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1 Dokümanlar hakkında

1.1 Bu doküman hakkında
Hedef okuyucu
Yetkili montörler

Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:

▪ Genel güvenlik önlemleri:

▪ Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka
okumanız gereken güvenlik talimatları

▪ Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar)

▪ Dış ünite montaj kılavuzu:

▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar)

▪ Kontrol kutusu montaj kılavuzu:

▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (kontrol kutusu kutusundan çıkar)

▪ Seçenek kutusu montaj kılavuzu:

▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (seçenek kutusu kutusundan çıkar)

▪ Yedek ısıtıcı montaj kılavuzu:

▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (yedek ısıtıcı kutusundan çıkar)

▪ Montör başvuru kılavuzu:

▪ Montaj hazırlığı, iyi uygulamalar, referans verileri,…

▪ Formatı: Dijital dosyalar şu adrestedir; http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

▪ Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık:

▪ Opsiyonel cihazların nasıl monte edilmesi gerektiği hakkında
ilave bilgiler

▪ Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar) + Dijital dosyalar şu
adrestedir; http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.

Teknik mühendislik verileri
▪ En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web

sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.

▪ En son teknik verilerin tam kümesine Daikin dış ağından (kimlik
denetimi gerekir) ulaşılabilir.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 21-22

34750 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Kutu hakkında

2.1 Yedek ısıtıcı
BİLDİRİM

▪ Yedek ısıtıcı bir seçenektir ve bağımsız olarak
kullanılamaz.

▪ Yedek ısıtıcının kullanılabilmesi için, EKCB07CAV3
opsiyonel kontrol kutusunun, sistemin bir parçası
olması gerekir.

2.1.1 Yedek ısıtıcıdaki aksesuarları çıkarmak
için

1 Duvar kelepçesini kutudan çıkarın.

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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3 Hazırlık

3.1 Montaj konumunun hazırlanması

3.1.1 Yedek ısıtıcı montaj sahası gereksinimleri
▪ Ölçümle ilgili olarak şu hususları dikkate alın:

Yedek ısıtıcı ile dış ünite arasında izin verilen
maksimum mesafe

10 m

▪ Montajla ilgili şu hususları dikkate alın:

>50 >50

>2
00

>500

>3
50

BİLGİ

Yedek ısıtıcı bir ısıtma+soğutma sistemine monte edilirse
ve EKMBHBP1 vana kiti, sistemin bir parçasıysa yedek
ısıtıcı altında, belirtilen değerden daha fazla boşluk
bırakılması gerekebilir. Daha fazla bilgi için montör başvuru
kılavuzuna ve vana kiti belgelerine bakın.

▪ Yedek ısıtıcı yalnızca kapalı alanlarda duvara monte edilmek
üzere tasarlanmıştır. Montaj yüzeyi olarak yanmaz nitelikte, düz
ve düşey bir duvar seçildiğinden emin olun.

▪ Yedek ısıtıcı, 5~30°C dış ortam sıcaklığı aralığında çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.

3.2 Su borularının hazırlanması
Yedek ısıtıcıyı sisteme monte ederken, gerekli minimum su debisinin
daima garanti edileceğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, dış
ünite montaj kılavuzuna bakın.

3.3 Elektrik kablolarının hazırlanması

3.3.1 Harici aktüatörler için elektrik
bağlantılarına genel bakış

Öğe Açıklama Kablolar Maksimum
çalışma

akımı
Güç beslemesi
1 Yedek ısıtıcı güç

beslemesi
Aşağıdaki tabloya
bakın.

—

Ara bağlantı kablosu (kontrol kutusuna)

Öğe Açıklama Kablolar Maksimum
çalışma

akımı
1 Yedek ısıtıcı kiti

termistörü
2 (a)

Yedek ısıtıcı kiti termal
koruyucu

2 (a)

Yedek ısıtıcı kiti
bağlantısı

2 (3V3)

3 (6V3, 6W1,
9W1)

(a)

(a) Minimum kablo kesiti: 0,75 mm2; maksimum uzunluk: 10 m.

Yedek ısıtıcı Güç beslemesi Gerekli iletken sayısı
EKMBUHCA3V3 1× 230 V 2+GND
EKMBUHCA9W1 1× 230 V 2+GND+2 köprü

3× 400 V 4+GND

BİLDİRİM

Farklı bağlantılara ilişkin daha ayrıntılı teknik özellikler
yedek ısıtıcı içinde belirtilmiştir.

4 Montaj

4.1 Ünitelerin açılması

4.1.1 Yedek ısıtıcıyı açmak için

2

1

2×
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4.1.2 Yedek ısıtıcının seçenek kutusu kapağını
açmak için

1 3×

2

4.2 Yedek ısıtıcının montajı

4.2.1 Yedek ısıtıcıyı monte etmek için
1 Duvar kelepçesini M5 vidalarla duvara sabitleyin.

2×

2 Yedek ısıtıcıyı duvar kelepçesine asın.

3 Yedek ısıtıcının altındaki deliğe karşılık gelen noktayı
işaretleyin.

4 Yedek ısıtıcıyı duvar kelepçesinden çıkarın.

5 Alt vida için bir delik açın ve deliğe bir dübel yerleştirin.

6 Yedek ısıtıcıyı duvar kelepçesine asın. Yedek ısıtıcının sağlam
şekilde sabitlendiğinden emin olun.

7 Yedek ısıtıcının altını bir adet M5 vidayla duvara sabitleyin.

4.3 Su borularının bağlanması

4.3.1 Su borularını yedek ısıtıcıya bağlamak için

BİLDİRİM

Boruları bağlarken KESİNLİKLE aşırı kuvvet uygulamayın.
Boruların hasar görmesi de ünitenin arızalanmasına yol
açabilir. Sıkma torkunun 30 N•m'yi AŞMADIĞINDAN emin
olun.

1 Su borularını (sahada temin edilir) yedek ısıtıcının su girişine ve
çıkışına bağlayın.

b
a

a Su girişi
b Su çıkışı

BİLDİRİM

Yedek ısıtıcı bir ısıtma+soğutma sistemine monte edilirse
ve aşağıdaki koşullar karşılanırsa (şekle bakın) yedek
ısıtıcı içinde yoğuşma meydana gelebilir. Yoğuşma için bir
bypass sağlamak üzere EKMBHBP1 vana kitini monte
edin. EKMBHBP1 dışında başka bir vana kiti monte
ETMEYİN. Montaj talimatları için montör başvuru
kılavuzuna ve vana kitiyle birlikte verilen belgelere bakın.

Vana kiti koşulları

7

10

13

16

19

22

25

28

31

7

10

13

16

19

22

25

28

31

20 23 26 29 32

A (°C) A (°C)

B (°C DB)
A Çıkış suyu evaporatör sıcaklığı
B Kuru termometre sıcaklığı

Bağıl nem %40
Bağıl nem %60
Bağıl nem %80

Örnek: Ortam sıcaklığı 25°C ve bağıl nem %40 olarak alınmıştır.
Çıkış suyu evaporatör sıcaklığı <12°C ise yoğuşma meydana gelir.



4 Montaj

Montaj kılavuzu

5
EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1
Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için yedek ısıtıcı
4P405547-1D – 2017.03

Not: Daha fazla bilgi için psikometrik çizelgeye bakın.

BİLGİ

Yedek ısıtıcı içinde bir otomatik hava tahliye vanası
bulunur. Hava tahliyesinin nasıl gerçekleştirileceği
hakkında talimatlar için, dış ünitenin montaj kılavuzundaki
“Devreye alma” bölümüne bakın.

4.4 Elektrik kablolarının bağlanması
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

UYARI

Güç besleme kabloları için DAİMA çok çekirdekli kablo
tercih edin.

4.4.1 Elektrik kablolarını yedek ısıtıcıya
bağlamak için

Döşeme Kablolar
a

Alçak
gerilim

Ara bağlantı kablosu (yedek ısıtıcı termistörü + yedek
ısıtıcı termal koruyucusu + yedek ısıtıcı bağlantısı)

b

Yüksek
gerilim

Ana güç beslemesi

1 Kabloları yedek ısıtıcının altından yerleştirin.

2 Yedek ısıtıcı içindeki kabloları şu şekilde döşeyin:

Yedek ısıtıcı tipi Döşeme
*3V

a b

a Alçak gerilim kabloları

b Yüksek gerilim kabloları
*9W

a b

a Alçak gerilim kabloları

b Yüksek gerilim kabloları

3 Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.

BİLDİRİM

Yüksek gerilim kabloları ile alçak gerilim kabloları
arasındaki mesafe en az 25 mm olmalıdır.

4.4.2 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak
için

DİKKAT

Ünitenin tamamen topraklandığından emin olmak için,
yedek ısıtıcı güç beslemesini ve topraklama kablosunu her
zaman bağlı tutun.

DİKKAT

Sistemde dahili bir elektrikli buster ısıtıcıya (EKHW) sahip
bir boyler bulunuyorsa, yedek ısıtıcı ve buster ısıtıcı için
özel bir güç devresi kullanın. Başka bir cihazla paylaşılan
bir güç devresini KESİNLİKLE kullanmayın. Bu güç
devresi, ilgili mevzuata göre gerekli olan güvenlik
cihazlarıyla korunmalıdır.

Yedek ısıtıcı kapasitesi modele bağlı olarak değişebilir. Güç
beslemesinin, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yedek ısıtıcı
kapasitesine uygun olduğundan emin olun.

Yedek ısıtıcı
tipi

Yedek
ısıtıcı

kapasitesi

Güç
beslemesi

Maksimum
çalışma

akımı

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) EN/IEC 61000-3-12 (Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş
akımı ile kamuya açık düşük akımlı sistemlere bağlanan
cihaz tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları
tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.) ile
uyumlu cihaz.

(b) Bu cihaz, sistem empedans Zsys değerinin, kullanıcı
beslemesi ile kamu sistemi arasındaki arayüz noktasında
Zmax değerine eşit veya daha düşük olması şartıyla, EN/
IEC 61000‑3‑11 (≤75 A anma akımına sahip cihazlar için
kamuya açık düşük akımlı besleme sistemlerindeki gerilim
değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve oynamaları için
sınırları belirleyen Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı)
ile uyumludur. Cihazın, gerekli olması durumunda dağıtım
ağı operatörüne danışılarak yalnızca sistem empedans Zsys

değerinin Zmax değerine eşit veya daha düşük bir
beslemeye bağlanması, cihaz montörünün veya
kullanıcısının sorumluluğudur.

1 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlayın. *3V modellerde F1B için
çift kutuplu bir sigorta kullanılır. *9W modellerde ise F1B 4
kutuplu bir sigorta kullanılır.

2 Gerekirse, X14M terminalindeki bağlantıyı değiştirin.

Yedek ısıtıcı
tipi

Yedek ısıtıcı güç
beslemesine bağlantı

Terminallere
bağlantılar

3 kW 1~ 230 V
(*3V)

L NL N

F1B

—
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Yedek ısıtıcı
tipi

Yedek ısıtıcı güç
beslemesine bağlantı

Terminallere
bağlantılar

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 Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.

BİLGİ

Yedek ısıtıcı tipleri ve yedek ısıtıcının nasıl
yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için, dış ünite
montaj kılavuzunun “Yapılandırma” bölümüne bakın.

Yedek ısıtıcının bağlanması sırasında, yanlış kablo bağlantıları
mümkündür. *9W modelinde olası yanlış bağlantıların tespiti için,
ısıtıcı bileşenlerinin direnç değerinin ölçülmesi şiddetle önerilir. Farklı
yedek ısıtıcı tiplerine bağlı olarak, aşağıdaki direnç değerleri
(aşağıdaki tabloya bakın) ölçülmelidir. Direnci DAİMA K1M, K2M ve
K5M kontaktör kelepçelerinden ölçün.

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 105,8 Ω
K1M/5 ∞ 158,7Ω 105,8 Ω 105,8 Ω

K1M/3 K1M/5 26,5 Ω 52,9 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 ∞ 132,3Ω ∞ ∞

K1M/1 ile K5M/13 arasındaki direncin ölçülmesine örnek:

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 Yedek ısıtıcı kitini kontrol kutusuna
bağlamak için

1 Termistör için yedek ısıtıcı terminalleri X15M/1+2 ile kontrol
kutusu terminalleri X2M/5+6 arasına 2 kablo bağlayın.

2 Termal koruyucu için yedek ısıtıcı terminalleri X15M/3+4 ile
kontrol kutusu terminalleri X2M/11+12 arasına 2 kablo bağlayın.

3 Kontrol kutusuyla bağlantı için, yedek ısıtıcı terminalleri
X15M/5+6+7 ile kontrol kutusu terminalleri X2M/13+14+15
arasına 3 kablo bağlayın.

X2M

X8M

X1M

X15M

A4P

F1B

14
13
12
11

6
5

15

1 2 3 4 5 6 7

4 Kabloyu kablo bağlarıyla kablo bağlantı pabuçlarına sabitleyin.

BİLGİ

▪ Bağlantılar hakkında ayrıntılı bilgi için, kablo şemasına
bakın.

▪ Çok çekirdekli bir kablo kullanın.

▪ Yedek ısıtıcı kiti EKMBUHCA3V3 için, yedek ısıtıcı
terminali X15M/6 ile kontrol kutusu terminali X2M/14
arasında bir bağlantı yapılmasına gerek yoktur.

5 Sistemin başlatılması
Sistemin yapılandırılması ve devreye alınması ve sistemin
kullanıcıya teslim edilmesi hakkında bilgi için, dış ünitenin montaj
kılavuzuna bakın.
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