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Зауваження щодо посібника

1 Зауваження щодо посібника
1.1 Дієвість, зберігання і передача посібника
Цей посібник призначений для регулятора кімнатної 
температури EKWCTRDI1V3 Цифровий термостат 230 В.

Посібник містить інформацію, необхідну для користування 
приладом. Перед тим як перейти до проведення будь-яких 
робіт з даним пристроєм, уважно та повністю прочитайте 
даний посібник. Збережіть посібник та передайте його 
наступному користувачеві. Посібник і пов'язані з ним 
інструкції зі встановлення можна переглянути і завантажити 
на сторінці https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3.

1.2 Символи
У даному посібнику використовуються наступні символи:
 Знак попередження: Означає небезпеку

 Інформація: Означає важливу і корисну інформацію

   Дія користувача
   Результат дії

•  Перелік без нумерації
1., 2.  Перелік за нумерацією
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Безпека

Регулятор кімнатної температури управляє напряму або 
через адаптер підключеними термосервоприводами 
в системі покімнатного контролю температури. Прилад 
призначений:

• для стаціонарної установки,
• для вимірювання фактичної температури (температури 

в приміщенні),
• для настройки заданої температури (комфортної 

температури),
• для регулювання фактичної температури шляхом 

управління сервоприводами в режимах обігріву/
охолодження у відповідній зоні.

Будь-яке інше застосування, внесення конструктивний 
змін суворо заборонені і можуть призвести до небезпечних 
ситуацій, за які виробник не несе відповідальності. 

Необхідно дотримуватися всіх вимог техніки безпеки, 
наведених у даному посібнику, щоб уникнути нещасних 
випадків з тілесними ушкодженнями і матеріальними 
збитками.

• Відкривати прилад може лише спеціаліст-електрик. 
Перед тим як відкрити прилад обов'язково відключіть 
його від електромережі.

• Перед відкриттям відключити напругу і вжити заходів для 
запобігання ненавмисному ввімкненню.

2 Безпека
2.1 Цільове призначення

2.2 Загальні інструкції з безпеки
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Безпека

• Користуйтеся приладом тільки у технічно справному 
стані.

• Дотримуйтеся граничних характеристик приладу і вимог 
до оточуючих умов.

• Не допускаються до експлуатації приладу особи (у тому 
числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями або такі, яким бракує потрібного 
досвіду чи знань. За необхідності відповідальні особи 
повинні здійснювати нагляд за такими особами або 
проінструктувати їх про спосіб користування приладом.

• Не дозволяйте дітям грати з приладом. За необхідності 
потрібно здійснювати нагляд за дітьми.

• У випадку небезпеки повністю відключіть систему 
покімнатного контролю температури.
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Загальні відомості про прилад

3 Загальні відомості про прилад

Дисплей

Обертова ручка з механікою 
обертання-натискання 
і плавним перемиканням

Регулятор кімнатної температури
Символ Значення Символ Значення

Меню функції 
Lifestyle

Одиниця вимірювання 
температури

Меню Настройки Задана/
фактична температура

Обігрів Мін. температура

Захист від дітей Макс. температура

Вимкнення Ввести/ 
підтвердити

Автоматичний режим 
роботи

Корекція вимірювання 
факт. температури

Денний режим роботи Назад

Нічний режим роботи

Меню Сервіс Підсвічування дисплея

Охолодження Фабрична установка
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Експлуатація

4 Експлуатація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека для життя при проковтуванні!

Обертова ручка знімається, діти можуть її проковтнути.
  Не залишайте ручку в межах досяжності дітей.

Навігація і настройки регулятора кімнатної температури 
виконуються за допомогою обертової ручки: 

+- Задана температура налаштовується обертанням 
ручки ліворуч або праворуч. Поворот ліворуч 
зменшує температуру, праворуч — збільшує.

За натисканням на ручку викликається меню, 
активуються функції і застосовуються виконані 
настройки. 

+- За обертанням ручки виконуються настройки, 
а також вибір меню і функцій. 

Для денного і нічного режимів можливе збереження 
комфортної температури. Ручне або автоматичне 
чергування "денного" і "нічного" режимів регулює 
збережену температуру. Незалежно від активного 
режиму можна змінювати задану температуру за 
допомогою обертової ручки. Подальша інформація 
міститься в розділі Функції Lifestyle.

3.1 Настройка заданої температури

3.2 Навігація і настройки
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Експлуатація

Вибір меню

Функції Lifestyle
Містить всі важливі основні функції. 

Параметри
Містить розширені функції і різноманітні варіанти 
настройок. 

Сервіс
Містить різні системні параметри. Оптимальне 
налаштування всієї системи можливе через 
відповідні настройки.

Назад
Вихід із вибору меню і повернення на вихідний 
рівень.

Вихідний рівень
На вихідному рівні всі регулятори кімнатної температури 
показують поточну фактичну температуру і активні функції.

Для навігації і настройок є вихідний рівень і три меню:

• Обрані меню або функція відображаються 
мигаючим символом.

• При відсутності подальшого управління індикатор 
повертається на вихідний рівень приблизно за 
5 секунд.
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Експлуатація

4.2.1 Меню функції Lifestyle
У даному меню налаштовуються функції Lifestyle. Доступні 
установки показані на наведеній нижче ілюстрації. Детальна 
інформація наводиться на нижчеподаних сторінках. 

• Для вибору режиму (денний, нічний, автоматичний) 
доступні тільки неактивні режими. 

• При відсутності подальшого управління індикатор 
повертається на вихідний рівень приблизно за 
30 секунд.

+-
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Експлуатація

Опис Етапи

Денний режим роботи

Регулювання комфортної темпера-
тури, заданої в меню Настройки. 

  Підтвердити вибір 
натисканням ручки.

 Денний режим 
активований.
 Відображається вихідний 

рівень.

Нічний режим роботи   Підтвердити вибір 
натисканням.

 Нічний режим 
активований.
 Відображається вихідний 

рівень.
Регулювання температури пони-
ження, заданої в меню Настройки.

Автоматичний режим 
роботи

Сигнал від зовнішнього системного 
годинника (наприклад, від регуля-
тора Контроль) активує денний або 
нічний режим.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

 Автоматичний режим 
активований.
 Відображається вихідний 

рівень.

  Викликати меню натисканням ручки.
  Обрати меню Функції Lifestyle.
  Викликати меню повторним натисканням.
  Обрати потрібну функцію.
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Експлуатація

Опис Етапи
Захист від дітей
Блокує регулятор кімнатної 
температури. Фактична 

температура і всі активні функції 
відображаються, змінювання 
заданої температури і управління 
відключені. 

Активувати
  Підтвердити вибір 

натисканням.
 Блокування активоване.
 Відображається 

символ .
 Відображається вихідний 

рівень.
Відключити

  Натиснути ручку 
на > 5 секунд.

 Символ  відключений, 
управління знову 
можливе.

Вимкнення
Вимикає регулятор кімнат-
ної температури. Регулю-

вання температури відключене. 
Захисні функції (захист вентиля 
і захист від замерзання) залиша-
ються активними. 

  Підтвердити вибір 
натисканням ручки.

 Всі функції відключені.
 Відображається 

символ .
 Відображається фактична 

температура
Увімкнення

  Натиснути ручку 
на > 5 секунд.

 Відображається вихідний 
рівень.
 Відображаються всі 

активні функції.

 Назад
Вихід із меню.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

 Дисплей повертається 
на вихідний рівень.



12

Експлуатація

4.2.2 Меню Настройки
У даному меню можна здійснювати розширені настройки. 
Детальна інформація наводиться на нижчеподаних сторінках.

При відсутності подальшого управління індикатор 
повертається на вихідний рівень приблизно за 
30 секунд. 

+-
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Експлуатація

  Викликати вибір меню натисканням.
  Обрати меню Настройки.
  Викликати меню повторним натисканням.
  Обрати потрібну настройку.

Опис Етапи
Комфортна 
температура Обігріву
 Настройка заданої 
температури для 
денного режиму.

 

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Настроїти задану 
температуру.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

 Індикатор знаходиться 
в меню Настройки.

Температура 
пониження Обігріву
 Настройка заданої 
температури для нічного 
режиму.

 

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Настроїти задану 
температуру.

  Підтвердити введення.
 Індикатор знаходиться 

в меню Настройки.

Комфортна 
температура 
Охолодження
 Настройка заданої 
температури для 
денного режиму.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Настроїти задану 
температуру.

  Підтвердити введення.
 Індикатор знаходиться 

в меню Настройки.

Температура 
пониження 
Охолодження
 Настройка заданої 
температури для нічного 
режиму.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Настроїти задану 
температуру.

  Підтвердити введення.
 Індикатор знаходиться 

в меню Настройки.
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Експлуатація

Опис Етапи
Обмеження заданої 
температури
Настройка мінімально 
і максимально можливої 
заданої температури.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Настроїти мінімальну 
температуру.

  Підтвердити введення.
  Настроїти максимальну 

температуру.
  Підтвердити введення.

 Індикатор знаходиться 
в меню Настройки.

Корекція температури
Корекція відхилення 
вимірювання фактичної 

температури внутрішнього 
датчика на ±2 °C з кроком 0,1 °C.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Настроїти коефіцієнт 
поправки.

  Підтвердити введення.
 Індикатор знаходиться 

в меню Настройки.

Підсвічування 
дисплея
Настройка яскравості 

підсвічування дисплея на п'яти 
рівнях:
0 вимк.
25 рівень 1
50 рівень 2
75 рівень 3
100 рівень 4

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Настроїти яскравість 
підсвічування 
дисплея.

  Підтвердити введення.
 Відображається меню 

Настройки.

Настройки відображаються 
на дисплеї часу.
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Експлуатація

Опис Етапи
Фабрична установка
Відновлює заводські 
настройки. Всі виконані 
настройки скидаються.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

  Для скидання обрати 
пункт "Yes" (так).

  Натиснути ручку на 
5 секунд.

 Відбудеться 
перезавантаження. 
Потім буде відображений 
вихідний рівень.

Пункт "No" (ні) скасовує 
процес.

Назад
Вихід із меню.

  Підтвердити вибір 
натисканням.

 Відображається вихідний 
рівень.
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4.2.3 Меню Сервіс

За допомогою відповідних настройок системних параметрів 
можна досягнути оптимального налаштування всієї 
системи. Щоб уникнути помилкової конфігурації, це меню 
захищене 4-значним ПІН-кодом (за замовчуванням: 1234). 

  Викликати вибір меню натисканням.
  Обрати меню Параметри.
  Викликати меню повторним натисканням.
  Вибрати пункт меню "Code". 
  Натисканням активувати введення ПІН-коду.
  Ввести 4-значний ПІН-код (за замовчуванням: 1234). 
Окремі цифри обрати обертанням і підтвердити 
натисканням.

  Розпочати введення, активувавши функцію "PAR".
  Окремі цифри номера параметру обрати обертанням 
і підтвердити натисканням.

  Активувати введення, обравши "SET" і натиснувши ручку.
  Виконати настройки згідно з наведеним списком 
параметрів.

  Повернутися у вихідне меню, натиснувши "BACK" 2 рази.

При відсутності подальшого управління індикатор 
повертається на вихідний рівень приблизно за 30 секунд.  

УВАГА
Пошкодження системи!

Неправильна конфігурація може призвести до дефектів 
і пошкоджень.

  Настройки можуть виконувати тільки кваліфіковані 
спеціалісти.
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№ Опис Настройка

010

Система обігріву
Настройка наявної системи обігріву: 
• Опалення в підлозі, Стандарт 

(FBH St.)
• Опалення в підлозі, енергозбере-

ження (FBH NE) 
• Радіатор (RAD)
• Конвектор, пасивний (KON pas)
• Конвектор, активний (KON akt)

0 = FBH St.
1 = FBH NE
2 = RAD
3 = KON pas
4 = KON akt

За замовчуванням: 0

020
Блокування охолодження
Відключає функцію охолодження.

0 = активовано
1 = відключено
За замовчуванням: 0

030
Захист від дітей
Захист відключення блокування 
управління за допомогою ПІН-коду.

0 = відключено
1 = активовано
За замовчуванням: 0

031

Блокування управління за 
допомогою ПІН-коду
Настройка ПІН для параметру 30.

0 ... 9999
За замовчуванням: 
1234

 При невідомому ПІН-коді:
  Знеструмити прилад.
  Утримуючи ручку настройки 

натиснутою, заново 
підключити живлення, щоб 
на дисплеї з'явилася і згасла 
версія ПЗ. 

  Ще раз натиснути 
і утримувати ручку настройки, 
поки символ  не згасне.

032
Обмежене управління
Перемикання блокування кімнатної 
панелі управління між "Стандарт" 
і "Обмежене управління".

0 = відключено
1 = активовано
За замовчуванням: 0
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№ Опис Настройка

050
Тривалість підсвічування дисплея
Настройка тривалості підсвічування 
дисплея після використання.

0 ... 30 с
з кроком 5 секунд
За замовчуванням: 
15 с

090
Індикація комутаційного виходу
Індикація управління комутаційними 
виходами мигаючим символом 
обігріву або охолодження.

0 = відключено
1 = активовано
За замовчуванням: 1

110

Принцип дії комутаційного виходу
Настройка принципу дії підключеного 
сервоприводу:
• Нормально закритий (НЗ)  
• Нормально відкритий (НВ) 

0 = НЗ
1 = НВ

За замовчуванням: 
0

161

Температура захисту від 
замерзання
Активація функції захисту 
від замерзання при зниженні 
температури нижче заданої.

5 ... 10 °C

За замовчуванням: 
5

190
Функція захисту вентиля
Циклічне відкривання вентиля для 
запобігання заклинюванню.

0 ... 28 днів

За замовчуванням: 
14

191
Тривалість управління вентилем
Час для управління сервоприводами 
для виконання функції захисту 
вентиля.

0 ... 10 хв

За замовчуванням: 
5 хв.
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5 Функції комфорту і захисту

5.1 Функції комфорту
Для комфорту користувача регулятор містить функції для 
регулювання комфортної температури. 

5.1.1 Перемикання обігрів/охолодження
Ця функція перемикає всю систему в залежності від 
зовнішнього сигналу між режимами обігріву і охолодження.

5.1.2 Режим обмеженої функціональності
Режим обмеженої функціональності дозволяє лише 
змінювати задану температуру.
Активація режиму
Активація здійснюється наступним способом:

  В меню Сервіс активувати параметр 032 (значення: 1).

В режимі обмеженої функціональності прилад 
працює в режимі, який був активний до перезапуску.

  Знеструмити прилад.
  Заново подати живлення.
  Режим обмеженої функціональності активований.

Деактивація режиму
  Знеструмити прилад.
  Утримуючи ручку настройки натиснутою, заново 
підключити живлення, щоб на дисплеї з'явилася і згасла 
версія ПЗ. 

  В меню Сервіс деактивувати параметр 032 (значення: 0).
  Прилад знаходиться в постійному стандартному режимі 
роботи.
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Тимчасова деактивація режиму
Режим обмеженої функціональності можна тимчасово 
відключити, щоб за цей час використати/активувати 
заблоковані функції приладу. Після переривання подачі 
живлення на прилад знов активується режим обмеженої 
функціональності.

  Знеструмити прилад.
  Утримуючи ручку настройки натиснутою, заново 
підключити живлення, щоб на дисплеї з'явилася і згасла 
версія ПЗ. 

  Тимчасово, до наступного переривання подачі живлення, 
прилад знаходиться в стандартному режимі.

5.2 Функції захисту
Регулятор кімнатної температури обладнаний захисними 
функціями для запобігання пошкодженню по всій системі.

5.2.1 Функція захисту вентиля
В періоди без управління вентилем (наприклад, поза 
опалювальним сезоном), всі вентилі відкриваються 
циклічно. Це попереджує заклинювання вентилів 
(параметри 190 і 191).

5.2.2 Захист від замерзання
Незалежно від режиму, регулятор має функцію захисту від 
замерзання (параметр 161). Коли температура знижується 
нижче температури захисту від замерзання, запускаються 
всі підключені сервоприводи і відкриваються вентилі.
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Обслуговування

Даний посібник захищений авторськими правами. Усі права застережено. 
Повне або часткове копіювання, тиражування, скорочення або 
інше відтворення (як механічне, так і електронне) даного посібника 
без попередньої згоди виробника заборонені. © 2019

6 Обслуговування

6.1 Пошук і усунення несправностей

Дисплей Значення Можливе рішення
Перевищення 
вимірюваної 
температури 
внутрішнього 
датчика

Внутрішній датчик / Кімнатний 
датчик
• Прибрати зовнішні джерела 

тепла в безпосередній 
близькості та дочекатися 
охолодження датчика.

• За необхідності перемістити 
кімнатний датчик.

• Перевірити регулятор/
кімнатний датчик та замінити 
за необхідності.

0010 Неправильна 
робота 
внутрішнього 
датчика

• Повернутися до заводських 
настройок.

• Перевірити регулятор та 
замінити за необхідності.

6.2 Чищення
Для чищення користуйтеся тільки сухою м'якою тканиною 
без використання розчинників.
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