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EKWUFHTA1V3

Hele håndboken skal leses nøye før du begynner å arbeide med basisenheten. 
Håndboken skal oppbevares og overleveres til fremtidige eiere.

Symbolene nedenfor viser

Basisenheten brukes til 
• oppbyggingen av et rom-til-rom-temperaturstyringssystem med maks. 10 so-

ner for oppvarmings- og kjølesystemer 
• tilkobling av maks. 18 aktuatorer og 10 romkontrollenheter 
• tilkobling av aktuatorer med virkemåten NC (normalt lukket) eller NO (normalt 

åpen), avhengig av termostaten som brukes 
• tilkobling av en ekstern tidtaker
• avhengig av typen som brukes: tilkobling av en pumpe eller varmtvannstank, 

en CO-signalgenerator, en temperaturbegrenser eller duggpunktsensor
• en fast installering.
All annen bruk, endringer og konverteringer er uttrykkelig forbudt og medfører 
farer som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for.

Den elektriske installasjonen skal utføres av en autorisert, faglært person, og 
utstyret skal være frakoblet i samsvar med retningslinjene til det lokale strøm-
selskapet. Denne håndboken forutsetter fagkunnskap som tilsvarer en offisielt 
anerkjent utdanning innen et av følgende yrker:
• VVS-montør
• el-installatør eller 
• elektroingeniør
iht. i Tysklands offisielle yrkestitler og tilsvarende yrker iht. EUs lovgivning.

Alle sikkerhetsmerknader i denne håndboken skal følges for å unngå ulykker 
som medfører personskader og/eller materielle skader.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk spenning i basisenheten!
• Koble alltid fra strømnettet og sikre utstyret mot utilsiktet aktivering før du 

åpner enheten.
• Enheten skal kun åpnes av en autorisert elektriker.
• Koble fra ekstern spenning og sikre mot aktivering.
• Produktet skal kun brukes når det er i perfekt stand.
• Ikke betjen enheten mens dekslet er av.
• Denne enheten er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med svekkede fy-

siske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap. 
Ved behov skal slike personer være under tilsyn av en person som er ansvarlig for 
sikkerheten deres, eller få instruksjoner av denne personen om bruk av enheten.

• Sørg for at barn ikke leker med enheten. Barn skal være under tilsyn ved behov.
• I nødssituasjoner skal hele rom-til-rom-temperaturstyringssystemet kobles fra.

Instruksjonene nedenfor viser utstyret i sin helhet. Individuelle posisjoner kan 
være utelatt avhengig av den aktuelle basisenheten.

Dette produktet er utstyrt med CE-merking og samsvarer dermed med følgende 
forskrifter:
• Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU om harmonisering av med-

lemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (med endringer)
• Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EU om harmonisering av med-

lemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse 
spenningsgrenser (med endringer)

• Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av 
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Det kan finnes økte sikkerhetskrav for installasjonen i sin helhet. Dette er instal-
latørens ansvar.

1 Kobling til varmtvannstank
2 Kobling til pumpe
3 Kobling til beskyttelsesleder (kun 

for 230 V)
4 Spenningstilførsel
5 Sikring
6 Temperaturbegrenser eller dugg-

punktsensor
7 Reduksjonskanal, ekstern tidtaker

8 Omstilling av oppvarming/kjøling
9 Tilkobling av termostat
10 LED
11 Strekkavlastning
12 Tilkobling av aktuatorer
13 DIP-bryter
14 Kontakter for kabinettdeksel med 

integrert systemklokke

1 Leveringsomfang

2 Om håndboken

3 Sikkerhet
3.1 Tiltenkt bruk

3.2 Sikkerhetsmerknader

3.3 Betingelser for personell

4 Oversikt over enheten
4.1 Koblinger og indikasjoner

4.2 Tekniske data

4.3 Samsvarserklæring

viktig informasjon.
advarsel om elektrisk spenning

1x 2x
T4AH

Driftsspenning: 230 V ±10%, 50 Hz
Strømtilførsel 230 V: maks. 50 VA
Sikring 230 V: T4AH
Antall oppvarmingssoner: 10
Tilkoblingsbare aktuatorer, type EKWCVATR1V3
 10 oppvarmingssoner: maks. 18
Informasjonen nedenfor gjelder andre aktuatorer enn de ovennevnte
 Innkoblingstrøm pr. aktuator: maks. 500 mA (for 230 V)
Styring av pumpe/varmtvannstank  
 Koblingseffekt: 2 A, 200 VA induktiv
 Tilkoblingsforsinkelse: 2 min
 Fast/justerbar oppfølgingstid: 2 min / 5–15 min
Pumpebeskyttelse: 14 dager i 1 min
Virkemåte: NC eller NO
Miljøtemperatur: 0–50°C
Lagringstemperatur: -20 til +70°C
Luftfuktighet: 80%, ikke-kondenserende
Temperatur for kuletrykktest: Klemmer: 100°C
  Plastkabinett: 75°C
Forurensningsgrad: 2
Nominell støtspenning: 1500 V
ERP-klasse iht. EU 811/2013: 1=1%
Beskyttelsesklasse 230 V: II
Beskyttelsestype: IP 20
Handlingstype: Type 1 / type 1.C
Mål (B x H x D): 90 x 326,5 x 50 mm
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INSTALLERINGSHÅNDBOK
230 V basisenhet for flere soner

https://qr.daikin.eu?N=EKWUFHTA1V3
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1. Ta av dekslet.
2. Installer basisenheten. Ved veggmontering fester du basisenheten til veggen 

med 2 Ø 4 mm skruer og tilhørende plugger avhengig av veggens kvalitet. Ved 
installasjon på en monteringsbrakett skal du bruke braketten TS 35/7.5.

3. Utfør den elektriske koblingen.
4. Sett på dekslet.

Virkemåten angis med jumper-kontakt 1:
 NO-drift:  Jumper 1 = PÅ
 NC-drift:  Jumper 1 = AV
Pumpen eller varmtvannstankens faste oppfølgingstid 
på 2 minutter kan økes eller reduseres med ytterligere 
5, 10 eller 15 minutter med jumper-kontakt 2 og 3:

Bruk kun en tørr klut uten løsningsmiddel under rengjøring.

• Koble fra hele installasjonen.
• Fjern ledningene til alle tilkoblede eksterne komponenter.
• Fjern basisenheten og lever den til korrekt avfallshåndtering ved behov.

ADVARSEL!Elektrisk spenning! Livsfare!
• Koble alltid basisenheten fra strømnettet og sikre den mot utilsiktet 

aktivering før du åpner den. 
• Koble fra ekstern spenning og sikre mot utilsiktet aktivering.

ADVARSEL Elektrisk spenning! Livsfare!
• Koble alltid basisenheten fra strømnettet og sikre den mot utilsiktet 

aktivering før du åpner den. 
• Koble fra ekstern spenning og sikre mot utilsiktet aktivering.

Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettigheter. Med enerett. Den kan ikke kopieres, gjengis, forkortes eller overføres, 
verken delvis eller i sin helhet, i noen form, verken mekanisk eller elektronisk, uten produsentens forhåndstillatelse.

1 3221
230 V

T4AH

230 V

T4AH

NC

NO
0min 5min

Nachlaufzeit
Shut-down delay

10min 15min

2 32 3

2 32 3

Tid Jumper 2 Jumper 3
0 min AV AV
5 min AV PÅ

10 minutter PÅ AV
15 minutter PÅ PÅ

Funksjon Farge Forklaring
Pumpe/varmt-
vannstank

Grønn På:  Pumpe/varmtvannstank er aktiv
Av: Pumpe/varmtvannstank er ikke aktiv
Blinker: Temperaturbegrenser/duggpunktsensor er aktiv

Nettspenning Grønn På:  Enheten er i drift
Av: Enheten er ikke i drift
Blinker: Ventilbeskyttelsen er aktiv (tilleggsutstyr)

Sikring Rød På:  Sikringen er defekt
Omstilling Blå På:  Kjølemodus er aktiv

Av: Oppvarmingsmodus er aktiv
Oppvarmings-
sone 1–10

Grønn På:  Oppvarmingssonen er aktiv
Av: Oppvarmingssonen er ikke aktiv

For tilkoblingen av spenningstilførselen skal kabeltverrsnittet være 1,5 mm² for 230 V. Avhengig av basisenhetens spenningsversjon er det mulig å ta L1 eller L og 
L2 eller N, samt beskyttelseslederen, fra basisenheten. En temperaturbegrenser/duggpunktsensor kan kobles til kontakten TB/%H ved NC-drift. Denne kontakten 
kan ikke brukes ved NO-drift. Hvis ingen temperaturbegrenser er tilkoblet, må TB/%H-koblingen lukkes med en bro (utføres ved fabrikken). Broen skal fjernes så 
snart en temperaturbegrenser tilkobles. Temperaturbegrenseren skal være en normalt lukket kontakt.

Omstilling av oppvarming/
kjøling
Kjøling

Oppvarming

Systemklokke

Spenningskilde

Temperaturbegrenser

Pumpe

Varmtvannsbeholder

Aktuator

Analog termostat

Digital kontrollenhet

~

CO

5 Montering

5.1 Velg og sett inn sikringen

5.2 Parametrisering

6 Elektrisk tilkobling

7 LED-signal

8 Vedlikehold
8.1 Skifte sikring

8.2 Rengjøring

9 Demontering

 Koblingen av termostatene 
avhenger av den aktuelle 
basisenheten. Følg instruk-
sjonene til termostaten eller 
den aktuelle komponenten 
ved kabling.

Spenningen i bruk 
skal være angitt på 
typeskiltet.
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Kabelbro for 
alle ubrukte 
termostattilkoblinger 
i parametrering, 
NO-drift.
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Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert 
husholdningsavfall. Enhetene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. 

4P
56

09
92

-1
 2

01
9.

01
   

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
9 

D
ai

ki
n


