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EKWCTRAN1V3

EKWCTRAN1V3 on mõeldud ruumi temperatuuri reguleerimiseks, 
seadistades kütmise/jahutamise täiturseadmete aktiveerimiseks soovitud 
sihttemperatuuri. Kõik muud kasutusviisid ei ole sihipärased; tootja ei vastuta 
mittesihipärase kasutamise eest.
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Paigalduskoht
Välised soojusallikad 
mõjutavad termostaadi 
tööd.
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 ¾ Elektripaigaldustöid tuleb teha vastavalt kehtivatele riiklikele 
VDE määrustele ja vastavalt kohaliku elektriettevõtte määrustele 
volitatud ja väljaõppega elektriku poolt pingestamata olekus.

 ¾ Seadet võib avada ainult volitatud elektrik. Seda võib avada 
ainult pingestamata olekus.

 ¾ Kasutage seadet ainult siis, kui see on ideaalses seisukorras.
 ¾ Tagage, et lapsed ei mängiks selle seadmega. Vajadusel tuleb 

lapsi jälgida.

Paigaldamine
Paigaldage termostaat otse seinale või süvendatud karpi. Tehke 
elektriühendused vastavalt joonisele 3.

Termostaati saab kasutada 
kütte- ja jahutussüsteemides. 
Kui soovite jahutusrežiimi 
keelata, ühendage 
alumised vasakud kontaktid 
teineteisega pingestamata 
olekus.

* Kaitsekate

Tagasilülitustemperatuur
2 K vähendamist saab aktiveerida  jaoks  
L/L1 kaudu, nt välise taimeriga.
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ANALOOGTERMOSTAAT 230 V

Demonteerimine
1. Lülitage pingeallikas välja.
2. Eemaldage juhtmed.
3. Võtke termostaat maha ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
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Sihtväärtuse regulaator
Seadistage sihttemperatuur, pöörates sihtväärtuse 
regulaatorit

Sihtväärtuse kalibreerimine
1. Eemaldage sihtväärtuse 

regulaator.
2. Seadistage sihtväärtuse 

korrektsioon: ühtlustamine 
ruumi temperatuuriga on 
võimalik vahemikus  
-2 K ... +2 K.

Valikuline – temperatuuri-
vahemiku piiramine
Sisestage ja seadistage 
minimaalse ja maksimaalse 
temperatuuri piirajad.

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRAN1V3
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Tehnilised andmed
Tööpinge: 230 V ±10%, 50 Hz
Sulavkaitse 230 V: T2AH
Lülituselement 230 V: Relee
Lülitusvool 230 V: 2 A aktiivkoormus
Nimivool klapiajamita: 230 V: ≤2 mA
Max lubatud vooluvõtt klapiajamite 
ühenduse korral: 230 V: 1,8 A
Temperatuuri seadistusvahemik: 10 °C - 28 °C
Sihtväärtuse kalibreerimine: ±2 K
Temperatuuri vähendamine: 2 K
Temperatuuri mõõtmine: 0 - 40 °C
Mõõtetäpsus: ±0,5 K
Keskkonnatemperatuur: 0 - 50 °C
Hoiustamistemperatuuri vahemik: -25 kuni +75 °C
Lubatud keskkonna niiskustase: 80%, mittekondenseeruv
Kuulpressi testi temperatuur: Klemmid: 100 °C
 Plastkorpus: 75 °C
CE vastavus: EN 60730
Kaitseklass 230 V: II
Kaitsetase: IP 20
Nimiimpulsspinge: 1500 V
Saastetase: 2
Tüübi tegevus: Tüüp 1 / Tüüp 1.C
Kaal: 90 g
Mõõtmed (L x K x S): 86 x 86 x 29 mm
Külmumiskaitse funktsioon: alates +6 °C temperatuurist kütterežiimis, 
jahutusrežiimis inaktiivne.
Ainult kütmise/jahutuse funktsiooniga termostaadid:
Klapikaitse funktsioon: kord 14 päeva jooksul 6 minutit pärast viimast 
aktiveerimist
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See tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid EI OLE lubatud 
segada muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. Seadmed 
tuleb käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise 
ja taastamise käitlusjaamades. 
Sellest tootest korrektselt vabanemine hoiab ära võimalikud 
negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele. 
Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku 
omavalitsusega.

C
op

yr
ig

ht
 2

01
9 

D
ai

ki
n


	Information
	Installation position
	Installation 
	Reduction temperature
	Dismantling 
	Set value element
	Technical data

