen og
styreboksen EKCB07CAV3

3 m

▪ Vær opmærksom på følgende afstandsretningslinjer for
installationen:

10
050 50

600

50 50

(mm)

▪ Tilbehørsboksen er kun konstrueret til indendørs vægmontering.
Sørg for, at installationsoverflade er en flad, lodret og ikke-
brændbar væg.

▪ Tilbehørsboksen er konstrueret til drift med omgivende temperatur
i området 5~35°C.

3.2 Forberedelse af de elektriske
ledninger

3.2.1 Oversigt over elektrisk tilslutning for
eksterne og interne aktuatorer

Emne Beskrivelse Ledninger Maksimal
driftsstrøm

Strømforsyning
1 Strømforsyning til

tilbehørsboks
2+GND (a)

Kabel til indbyrdes forbindelse
2 Forbindelseskabel til

styreboks
3 (maks. 3 m) (b)

Ekstraudstyr
3 Ekstern

indendørssensor
2 (b)

Komponenter, der købes på stedet
4 Elektrisk måler 2 (pr. måler) (b)

5 Digitale indgange til
strømforsyningen

2 (pr.
indgangssignal)

(b)

6 Alarm-output 2 (b)

7 Rumkøling/opvarmning
med TIL/FRA-udgang

2 (b)

8 Skift til ekstern
varmekilde

2 (b)

(a) Kabeltværsnit 2,5 mm².
(b) Minimum kabeltværsnit 0,75 mm².

BEMÆRK

Flere tekniske specifikationer for de forskellige tilslutninger
er angivet på indersiden af tilbehørsboksen.

4 Installation

4.1 Åbning af enhederne

4.1.1 Sådan åbnes tilbehørsboksen

1

1

2

2×

ADVARSEL

Skruerne leveres med låseskiver med tænder. Brug ALTID
låseskiver med tænder, også når skruerne skal udskiftes.
Hvis denne advarsel ikke følges, kan det resultere i
elektrisk stød.

INFORMATION

Propperne må IKKE fjernes fra tilbehørsboksens
frontplade.

4.2 Montering af tilbehørsboksen

4.2.1 Sådan installeres tilbehørsboksen
1 Fjern frontpladen.

2 Hold bagpladen mod væggen, og afmærk
fastgørelsespunkterne (2 foroven og 2 forneden).

BEMÆRK

Sørg for, at mærkerne (2 + 2) er helt i vater, og at deres
dimensioner svarer til figuren nedenfor.

318 mm

31
0 

m
m

3 Bor 4 huller, og indsæt 4 propper (som passer til M5).

4 Skru boltene ind i de øverste propper, og hæng boksen på
skruerne.

5 Sæt skruerne i de nederste propper.

6 Tilspænd de 4 skruer forsvarligt.
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4.3 Tilslutning af de elektriske
ledninger

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL

Brug ALTID flerlederkabel til strømforsyning.

4.3.1 Sådan forbindes de elektriske ledninger til
tilbehørsboksen

1 Indsæt ledningerne fra bunden af tilbehørsboksen.

2 Sørg for, at lavspændingsledningerne er placeret til højre. Før
ledningerne gennem indføringshullet og fastgør dem med
kabelbindere:

ab
c

a Lavspændingsledninger
b Højspændingsledninger
c Hovedstrømforsyning

BEMÆRK

Afstanden mellem højspændings- og
lavspændingskablerne skal være mindst 25 mm.

4.3.2 Sådan tilsluttes tilbehørsboksen til
strømforsyningen

1 Tilslut tilbehørsboks terminal X1M til styreboks terminal X1M.

X2M

X8M

A4P
X2M

X8M

X1M

A4P

321
X1M

321

1 GND
2 L
3 N

2 Fastgør kablet med kabelklemmer til kabelbeslagene for at sikre
aflastning og for at sikre, at kablerne IKKE kommer i kontakt
med skarpe kanter.

PAS PÅ

Overskydende ledning må IKKE skubbes ind i eller
placeres i enheden.

4.3.3 Sådan tilsluttes forbindelseskablet
mellem tilbehørsboks og styreboks

1 Tilslut stikkene fra tilbehørsposen til A1P på X5A på både
styreboksens og tilbehørsboksens PCB.

2 Forbind stikkene med et kabel (medfølger ikke).

X5A

A4P
X5A

A4P

a b a

a Stik (tilbehør)
b Forbindelseskabel (medfølger ikke)

4.3.4 Sådan tilsluttes de elektriske målere

INFORMATION

I tilfælde af en elektrisk måler med transistorudgang skal
du kontrollere polariteten. Den positive pol SKAL være
sluttet til X2M/7 og X2M/9, den negative pol til X2M/8 og
X2M/10.

1 Tilslut kablet for de elektriske målere til de korrekte terminaler
som vist i illustrationen nedenfor.

X2M

X8M

X1M

A4P

7
8
9

10

S5P S6P

2 Fastgør kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

4.3.5 Sådan tilsluttes de digitale indgange til
strømforbrug

1 Tilslut kablet for digitale indgange til strømforbrug til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.
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X2M

X8M

X1M

A4P

1
2
3
4
5
6

11
12

S3P S2P S1P S4P

S3P Tilslut til terminal X2M/1+2
S2P Tilslut til terminal X2M/3+4
S1P Tilslut til terminal X2M/5+6
S4P Tilslut til terminal X2M/11+12

2 Fastgør kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

4.3.6 Sådan tilsluttes alarm-output
1 Tilslut kablet for alarm-output til de korrekte terminaler som vist i

illustrationen nedenfor.
X2M

X8M

X1M

A4P 15
13

2 Fastgør kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

4.3.7 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/
opvarmning TIL/FRA

1 Tilslut udgangskablet for rumkøling/opvarmning TIL/FRA til de
korrekte terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

X8M

X1M 1 2

2 Fastgør kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

4.3.8 Sådan tilsluttes skift til ekstern
varmekilde

1 Tilslut kablet for skift til ekstern varmekilde til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

X8M

X1M

L N

43

2 Fastgør kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

5 Start af systemet
Du kan finde oplysninger om, hvordan systemet konfigureres,
ibrugtages og overdrages til brugeren i installationsvejledningen til
udendørsenheden.







4P405546-1C 2017.03

C
op

yr
ig

ht
 2

01
5 

D
ai

ki
n


	Installationsvejledning
	Indholdsfortegnelse
	1 Om dokumentationen
	1.1 Om dette dokument

	2 Om kassen
	2.1 Tilbehørsboks
	2.1.1 Sådan fjernes tilbehøret fra tilbehørsboksen


	3 Forberedelse
	3.1 Forberedelse af installationssted
	3.1.1 Krav til installationsstedet for tilbehørsboksen

	3.2 Forberedelse af de elektriske ledninger
	3.2.1 Oversigt over elektrisk tilslutning for eksterne og interne aktuatorer


	4 Installation
	4.1 Åbning af enhederne
	4.1.1 Sådan åbnes tilbehørsboksen

	4.2 Montering af tilbehørsboksen
	4.2.1 Sådan installeres tilbehørsboksen

	4.3 Tilslutning af de elektriske ledninger
	4.3.1 Sådan forbindes de elektriske ledninger til tilbehørsboksen
	4.3.2 Sådan tilsluttes tilbehørsboksen til strømforsyningen
	4.3.3 Sådan tilsluttes forbindelseskablet mellem tilbehørsboks og styreboks
	4.3.4 Sådan tilsluttes de elektriske målere
	4.3.5 Sådan tilsluttes de digitale indgange til strømforbrug
	4.3.6 Sådan tilsluttes alarm-output
	4.3.7 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA
	4.3.8 Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde


	5 Start af systemet


