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EKWCTRDI1V3

TERMOSTAT CYFROWY 230 V

EKWCTRDI1V3 z wyswietlaczem słuzy do regulacji temperatury pomieszczenia 
poprzez nastawe pozadanej temperatury do zasterowania napedów 
regulacyjnych w trybie grzania / chłodzenia. Kazde inne zastosowanie stanowi 
uzytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, za które producent nie odpowiada.

 ¾ Instalacja elektryczna winna być wykonana według aktualnie 
obowiązujących postanowień prawa krajowego oraz lokalnie 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przez autoryzowany 
personel.

 ¾ Otwarcie urządzenia możliwe jest jedynie przez autoryzowany 
personel, po odłączeniu napięcia.

 ¾ Urządzenie należy użytkować jedynie w nienagannym stanie 
technicznym.

 ¾ Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci. 
Ewentualnie należy nadzorować dzieci zajmujące się urządzeniem.
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60 mm

Pokrywa ochronna

Czyszczenie
Do czyszczenia stosować tylko suchą, 
miękką ściereczkę, nie należy stosować 
rozpuszczalnika.

Demontaż
1. Wyłączyć zasilanie energią 

elektryczną.
2. Zdjąć okablowanie.
3. Zdemontować sterownik oraz 

poddać go utylizacji w sposób 
zgodny z obowiązującymi 
przepisami.
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1. Wyświetlacz informujący o funkcjach 
urządzenia

2. Pokrętło
• Obracanie: nastawa temperatury 

zadanej / obsługa 
menu

• Przyciśnięcie: poziom menu / 
aktywowanie funkcji

W celu aktywacji menu lub funkcji należy wcisnąć pokrętło. Obroty 
regulatora pozwalają na zmianę menu lub jego funkcji, ponowne 
przyciśnięcie otwiera je. Wprowadzić ustawienia i potwierdzić je 
przyciśnięciem. Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze czynności obsługowe, 
wyświetlacz powróci po max. 30 sekundach do stanu wyjściowego.
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Funkcji Lifestyle Temperatura minimalna

Ustawienia Temperatura maksymalna

Grzanie Potwierdzenie 
wprowadzonych danych

Blokada obsługi Korekta temperatury

Wyłączanie Wstecz

Tryb automatyczny Serwis

Tryb dzienny Chłodzenie

Tryb nocny Podświetlanie wyświetlacza

Temperatura zadana / 
rzeczywista

Ładowane ustawień 
fabrycznych

Napięcie robocze: 230 V ±10%, 50 Hz
Zabezpieczenie 230 V: T1AH
Element sterowniczy 230 V: Przekaźnik
Moc załączalna: 1 A opór czynny
Prąd znamionowy bez napędów: 230 V: ≤2 mA
Maks. dopuszczalny pobór prądu  
po włączeniu napędów230V: 1 A
Zakres nastaw temperatury: 5 - 30°C
Zaciski przyłączowe: 0,22 mm² ... 1,5 mm²
Różnica opadania: nastawny
Rejestracja temperatury: 0 - 40°C
Temperatura otoczenia: 0 - 50°C
Zakres temperatury  
przechowywania: -20 ... +70 °C
Dopuszczalna Wilgotność  
w otoczeniu: 80% bez powstawa nia skroplin
Temp. badania wytrzymałości 
na odkształcenia: Terminal: 100 °C
 Obudowa z tworzywa sztucznego: 75 °C
Zgodność CE według: EN 60730
Stopień ochrony 230 V: II
Stopień ochrony: IP 20
Stopień zanieczyszczenia: 2
Napięcie udarowe znamionowe: 1500 V
Sposób działania: Typ 1 / Typ 1.C
Masa: 105 g
Wymiary (S x W x G): 86 x 86 x 31 mm
Funkcja ochronna zaworów: Co 14 dni 10 minut po ostatniej aktywności.
Funkcja ochrony przez mrozem: Od +5°C w trycie grzania. Nieaktywny 

w trybie chłodzenia

Dane techniczne

Symbol ten oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne
powinny być usuwane osobno, nie zaś z niesegregowanymi
odpadami z gospodarstw domowych. Jednostki muszą być
poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu
ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec
ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.
Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się 
z instalatorem lub lokalnym urzędem.
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https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3


