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EKWCTRDI1V3

DIGITAL TERMOSTAT 230 V

EKWCTRDI1V3 med display är för reglering av rumstemperaturen genom 
justering av den önskade måltemperaturen för aktivering av aktuatorer 
i uppvärmnings-/kyldrift. All annan användning betraktas som icke-
ändamålsenlig, för vilken tillverkaren inte tar något ansvarar.

 ¾ Den elektriska installationen skall utföras enligt nationella 
bestämmelser samt den lokala nätoperatörens föreskrifter 
av auktoriserad personal i spänningsfritt tillstånd. 

 ¾ Apparaten för endast öppnas av auktoriserad personal 
i spänningsfritt tillstånd.

 ¾ Apparaten får endast användas i tekniskt felfritt skick.
 ¾ Se till att inga barn leker med produkten. Håll barn vid behov 

under uppsikt.
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60 mm

Skyddslock

Rengöring
Använd en torr, lösningsfri, mjuk trasa 
för rengöring.

Demontering
1. Stäng av spänningsförsörjningen.
2. Lossa kablarna
3. Demontera regulatorn och kassera 

eventuellt enligt reglerna.
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1. Display med funktionsvisningar
2. Vridknapp

• Vridning: inställning av 
måltemperatur/
menyhantering

• Tryckning: menynivå/aktivera 
funktion

Tryck vridknappen för att aktivera menyer eller funktioner. Växla mellan 
menyer resp. deras funktioner genom vridning och öppna med en ny 
tryckning. Utför inställningen och bekräfta med tryckning. Sker ingen 
ytterligare aktivering, återgår indikationen efter max. 30 sek. till utgångsläget.
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Lifestyle-funktioner minsta temperatur

Inställningar maxial temperatur

Uppvärmning Bekräfta inmatningen

Användarspärr Temperaturjustering

Avstängning Tillbaka

Automatdrift Service

Dagdrift Kylning

Nattdrift Displaybelysning

Mål-/aktuell temperatur Ladda fabriksinställning

Driftspänning: 230 V ±10 %, 50 Hz
Säkring 230 V  T1AH
Styrkomponent 230V: Relä
Bryteffekt: 1 A resistiv last
Nominell ström utan driv:	 230	V:	≤2	mA
Max. tillåten strömupptagning 
anslutna driv 230V: 1 A
Temperarjusteringsområde: 5 - 30 °C
Anslutningsklämmor: 0,22 mm² ... 1,5 mm²
Reduceringsdifferns: inställbar
Temperregistrering: 0 - 40 °C
Omgivningstemperatur: 0 - 50 °C
Lagringstemperaturområde: -20 ... +70 °C
Tillåten Omgivningsfuktighet: 80 % icke kondenserande
Temp. kultryckprov: Anslutningskläm.: 100 °C
 Plasthus: 75 °C
CE-konformitet enligt: EN 60730
Skyddsklass 230 V: II
Skyddsgrad: IP 20
Föroreningsgrad: 2
Provspänning: 1500 V
Verkningssätt: Typ 1 / Typ 1.C
Vikt: 105 g
Mått (B x H x D): 86 x 86 x 31 mm
Ventilskyddsfunktion:    varje 14 dagar under 10 minuter efter senaste 

aktivering.
Frostskyddsfunktion:    från +5 °C i uppvärmningsläge. Icke aktiv 

i kylläge

Tekniska data

Detta betyder att elektriska komponenter och elektroniska 
produkter
INTE ska blandas med osorterat hushållsavfall. Enheterna
måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning
för återanvändning, återvinning och reparation.
Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten
bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för
miljön och för människors hälsa.
Kontakta din installatör eller lokala myndigheter för mer
information.
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https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3


