230 V-OS DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

EKWCTRDI1V3
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A kijelzővel ellátott EKWCTRDI1V3 funkciója a szobahőmérséklet
szabályozása a működtető egységek fűtési/hűtési célú aktiválásával,
amelyet a kívánt célhőmérséklet beállításával lehet elérni. Minden
egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül; a gyártó a nem
rendeltetésszerű használatárt nem vállal felelősséget.
¾¾ Az elektromos üzembe helyezést a hatályos országos VDEelőírásoknak és a helyi villamosenergia-szolgáltató előírásainak
megfelelően kell elvégeznie egy képesített és hivatalos
villanyszerelőnek, a készülék feszültségmentesített állapotában.
¾¾ A készüléket csak képesített villanyszerelő nyithatja ki. A kinyitás
csak feszültségmentesített állapotban engedélyezett.
¾¾ A készülék csak tökéletes állapotban használható.
¾¾ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
Ha szükséges, tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.
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Tisztítás
A tisztításhoz kizárólag száraz, oldószermentes, puha törlőruhát használjon.
Szétszerelés
1. Kapcsolja ki a tápfeszültséget.
2. Távolítsa el a huzalozást.
3. Vegye le a termosztátot, és
gondoskodjon a hulladékként
való megfelelő kezeléséről.
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1. Kijelző funkciójelzésekkel
2. Tekerőkapcsoló
• Forgatás:
Célhőmérséklet
beállítása/menü
használata
• Megnyomás: Menüszintek/
funkciók aktiválása

Nyomja meg a tekerőkapcsolót a menük vagy funkciók aktiválásához.
Forgassa el a tekerőkapcsolót a menük és funkciók közötti váltáshoz,
majd nyomja meg újból a kapcsolót egy menüpont megnyitáshoz. Adja
meg a kívánt beállításokat, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Ha nem végez további műveleteket, a kijelző kb. 30 másodperc után
visszaáll az eredeti állapotába.
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Életmód funkciók

Minimális hőmérséklet

Beállítások

Maximális hőmérséklet

Fűtés

Beállítások megerősítése

Zár működtetése

Hőmérséklet-korrekció

Kikapcsolás

Vissza

Automatikus üzemmód

Szerviz

Nappali üzemmód

Hűtés

Éjjeli üzemmód

Kijelző megvilágítása

Cél- és tényleges
hőmérséklet

Gyári beállítások betöltése

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3
Műszaki adatok
Üzemi feszültség:
230 V-os biztosíték:
230 V-os kapcsolóelem:
Kapcsolható terhelés:
Névleges áramerősség szelepmeghajtók nélkül:
Max. engedélyezett áramfelvétel
csatl. 230 V-os szelepmeghajtókkal:
Hőmérséklet beállítási tartománya:
Csatlakozók:
Csökkentési különbség:
Hőmérséklet mérése:
Külső hőmérséklet:
Tárolási hőmérsékleti tartomány:
Elfogadható környezeti páratartalom:
Golyós nyomásteszt hőmérséklete:

230 V ±10%, 50 Hz
T1AH
Relé
1 A rezisztív terhelés
230 V: ≤2 mA

1A
5 – 30°C
0,22 mm² – 1,5 mm²
beállítható
0 – 40°C
0 – 50°C
-20 és +70°C között
80%, kondenzáció nélkül
Csatlakozók: 100°C
Műanyag borítás: 75°C
CE-megfelelőség a következő szabvány szerint: EN 60730
230 V-os védelmi osztály:
II
Védelmi fokozat:
IP 20
Szennyezési fokozat:
2
Névleges lökőfeszültség:
1500 V
Műveleti típus:
1. típus / 1.C típus
Tömeg:
105 g
Méretek (sz x ma x mé):
86 x 86 x 31 mm
Szelepvédelmi funkció:	14 naponta egyszer,
10 percig az utolsó
indítás után.
Fagyvédelmi funkció:	Fűtési
üzemmódban +5°C-tól.
Hűtési üzemmódban inaktív.
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Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai
készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé
elhelyezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait csak
speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni
és újrahasznosításra alkalmassá tenni.
A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével
megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
káros hatásokat.
További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok
szolgálhatnak.
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