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EKWCTRAN1V3

Näytöllinen laite EKWCTRAN1V3 on tarkoitettu huonelämpötilan säätöön 
ohjaamalla toimilaitteita lämmitys-/jäähdytystoiminnassa laitteeseen asetetun 
pitolämpötilan mukaan. Kaikki muu käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi, 
josta valmistaja ei ota vastuuta.
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Asennuspaikka
Ulkoiset lämmönlähteet 
vaikuttavat säätimen 
toimintaan.

2 K

1 2

 ¾ Sähköasennus tulee suorittaa valtuutetun ammattisähkömiehen 
toimesta ja paikallisten sekä kansallisten määräysten mukaisesti 
laitteen ollessa jännitteetön.

 ¾ Vain valtuutettu ammattisähkömies saa avata laitteen tämän 
ollessa jännitteetön.

 ¾ Käytä laitetta vain sen ollessa moitteettomassa kunnossa.
 ¾ Varmista, että lapset eivät voi leikkiä laitteen kanssa. 

Tarvittaessa lapsia on valvottava.

Asennus
Asenna säädin suoraan seinän päälle tai upotetun rasian päälle. 
Tee sähköliitännät kuvan 3 osoittamalla tavalla.

Säädintä voidaan 
käyttää lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmissä. 
Jäähdytystoiminnon 
estämiseksi liitä alhaalla 
vasemmalla olevat kontaktit 
toisiinsa sähkön ollessa 
katkaistuna.

* Suojus

Alennuslämpötila
Alennuslämpötila (2 K) voidaan ottaa käyttöön 
L/L1 kautta kohdassa , esim. ulkoisen 
kytkinkellon avulla.
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ANALOGINEN TERMOSTAATTI 230 V

Purkaminen
1. Sammuta virtalähde.
2. Irrota kaapelointi.
3. Irrota säädin ja toimita se tarvittaessa hävitettäväksi ohjeiden mukaan.
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Pitoarvosäädin
Aseta pitolämpötila kiertonupista.

Ohjearvon kalibrointi
1. Irrota pitoarvokiekko.
2. Pitoarvon korjauksen 

asettaminen: 
Huonelämpötilan 
korjauksen vaihteluväli 
on -2 K ... +2 K.

Lisävaruste - lämpötila-
alueen rajaus
Aseta säädettävän lämpötila-
alueen rajoitin ja säädä sitä.

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRAN1V3
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Tekniset tiedot
Käyttöjännite: 230 V ±10 %, 50 Hz
Suojaus 230 V:  T2AH
Kytkinelin 230 V: Rele
Kytkentäteho 230 V:  2 A ohminen kuorma
Nimellisvirta ilman toimilaitteita: 230 V: ≤2 mA
Enint. sal. ottovirta kytkett. toimilaitteet: 230 V: 1,8 A
Lämpötilan säätöalue: 10 °C - 28 °C
Ohjearvon kalibrointi: ±2 K
Alennuslämpötila: 2 K
Lämpötilan mittaus: 0 - 40 °C
Mittaustarkkuus: ±0,5 K
Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C
Varastointilämpötila: -25 - +75 °C
Sal. ympäristön kosteus: 80 % ei tiivistyvä
Lämpötila kuulapainetarkistus: Terminaali: 100 °C
 Muovikotelo: 75 °C
CE-yhteensopivuus: Standardin EN 60730 mukaan
Suojausluokka 230 V: II
Suojausaste: IP 20
Mitoitussyöksyjännite: 1500 V
Likaantumisaste: 2
Tehotapa: Tyyppi  1 / tyyppi 1.C
Paino: 90 g
Mitat (L x K x S): 86 x 86 x 29 mm
Pakkasenestotoiminto: alk. +6 °C lämmitystilassa, ei käytössä jäähdytystilassa.

Vain säätimet, joissa on lämmitys-jäähdytystoiminto:
Venttiilinsuojaustoiminto: 6 minuutin ajan 14 päivän välein edellisen käytön 
jälkeen.
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Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa 
sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Yksiköt täytyy 
käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa varten.
Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat 
estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle.
Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
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