
Priročnik za montažo
Daikin Altherma – rezervni grelnik Slovenščina

Priročnik za montažo

Daikin Altherma – rezervni grelnik

EKLBUHCB6W1



Kazalo

Priročnik za montažo

2
EKLBUHCB6W1

Daikin Altherma – rezervni grelnik
4P449986-1 – 2016.06

Kazalo

1 O dokumentaciji 2
1.1 O tem dokumentu...................................................................... 2

2 O škatli 2
2.1 Rezervni grelnik......................................................................... 2

2.1.1 Odstranjevanje dodatkov iz rezervnega grelnika ........ 2

3 Priprava 2
3.1 Priprava mesta namestitve........................................................ 2

3.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za rezervni grelnik... 2
3.2 Priprava vodovodnih cevi .......................................................... 3
3.3 Priprava električnega ožičenja .................................................. 3

3.3.1 Pregled električnih priključkov za zunanje in notranje
aktuatorje .................................................................... 3

4 Montaža 3
4.1 Odpiranje enot........................................................................... 3

4.1.1 Odpiranje rezervnega grelnika.................................... 3
4.1.2 Odpiranje pokrova stikalne omarice rezervnega

grelnika ....................................................................... 3
4.2 Montaža rezervnega grelnika .................................................... 3

4.2.1 Namestitev rezervnega grelnika ................................. 3
4.3 Priključevanje vodovodnih cevi ................................................. 4

4.3.1 Priključitev vodovodnih cevi na rezervni grelnik.......... 4
4.4 Priključevanje električnega ožičenja.......................................... 4

4.4.1 Priključevanje električnega ožičenja na rezervni
grelnik ......................................................................... 4

4.4.2 Priključevanje napajanja za rezervni grelnik ............... 4
4.4.3 Priključevanje rezervnega grelnika na notranjo enoto 5

5 Zagon sistema 5

6 Tehnični podatki 6
6.1 Vezalna shema: rezervni grelnik ............................................... 6

1 O dokumentaciji

1.1 O tem dokumentu
Ciljni prejemniki
Pooblaščeni monterji

Komplet dokumentacije
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

▪ Splošni napotki za varnost:

▪ Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo

▪ Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)

▪ Priročnik za montažo notranje enote:

▪ Navodila za montažo

▪ Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)

▪ Priročnik za montažo zunanje enote:

▪ Navodila za montažo

▪ Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)

▪ Priročnik za montažo rezervnega grelnika:

▪ Navodila za montažo

▪ Format: Papirni izvod (v škatli rezervnega grelnika)

▪ Vodnik za monterja:

▪ Priprava za montažo, dobre prakse, referenčni podatki …

▪ Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

▪ Dodatek za opcijsko opremo:

▪ Dodatne informacije za montažo opcijske opreme

▪ Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote) + digitalne
datoteke na naslovu http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem prodajalcu so
morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Izvorna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Tehnično-inženirski podatki
▪ Povzetek najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni

Daikin spletni strani (javno dostopna).

▪ Popolni tehnični podatki so na voljo na Daikin ekstranetu
(zahtevana avtentikacija).

2 O škatli

2.1 Rezervni grelnik
OPOMBA

Rezervni grelnik je možnost, ki jo je mogoče uporabiti
samo v kombinaciji z notranjima enotama EHBH_CBV in
EHVH_S_CBV.

2.1.1 Odstranjevanje dodatkov iz rezervnega
grelnika

1 Odstranite stenski nosilec iz škatle.

3 Priprava

3.1 Priprava mesta namestitve

3.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za
rezervni grelnik

▪ Upoštevajte napotke za mere:

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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Največja razdalja med rezervnim grelnikom in
notranjo enoto

10 m

▪ Upoštevajte naslednje prostorske napotke za montažo:

>50 >50

>2
00

>500

>3
50

▪ Rezervni grelnik je zasnovan samo za stensko montažo v
notranjih prostorih. Namestitvena površina mora biti ravna in na
navpični ognjevarni steni.

▪ Rezervni grelnik je zasnovan za delovanje pri temperaturah okolja
v razponu 5~30°C.

3.2 Priprava vodovodnih cevi
Pri vgradnji rezervnega grelnika v sistem mora biti minimalna hitrost
pretoka vode vedno zagotovljena. Za več informacij glejte priročnik
za montažo notranje enote.

3.3 Priprava električnega ožičenja

3.3.1 Pregled električnih priključkov za zunanje
in notranje aktuatorje

Element Opis Vodniki Maksimalni
delovni tok

Napajanje
1 Napajanje rezervnega

grelnika
Glejte naslednjo
preglednico.

—

Kabel za medsebojno povezavo
1 Termistor rezervnega

grelnika
2 (a)

2 Termična zaščita
rezervnega grelnika

2 (b)

Priključek rezervnega
grelnika

3

(a) Minimalni presek kabla: 0,75 mm2; maksimalna dolžina:
10 m.

(b) Minimalni presek kabla: 1,50 mm2; maksimalna dolžina:
10 m.

Rezervni grelnik Napajanje Vodniki
*6W 1× 230 V 2+GND + 2 mostička

3× 400 V 4+GND

OPOMBA

Več tehničnih podatkov za različne priključke je navedenih
v notranjosti rezervnega grelnika.

4 Montaža

4.1 Odpiranje enot

4.1.1 Odpiranje rezervnega grelnika

2

1

2×

4.1.2 Odpiranje pokrova stikalne omarice
rezervnega grelnika

1 3×

2

4.2 Montaža rezervnega grelnika

4.2.1 Namestitev rezervnega grelnika
1 Z vijakoma M5 pritrdite stenski nosilec na steno.
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2×

2 Obesite rezervni grelnik na stenski nosilec.

3 Označite mesto odprtine v spodnjem delu rezervnega grelnika.

4 Snemite rezervni grelnik s stenskega nosilca.

5 Izvrtajte luknjo za spodnji vijak in vstavite zidni vložek.

6 Obesite rezervni grelnik na stenski nosilec. Prepričajte se, da je
varno pritrjen.

7 Z vijakom M5 pritrdite spodnji del rezervnega grelnika na steno.

4.3 Priključevanje vodovodnih cevi

4.3.1 Priključitev vodovodnih cevi na rezervni
grelnik

OPOMBA

Cevi NE priključujte na silo. Poškodbe cevi lahko
povzročijo okvare enote. Pritezni moment NE sme
presegati 30 N•m.

1 Priključite vodovodne cevi (lokalna dobava) na dovod in odvod
vode na rezervnem grelniku.

b
a

a Dovod vode
b Odvod vode

INFORMACIJE

V rezervnem grelniku je vgrajen samodejni odzračevalni
ventil. Za navodila za odzračevanje glejte poglavje "Zagon"
v priročniku za montažo notranje enote.

4.4 Priključevanje električnega
ožičenja

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA

OPOZORILO

Za napajalne kable VEDNO uporabite večžilni kabel.

4.4.1 Priključevanje električnega ožičenja na
rezervni grelnik

Napeljava Kabli
a

Nizka
napetost

Povezovalni kabel (termistor rezervnega grelnika)

b

Visoka
napetost

▪ Napajanje rezervnega grelnika

▪ Povezovalni kabel (povezava termične zaščite
rezervnega grelnika + rezervnega grelnika)

1 Kable vstavite s spodnje strani rezervnega grelnika.

2 V rezervnem grelniku napeljite kable tako:

Vrsta rezervnega
grelnika

Napeljava

*6W

a b

a Nizkonapetostni kabli

b Visokonapetostni kabli

3 Z vezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

OPOMBA

Razdalja med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi
kabli mora biti najmanj 50 mm.

4.4.2 Priključevanje napajanja za rezervni
grelnik

POZOR

Da bi zagotovili popolno ozemljitev enote, vedno priključite
napajanje rezervnega grelnika in ozemljitveni kabel.

OPOZORILO

Rezervni grelnik MORA imeti posebno napajanje in MORA
biti zaščiten z varnostnimi napravami v skladu z zahtevami
veljavne zakonodaje.

Moč rezervnega grelnika se pri posameznih modelih lahko razlikuje.
Pazite, da bo napajanje skladno z močjo rezervnega grelnika, kot
navaja naslednja tabela.
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Vrsta
rezervnega

grelnika

Napajanje Moč
rezervnega

grelnika

Maksimalni
delovni tok

Zmax(Ω)

*6W 1~ 230 V 3 kW 13 A —
6 kW 26 A(a)(b) —

3N~ 400 V 3 kW 4,3 A —
6 kW 8,6 A —

(a) Oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-12
(evropski/mednarodni tehnični standard, ki predpisuje
omejitve za harmonične tokove, proizvedene z opremo,
povezano v javna nizkonapetostna omrežja z vhodnim
tokom >16 A in ≤75 A na fazo).

(b) Ta oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000‑3‑11
(evropski/mednarodni tehnični standard, ki predpisuje
omejitve napetostnih sprememb, napetostnih nihanj
(kolebanj) in utripanja (flikerja) v javnih nizkonapetostnih
napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom
≤75 A), če je impedanca sistema Zsys enaka ali manjša od
vrednosti Zmax na vmesniški točki med napajanjem
uporabnika in javnim sistemom. Monter ali uporabnik
opreme mora zagotoviti, po potrebi s posvetom z
operaterjem distribucijskega omrežja, da je oprema
priključena na napajanje z impedanco sistema Zsys, ki je
enaka ali manjša od vrednosti Zmax.

1 Priključite napajanje za rezervni grelnik. Za F1B se uporablja
4‑polna varovalka.

2 Po potrebi spremenite priključek na terminalu X14M.

Vrsta
rezervnega

grelnika

Povezave na napajanje
za rezervni grelnik

Povezave na
priključne sponke

3 kW 1~ 230 V
(*6W)

6 kW 1~ 230 V
(*6W) LL NN

F1B 1 2 3 4 5 6
X14M

3 kW 3N~ 400 V
(*6W)

6 kW 3N~ 400 V
(*6W)

F1B

L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6
X14M

3 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

INFORMACIJE

Za več informacij o vrstah rezervnega grelnika in postopku
konfiguracije rezervnega grelnika glejte poglavje
"Konfiguracija" v priročniku za montažo notranje enote.

Med priključevanjem rezervnega grelnika je možna napačna
priključitev. Da bi prepoznali napačno priključitev, močno
priporočamo, da izmerite vrednost upornosti grelnih elementov.
Izmeriti je treba naslednje vrednosti upornosti, odvisno od različnih
vrst rezervnih grelnikov (glejte spodnjo preglednico). VEDNO
izmerite upornost na sponkah kontaktorja K1M, K2M in K5M.

3/6 kW

1~ 230 V

3/6 kW

3N~ 400 V
K1M/1 K5M/13 52,9 Ω ∞

K1M/3 105,8 Ω 105,8 Ω
K1M/5 158,7 Ω 105,8 Ω

K1M/3 K1M/5 52,9 Ω 105,8 Ω
K2M/1 K5M/13 26,5 Ω ∞

K2M/3 ∞ 52,9 Ω
K2M/5 ∞ 52,9 Ω

K2M/3 K2M/5 52,9 Ω 52,9 Ω
K1M/5 K2M/1 132,3 Ω ∞

Primer izmerjene upornosti med K1M/1 in K5M/13:

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 Priključevanje rezervnega grelnika na
notranjo enoto

1 Priključite priključni sponki rezervnega grelnika X15M/1+2 na
priključni sponki notranje enote X5M/11+12.

2 Priključite priključne sponke rezervnega grelnika
X15M/6+7+8+9+10 na priključne sponke notranje enote
X3M/1+2+3+4+5.

X1M

X3M
1 3452

1 9876 10

1112

2 X2M

X5M

X15M

F1B

3 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

OPOMBA

Razdalja med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi
kabli mora biti najmanj 50 mm.

INFORMACIJE

▪ Za podrobnosti o povezavah glejte vezalno shemo.

▪ Uporabite večžilne kable.

5 Zagon sistema
Za navodila o konfiguraciji in zagonu sistema ter izročitev
uporabniku glejte priročnik za montažo notranje enote.
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6 Tehnični podatki
Povzetek najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna). Popolni tehnični podatki so na voljo
na Daikin ekstranetu (zahtevana avtentikacija).

6.1 Vezalna shema: rezervni grelnik
Glejte notranjo vezalno shemo, priloženo enoti (na notranji strani pokrova rezervnega grelnika). Uporabljene so naslednje kratice.

Opomnik, kaj morate preveriti pred zagonom enote

Angleščina Prevod
Notes to go through before
starting the unit

Opomnik, kaj morate preveriti
pred zagonom enote

X14M, X15M Glavni priključek
Ozemljitveni vodnik

15 Vodnik številka 15

Lokalna dobava
1 Različne možnosti ožičenja

Možnost

Stikalna omarica

Ožičenje je odvisno od modela

Tiskano vezje

Optional backup heater
configuration (only for
EKLBUHCB6W1)

Konfiguracija z opcijskim
rezervnim grelnikom (samo pri
EKLBUHCB6W1)

 1N~, 230 V, 6 kW  1N~, 230 V, 6 kW
 3N~, 400 V, 6 kW  3N~, 400 V, 6 kW

Položaj v stikalni omarici

Angleščina Prevod
Position in switch box Položaj v stikalni omarici

Legenda

E1H Element rezervnega grelnika (1 kW)

E2H Element rezervnega grelnika (2 kW)

F1B Pretokovna varovalka rezervnega grelnika

F1T Termična varovalka rezervnega grelnika

F1U Varovalka

K1M Kontaktor rezervnega grelnika (1. korak)

K2M Kontaktor rezervnega grelnika (2. korak)

K5M Varnostni kontaktor rezervnega grelnika
(samo za *6W)

Q3DI # Zemljostični odklopnik

Q1L Termična zaščita rezervnega grelnika

R2T Termistor izhoda rezervnega grelnika

X*M Priključni trak

# = Lokalna dobava

Prevod besedila na vezalni shemi

Angleščina Prevod
BUH option Možnost rezervnega grelnika
Indoor unit Notranja enota
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