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Κλιματιστική Συσκευή Daikin
Προσαρμογέας ψηφιακών εισόδων

Εγχειρίδιο εγκατάστασης BRP7A51 • 52 • 53 • 54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Βάσεις πλακέτας PCB

Σφικτήρας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

x 4

x 3

x 8

� Τα πακέτα διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα.
� Για ορισμένα μοντέλα απαιτείται ειδική πλάκα στερέωσης προσαρμογέα και κουτί, ανατρέξτε στη λίστα 

επιλογών ή στον κατάλογο.

Αντάπτορ Πλεξούδα ρελαί

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2 ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αυτό το κυτίο επιτρέπει τον τηλεχειρισμό (έλεγχος ON/OFF) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα παρακάτω συστήματα, 
παρόλο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα προαιρετικά τηλεχειριστήρια για κεντρικό έλεγχο. 

1.  Επιμέρους έλεγχος (Κάθε εσωτερική μονάδα ελέγχεται ξεχωριστά.)

2.  Ελεγχος ομάδας (Πολλαπλές εσωτερικές μονάδες ελέγχονται σαν μία ομάδα.)

Αυτό το σύστημα απαιτεί τα παρακάτω εξαρτήματα
� Αντάπτορ ......................... BRP7A51, 52, 53 ή 54
� Τηλεχειριστήριο ............. BRC1H* / BRC1E*

(για έλεγχο λειτουργίας)  
(Παράδειγμα) Οταν ελέγχονται ξεχωριστά 8 μονάδες FHYC71F

BRP7A51 x 8 πακέτα
BRC1H* x 8 πακέτα

Αυτό το σύστημα απαιτεί τα παρακάτω εξαρτήματα
� Αντάπτορ ........................................................... BRP7A51, 52, 53 ή 54
� Τηλεχειριστήριο (Για έλεγχο λειτουργίας) ..... BRC1H* / BRC1E*

3 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
��Μονάδες κασέτας τοποθέτησης στην οροφή: 4 κατευθύνσεων (600 x 600)��
��Μονάδες κρυφής οροφής (μονάδες αεραγωγών): 
VRV Λεπτός αεραγωγός��
��Μονάδες στηριζόμενες στο δάπεδο (VRV): 
Κάθετος αεραγωγός��

��Μονάδες κρυφής οροφής (μονάδες αεραγωγών): 
Sky Air Μεσαίο ESP Αεραγωγός��

��Μονάδα στηριζόμενη στο δάπεδο (Sky Air)��

��Μονάδες κασέτας τοποθέτησης στην οροφή: 
Ροή 2 κατευθύνσεων��

��Μονάδες κασέτας τοποθέτησης στην οροφή: Κυκλική ροή (800 x 800)��
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��Γωνιακή κασέτα τοποθέτησης στην οροφή��

��Μονάδες κρυφής οροφής (μονάδες αεραγωγών): 
VRV Μεσαίο ESP Αεραγωγός��

��Μονάδες κρυφής οροφής (μονάδες αεραγωγών): 
VRV Υψηλό ESP κλάση 200 + 250��

��Μονάδες κρυφής οροφής (μονάδες αεραγωγών): 
VRV Υψηλό ESP κλάση 50-125��

��Μονάδα προσαρμογής στον τοίχο (Sky Air)��

��Μονάδα ανάρτησης στην οροφή: 
Ροή 4 κατευθύνσεων��

Βλέπε εγχειρίδιο 
εγκατάστασης του 
KRP4A96 
(προαιρετικό 
παρελκόμενο).

Παρελκόμενα Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω παρελκόμενα περιλαμβάνονται στο πακέτο.

��Μονάδες στηριζόμενες στο δάπεδο (VRV): Κρυφό��
��Μονάδες στηριζόμενες στο δάπεδο (VRV): Ελεύθερο��

(1)

(2)

x 1 έκαστο

(BRP7A51)

Καπάκι κουτιού εγκατάστασης
KRP1D93A (προαιρετικό παρελκόμενο)

Αντάπτορ (BRP7A52)

Βάσεις πλακέτας PCB

(BRP7A51)

(BRP7A51)

Καπάκι κουτιού εγκατάστασης
KRP1B(A)101 • KRP1BB101 • 
KRP1BC101 (προαιρετικό παρελκόμενο)

KRP1B(A)101 • KRP1BB101 • 
KRP1BC101 (προαιρετικό παρελκόμενο)

Αντάπτορ
4 κατευθύνσεων (600 x 600):························· BRP7A53
Κάθετος αεραγωγός, Λεπτός αεραγωγός:··· BRP7A54

Βάσεις πλακέτας PCB

Κουτί εγκατάστασης του προσαρμογέα της PCB

Βάσεις πλακέτας PCB

Αντάπτορ (BRP7A53)

Κουτί εγκατάστασης του προσαρμογέα της PCB
KRP1D(A)98 • KRP1H98(A) (προαιρετικό παρελκόμενο)

Κουτί εγκατάστασης του 
προσαρμογέα της PCB
KRP1C96 
(προαιρετικό παρελκόμενο)

(BRP7A51)

KRP4AA93 • KRP4B93
(προαιρετικό παρελκόμενο)

(BRP7A51)

KRP1B(A)97 • KRP1C97 
(προαιρετικό παρελκόμενο)

(BRP7A53)

Βάσεις πλακέτας 
PCB

Βάσεις πλακέτας PCB

(BRP7A51)

Προς την εξωτερική μονάδα

Αντάπτορ

Τηλεχειριστήριο Εσωτερική μονάδα    Μεγ. 16 μονάδες

BC

X1A

X2A

B1 B2

Για λεπτομέρειες, 
βλέπε ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ στο 
πίσω μέρος.

Προς την οθόνη 
κεντρικού ελέγχου

Αντάπτορ

Προς την εξωτερική μονάδα

Εσωτερική μονάδα

Τηλεχειριστήριο

Αντάπτορ
(BRP7A51)

Κυτίο ελέγχου

PCB εσωτρικής 
μονάδαςΒάσεις

πλακέτας PCB

Βάσεις πλακέτας PCB

PCB εσωτρικής 
μονάδας

Κυτίο ελέγχου

Αντάπτορ
(BRP7A51)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουτί εγκατάστασης για τον προσαρμογέα της PCB 
απαιτίται για την εγκατάσταση του προσαρμογέα.

Καπάκι κουτιού εγκατάστασης
KRP1D(A)98 • KRP1H98(A) (προαιρετικό παρελκόμενο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουτί εγκατάστασης για τον προσαρμογέα της PCB 
απαιτίται για την εγκατάσταση του προσαρμογέα.

Αντάπτορ

Κουτί εγκατάστασης του 
προσαρμογέα της PCB
KRP1C96 (προαιρετικό παρελκόμενο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουτί εγκατάστασης για τον προσαρμογέα της PCB 
απαιτίται για την εγκατάσταση του προσαρμογέα.

Αντάπτορ

Βάσεις πλακέτας 
PCB

PCB εσωτρικής 
μονάδας

Σφικτήρας όπως 
φαίνεται στο 
παρακάτω γράφημα. 

Περίπου 150

* Αν δεν στερεωθεί 
αριστερά, η 
μονάδα μπορεί 
να παρουσιάσει 
βλάβη.

Κυτίο ελέγχου

Κουτί εγκατάστασης του 
προσαρμογέα της PCB

Βάσεις πλακέτας PCB

Αντάπτορ

PCB εσωτρικής μονάδας

Αντάπτορ

Βάσεις πλακέτας PCB
Κυτίο 
ελέγχου

* Είναι εργασία οπίσθιας 
στήριξης με το κωδωνοειδές 
στόμιο αφαιρεμένο από την 
εσωτερική μονάδα.

Ανοίξτε την οπή στην 
εσοχή και σφίξτε τα μέρη 
με μια βίδα. (2 τοποθεσίες)

Κωδωνοειδές στόμιο 
για εσωτερική μονάδα

Κουτί εγκατάστασης του 
προσαρμογέα της PCB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουτί εγκατάστασης για τον προσαρμογέα 
της PCB απαιτίται για την εγκατάσταση του 
προσαρμογέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουτί εγκατάστασης για τον προσαρμογέα της PCB 
απαιτίται για την εγκατάσταση του προσαρμογέα.

KRP1D93A (προαιρετικό παρελκόμενο)

Κουτί εγκατάστασης του 
προσαρμογέα της PCB

Αντάπτορ

PCB εσωτρικής 
μονάδας

Κυτίο ελέγχου

Βάσεις πλακέτας PCB

Αντάπτορ

Κυτίο ελέγχου

Αντάπτορ

Gr.

Κουτί εγκατάστασης του 
προσαρμογέα της PCB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουτί εγκατάστασης είναι απαραίτητο 
για τον δεύτερο προσαρμογέα. Ανατρέξτε 
στη λίστα επιλογών ή στον κατάλογο.

PCB εσωτρικής 
μονάδας

x 1

ΣΦΑΛΜΑ ΟΘΟΝΗΣ (Η1P: Κόκκινη)
Αυτή η λυχνία ανάβει όταν 
παρουσιαστεί πρόβλημα στην 
ηλεκτρική καλωδίωση ή στους 
διακόπτες ρύθμισης. Το 
τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται. 
(Αυτή η λυχνία LED δεν λειτουργεί 
σε κανονική λειτουργία.)

ΟΘΟΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (HAP: Πράσινη)

Αυτή η λυχνία αναβοσβήνει όταν η 
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 
(CPU) λειτουργεί κανονικά.ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ
Προς τον συνδετήρα της πλακέτας 
PCB της εσωτερικής μονάδας
(SKY AIR • • • X35A, VRV • • • X18A/X35A)

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (P1, P2)
Προς τα P1 και P2 της 
τερματικής πλακέτας της 
εσωτερικής μονάδας

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (SS1) 
(Εργοστασιακή ρύθμιση: VOLT.)
Ρυθμίστε στη θέση “NON VOLT” όταν 
χρησιμοποιείται μια ανοικτή επαφή χωρίς 
τάση στην είσοδο ελέγχου μέσω 
τηλεχειριστηρίου της τερματικής 
ταμπλέτας (X1M).

ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Χ1Μ)
Συνδέει την είσοδο ελέγχου από το τηλεχειριστήριο 
(οθόνη κεντρικού ελέγχου, χρονοδιακόπτη, κλπ).

��Μονάδα προσαρμογής στον τοίχο (VRV + Sky Air)��

��Μονάδες ανάρτησης στην οροφή: 
Ροή 1 κατεύθυνσης��

Βάσεις πλακέτας PCB

PCB εσωτρικής μονάδας

Αντάπτορ

(BRP7A51) Κυτίο ελέγχου KRP1B(A)97 • KRP1C97
(προαιρετικό παρελκόμενο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουτί εγκατάστασης για τον προσαρμογέα της PCB 
απαιτίται για την εγκατάσταση του προσαρμογέα.

Κουτί εγκατάστασης του προσαρμογέα της PCB
KRP4A(A)95 (προαιρετικό παρελκόμενο)Αντάπτορ

(BRP7A52)

Βίδα

Βάσεις 
πλακέτας 
PCB

Κουτί ελέγχου (ανάστροφη όψη)

Καπάκι κουτιού 
εγκατάστασης
KRP4A(A)95(προαιρετικό παρελκόμενο)
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