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1 Informacje o dokumentacji

1.1 Informacje na temat tego
dokumentu

Czytelnik docelowy
Autoryzowani instalatorzy

Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen
zestaw składa się z następujących elementów:

▪ Ogólne środki ostrożności:

▪ Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać
przed rozpoczęciem montażu

▪ Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)

▪ Instrukcja montażu jednostki wewnętrznej:

▪ Instrukcje instalacji

▪ Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)

▪ Instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej:

▪ Instrukcje instalacji

▪ Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej)

▪ Instrukcja instalacji grzałki BUH:

▪ Instrukcje instalacji

▪ Format: Papierowa (w opakowaniu grzałki BUH)

▪ Przewodnik odniesienia dla instalatora:

▪ Przygotowanie instalacji, dobre praktyki, dane odniesienia,…

▪ Format: Pliki w formacie cyfrowym dostępne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego:

▪ Dodatkowe informacje na temat sposobu instalacji sprzętu
opcjonalnego

▪ Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej) +
Pliki w formacie cyfrowym dostępne pod adresem http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela
handlowego.

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.
Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest
tłumaczeniem.

Dane techniczne
▪ Podzbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest

dostępny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej).

▪ Kompletny zbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest
dostępny w ekstranecie Daikin (wymagane jest uwierzytelnienie).

2 Informacje o opakowaniu

2.1 Grzałka BUH
UWAGA

Grzałka BUH jest elementem opcjonalnym, którego można
używać tylko z jednostkami wewnętrznymi EHBH_CBV i
EHVH_S_CBV.

2.1.1 Odłączanie akcesoriów od grzałki BUH
1 Wyjmij obejmę ścienną z opakowania.

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 Przygotowania

3.1 Przygotowanie miejsca instalacji

3.1.1 Wymagania dotyczące miejsca instalacji
grzałki BUH

▪ Należy pamiętać o wskazówkach dotyczących pomiarów:

Maksymalny dopuszczalny odstęp między grzałką
BUH a jednostką wewnętrzną

10 m

▪ Należy pamiętać o następujących wskazówkach dotyczących
instalacji:

>50 >50

>2
00

>500

>3
50

▪ Grzałka BUH zaprojektowana jest wyłącznie do montażu na
ścianie w pomieszczeniach. Upewnij się, że powierzchnia
instalacji to płaska, pionowa i niepalna ściana.

▪ Grzałka BUH zaprojektowana jest do obsługi w temperaturach
otoczenia z zakresu 5~30°C.

3.2 Przygotowanie przewodów
wodnych

Podczas instalacji grzałki BUH w systemie należy upewnić się, że
przez cały czas zagwarantowany będzie minimalny przepływ wody.
Więcej informacji podano w instrukcji montażu jednostki
wewnętrznej.

3.3 Przygotowanie przewodów
elektrycznych

3.3.1 Omówienie połączeń elektrycznych
siłowników zewnętrznych i wewnętrznych

Element Opis Przewody Maksymalny
prąd pracy

Zasilanie
1 Zasilanie grzałki BUH Patrz tabela

poniżej.
—

Kable połączeniowe
1 Termistor grzałki BUH 2 (a)

2 Zabezpieczenie
termiczne grzałki BUH

2 (b)

Złącze grzałki BUH 3
(a) Minimalny przekrój kabla: 0,75 mm2; maksymalna długość:

10 m.
(b) Minimalny przekrój kabla: 1,50 mm2; maksymalna długość:

10 m.

Grzałka BUH Zasilanie Przewody
*6W 1× 230 V 2+GND + 2 mostki

3× 400 V 4+GND

UWAGA

Bardziej techniczna specyfikacja różnych połączeń podana
jest wewnątrz grzałki BUH.

4 Montaż

4.1 Otwieranie jednostek

4.1.1 Otwieranie grzałki BUH

2

1

2×

4.1.2 Otwieranie pokrywy skrzynki elektrycznej
grzałki BUH

1 3×

2
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4.2 Mocowanie grzałki BUH

4.2.1 Montaż grzałki BUH
1 Przymocuj obejmę ścienną do ściany za pomocą śrub M5.

2×

2 Zawieś grzałkę BUH na obejmie ściennej.

3 Zaznacz pozycję otworu na spodzie grzałki BUH.

4 Zdejmij grzałkę BUH z obejmy ściennej.

5 Wywierć otwór na dolną śrubę i włóż kołek.

6 Zawieś grzałkę BUH na obejmie ściennej. Upewnij się, że
grzałka jest przymocowana prawidłowo.

7 Przymocuj spód grzałki BUH do ściany za pomocą śruby M5.

4.3 Podłączenie rur wodnych

4.3.1 Podłączanie wodnych przewodów
rurowych do grzałki BUH

UWAGA

NIE WOLNO używać nadmiernej siły podczas podłączania
instalacji rurowej. Odkształcenie rur może być przyczyną
wadliwego działania jednostki. Należy upewnić się, że
moment dokręcania NIE przekracza 30 N•m.

1 Podłącz przewody wodne (nie należą do wyposażenia) do wlotu
i wylotu wody w grzałce BUH.

b
a

a Wlot wody
b Wylot wody

INFORMACJE

Wewnątrz grzałki BUH zainstalowany jest automatyczny
zawór odpowietrzający. Instrukcje na temat wykonania
odpowietrzania podano w rozdziale "Rozruch" instrukcji
montażu jednostki wewnętrznej.

4.4 Podłączanie okablowania
elektrycznego

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

OSTRZEŻENIE

Jako przewody zasilające ZAWSZE należy używać
przewodów wielożyłowych.

4.4.1 Podłączanie przewodów elektrycznych do
grzałki BUH

Prowadzen
ie
przewodów

Kable

a

Niskie
napięcie

Kabel połączeniowy (termistor grzałki BUH)

b

Wysokie
napięcie

▪ Zasilanie grzałki BUH

▪ Kabel połączeniowy (zabezpieczenie termiczne
grzałki BUH + podłączenie grzałki BUH)

1 Wprowadź okablowanie od spodu grzałki BUH.

2 Wewnątrz grzałki BUH należy poprowadzić okablowanie w
następujący sposób:

Typ grzałki BUH Prowadzenie przewodów
*6W

a b

a Okablowanie niskiego napięcia

b Okablowanie wysokiego napięcia

3 Okablowanie należy zamocować w mocowaniach za pomocą
opasek kablowych.

UWAGA

Odległość pomiędzy przewodami wysokiego i niskiego
napięcia powinna wynosić przynajmniej 50 mm.
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4.4.2 Podłączanie zasilania grzałki BUH

OSTROŻNIE

Aby zapewnić całkowite uziemienie jednostki, należy
zawsze podłączać kabel zasilania i uziemiający grzałki
BUH.

OSTRZEŻENIE

Grzałka BUH MUSI posiadać dedykowane zasilanie i
MUSI być chroniona przez urządzenia zabezpieczające
wymagane przez odpowiednie przepisy.

W zależności od modelu wydajność grzałki BUH może być różna.
Upewnij się, że zasilanie jest zgodne z wydajnością grzałki BUH,
przedstawioną w poniższej tabeli.

Typ grzałki
BUH

Zasilanie Wydajność
grzałki BUH

Maksymalny
prąd pracy

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) Sprzęt zgodny z normą EN/IEC 61000-3-12 (Europejska/
Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia
odnośnie prądów harmonicznych wytwarzanych przez
sprzęt podłączony do układów niskonapięciowych
publicznej sieci elektroenergetycznej o prądzie wejściowym
>16 A i ≤75 A na fazę).

(b) Niniejszy sprzęt jest zgodny z normą EN/IEC 61000-3-11
(Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada
ograniczenia odnośnie skoków, wahań i pulsacji napięcia w
układach niskonapięciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o prądzie znamionowym ≤75 A), pod
warunkiem że impedancja systemu Zsys jest mniejsza lub
równa Zmax w punkcie styku między układem zasilania
użytkownika a siecią publiczną. Na instalatorze lub
użytkowniku systemu ciąży odpowiedzialność zapewnienia
(a w razie potrzeby także konsultacji z operatorem sieci
dystrybucyjnej) podłączenia urządzenia wyłącznie do
układu zasilania o impedancji układu Zsys mniejszej lub
równej wartości Zmax.

1 Podłącz zasilanie grzałki BUH. W pozycji F1B używany jest
bezpiecznik 4‑biegunowy.

2 Jeśli to konieczne, należy zmodyfikować połączenie na zacisku
X14M.

Typ grzałki
BUH

Podłączenia z
zasilaniem grzałki BUH

Podłączenia do
zacisków

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 Kable należy zamocować w mocowaniach za pomocą opasek
kablowych.

INFORMACJE

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów grzałek BUH
oraz sposobu konfiguracji grzałki BUH, patrz rozdział
"Konfiguracja" w instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.

Podczas podłączania grzałki BUH istnieje ryzyko nieprawidłowego
podłączenia. Aby wykryć potencjalne nieprawidłowe podłączenie,
zaleca się dokonanie pomiaru rezystancji elementów grzałki. W
zależności od typu grzałki BUH następujące wartości rezystancji
(patrz poniższa tabela) powinny zostać zmierzone. ZAWSZE należy
mierzyć rezystancję na zaciskach stycznika K1M, K2M i K5M.

3/6 kW

1~ 230 V

3/6 kW

3N~ 400 V
K1M/1 K5M/13 52,9Ω ∞

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 ∞

Przykłady pomiaru rezystancji pomiędzy K1M/1 a 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 Podłączanie grzałki BUH do jednostki
wewnętrznej

1 Podłącz zaciski grzałki BUH X15M/1+2 do zacisków jednostki
wewnętrznej X5M/11+12.

2 Podłącz zaciski grzałki BUH X15M/6+7+8+9+10 do zacisków
jednostki wewnętrznej X3M/1+2+3+4+5.

X1M

X3M
1 3452

1 9876 10

1112

2 X2M

X5M

X15M

F1B

3 Kable należy zamocować w mocowaniach za pomocą opasek
kablowych.

UWAGA

Odległość pomiędzy przewodami wysokiego i niskiego
napięcia powinna wynosić przynajmniej 50 mm.
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INFORMACJE

▪ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
połączeń, należy zapoznać się ze schematem
okablowania.

▪ Należy użyć kabli wielożyłowych.

5 Uruchamianie systemu
Instrukcje na temat konfigurowania i rozruchu systemu oraz
przekazywania go użytkownikowi znajdują się w instrukcji montażu
jednostki wewnętrznej.

6 Dane techniczne
Podzbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostępny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej). Kompletny zbiór
najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostępny w ekstranecie Daikin (wymagane jest uwierzytelnienie).

6.1 Schemat okablowania: Grzałka BUH
Należy skorzystać ze schematu okablowania wewnętrznego dostarczonego z jednostką (wewnątrz pokrywy grzałki BUH). Poniżej wymieniono
stosowane skróty.

Uwagi, które należy przejrzeć przed uruchomieniem jednostki

Angielski Tłumaczenie
Notes to go through before
starting the unit

Uwagi, które należy przejrzeć
przed uruchomieniem jednostki

X14M, X15M Główny zacisk
Uziemienie

15 Przewód nr 15

Nie należy do wyposażenia
1 Kilka możliwości okablowania

Opcja

Skrzynka elektryczna

Okablowanie zależne od modelu

Płytka drukowana

Optional backup heater
configuration (only for
EKLBUHCB6W1)

Konfiguracja opcjonalnej grzałki
BUH (tylko dla EKLBUHCB6W1)

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

Pozycja w skrzynce elektrycznej

Angielski Tłumaczenie
Position in switch box Pozycja w skrzynce elektrycznej

Legenda

E1H Element grzałki BUH (1 kW)

E2H Element grzałki BUH (2 kW)

F1B Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy grzałki
BUH

F1T Bezpiecznik termiczny grzałki BUH

F1U Bezpiecznik

K1M Stycznik grzałki BUH (krok 1)

K2M Stycznik grzałki BUH (krok 2)

K5M Stycznik bezpieczeństwa grzałki BUH (tylko
dla *6W)

Q3DI # Wyłącznik prądu upływowego

Q1L Zabezpieczenie termiczne grzałki BUH

R2T Termistor grzałki BUH na wylocie

X*M Listwa zaciskowa

# = Nie należy do wyposażenia

Tłumaczenie tekstu na schemacie okablowania

Polski Tłumaczenie
BUH option Opcja grzałki BUH
Indoor unit Jednostka wewnętrzna
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