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EKRP1C14
Set placă circuite imprimate 
pentru încălzitorul electric Manual de instalare

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE INSTALARE. 
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORESPUNZĂTOARE A ECHIPAMENTULUI
SAU ACCESORIILOR POATE CAUZA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUIT, SCĂPĂRI,
INCENDIU SAU ALTE DETERIORĂRI ALE ECHIPAMENTULUI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ
FOLOSIȚI DOAR ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN, CONCEPUTE ÎN MOD
SPECIFIC UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTUL ȘI INSTALAȚI-LE CU UN PROFESIONIST.
DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE PROCEDURILE DE INSTALARE SAU DE UTILIZARE,
LUAȚI ÎNTOTDEAUNA LEGĂTURA CU DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN PENTRU
CONSULTANȚĂ ȘI INFORMAȚII.

Tot cablajul de legătură și toate componentele trebuie instalate de un electrician autorizat
și trebuie să se conformeze reglementărilor locale și naționale relevante.
Cablajul de legătură trebuie executat în conformitate cu schema de conexiuni și cu
instrucțiunile date mai jos.
Nu îndoiți placa de circuite imprimate la introducerea sau scoaterea conectorilor.
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Conținutul setului EKRP1C14

Denumirea componentelor

 PLACĂ CIRCUITE 
IMPRIMATE

CN2

X1 X2 X3 X4

YC

Y1

Y4

Y3

Y2

CN1F1U F2U

Electrical Heater PCB KitINSTALLATION MANUAL

1 Conector la placa cu circuite imprimante 
a unității interioare

2 Conexiune lampă pilot

3 Conexiune contor ore

4 Conexiune încălzitor electric

5 Sursă alimentare releu control încălzitor 
electric

6 Siguranțe 5 A - 250 V

7 Conexiune umidificator

CN2

X1 X2 X3 X4

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

CN1F1U F2U

1

2
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Posibilități funcții
■ Indicație funcționare compresor
■ Indicație funcționare ventilator unitate interioară
■ Conexiune încălzitor electric (doar pentru FDA, FXSA) 
■ Conexiune umidificator (doar pentru FDA, FXSA) 

Instalare la nivelul unității

Consultați manualul de instalare a unității interioare sau consultați manualul de opțiuni dacă opțiunea
poate fi instalată în interiorul unității.

În toate celelalte cazuri, utilizați o cutie de instalare pentru a monta EKRP.

Nu executați găuri în carcasa unității pentru a instala opțiunea.
Utilizați numai accesoriile furnizate de Daikin pentru a instala opțiunea.
Manual de instalare
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Conexiuni electrice

■ Conexiune rețea electrică

■ Linie de comunicații

Nu faceți prindeți la un loc cablurile de înaltă și joasă tensiune. Prindeți toate cablurile cu
clemele incluse pentru a evita contactul cu plăcile de circuite imprimate ale unității
interioare sau cu muchiile ascuțite.

CN2

X1 X2 X3 X4 CN1F1U F2U

PLACĂ 
CIRCUITE 
IMPRIMATE N L 3 2 1

CN2

X1 X2 X3 X4 CN1F1U F2U

IMPRIMATE

1 2 3

L N

X35A

X21A

X27A

X11A
X10A

X1 X2 X3 X4 CN1F1U F2U

CN2

X33A
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■ Conexiunea contorului de ore

■ Conexiunea indicatorului luminos de funcționare

1 PLACĂ CIRCUITE IMPRIMATE

2 Sursă de alimentare pentru contorul de ore (3 A - 250 V c.a./0,3 A - 110 V c.c.)

3 Contor ore

4 Compresor

HM

X1 X2

3

4
1

2

1 PLACĂ CIRCUITE IMPRIMATE

2 Sursă de alimentare pentru indicatorul luminos de funcționare (3 A - 250 V c.a./0,3 A - 110 V c.c.)

3 Indicator luminos de funcționare

4 Ventilator

X3 X4

3

4

2

1
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■ Conexiunea electrică a încălzitorului electric

1 Placă principală cu circuite imprimate

2 Placă de circuite imprimate opțională

3 Terminal principal (1-3) (230 V - 50 Hz)

Procurare la fața locului:
4 Siguranță termică (Max. 110°C): pentru a proteja 

instalația împotriva accidentelor (de exemplu, 
incendii), în cazul în care apare o defecțiune.

5 Protecție termică: pentru a proteja încălzitorul electric 
împotriva supraîncălzirii.

6 Releu (max. 550 VA)

7 Încălzitor

t° t° t° t° t° t°

L N L1L1 L2L2 L3

~ 2~ 3~

t° t° t°

L1 L2 L3

3N~
N
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YC
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Y2
Y3
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Atenționare importantă privind instalarea
Încălzitorul trebuie instalat în conformitate cu reglementările locale și trebuie să respecte
standardul EN60335-2-40.
Pe încălzitor trebuie instalată o siguranță termică, astfel încât să nu existe niciun pericol de
deteriorare a încălzitorului și niciun risc de siguranță atunci când este oprit ventilatorul sau
atunci când placa de circuite imprimate funcționează defectuos.
Încălzitorul electric trebuie instalat într-o locație sigură în interiorul conductei de evacuare,
astfel încât să nu existe pericol de deteriorarea unității.
Temperatura din interiorul conductei de descărcare nu trebuie să depășească 90°C.
Selectați dispozitivul de siguranță corespunzător sau dispozitivul de protecție termică.
Temperatura la nivelul carcasei unității nu trebuie să depășească 70°C.
Capacitatea maximă a încălzitorului de instalat: 

Categoria 20~35 2 kW Categoria 71~90 5 kW Categoria 200 12 kW
Categoria 35~63 3 kW Categoria 100 7 kW Categoria 250 16 kW

Categoria 125 9 kW
Manual de instalare
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■ Conectarea electrică a umidificatorului (control prin comutatorul 1 de ajustare a umidificatorului) 

interior 1

CN2

SS1

X1 X2 X3 X4

YC

Y2

Y4

Y3

Y1

CN1
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YC
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HU HU

A

YC
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1

2
7

4

6

4

6

5

33
4
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2
7

3
4
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7

1 Placă principală cu circuite imprimate
2 Placă de circuite imprimate opțională
3 Terminal principal (1-3) (230 V - 50 Hz)

Procurare la fața locului:
4 Umidificator HU (YC-Y2) min. 20 mA-125 V AC, max. 1 A-250 V AC
5 Releu RY (YC-Y4) max. 400 mA-250 V AC (necesar numai în cazul B)

cazul A: (YC-Y3) min. 200 V AC, max. 2 mA 
cazul B: Curent comutator ajustare umidificator >2 mA

Curentul RY trebuie să fie mai mic decât curentul comutatorului 
de ajustare a umidificatorului.

6 Comutator ajustare umidificator 

7 SS1 - comutator PORNIRE/OPRIRE: setați comutatorul la PORNIRE pentru a permite 
controlarea umidificatorului.
EKRP1C14
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■ Setările telecomenzii

Instalarea
■ Nu faceți prindeți la un loc cablurile de înaltă și joasă tensiune. 
■ Strângeți toate cablurile în exces cu colierele atașate pentru a nu permite contactul dintre

cablurile desprinse și placa cu circuite imprimate a unității interioare.

Nr. de mod Setare Primul nr. de cod Al doilea nr. de cod

15(25)

Operați umidificatorul în timpul modului 
de încălzire dacă temperatura aerului 
de aspirație este mai mare de 20°C (de 
asemenea, când termostatul este oprit).

1 02

Operați umidificatorul și pompa de 
scurgere. 3 01

Suport pentru 
placă cu 
circuite 
imprimate

Suport pentru 
placă cu 
circuite 
imprimate

Adaptor

Adaptor
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