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EKWCTRDI1V3

DIGITÁLNY TERMOSTAT 230 V

Digitálny termostat EKWCTRDI1V3 s displejom je určený na reguláciu 
izbovej teploty nastavením cieľovej teploty, pri ktorej sa spúšťajú aktivátory 
v režime ohrevu/chladenia. Akékoľvek iné používanie sa považuje za 
nevhodné. Výrobca nenesie zodpovednosť za nevhodné používanie.

 ¾ Elektroinštaláciu musí vykonať autorizovaný a školený 
elektrotechnik v súlade s aktuálnymi národnými predpismi VDE 
a predpismi miestneho dodávateľa elektrickej energie, pričom 
elektroinštalácia musí byť vypnutá.

 ¾ Zariadenie smie otvárať len autorizovaný elektrotechnik. 
Zariadenie sa smie otvárať len vtedy, keď je vypnuté.

 ¾ Zariadenie používajte len vtedy, keď je vo výbornom stave.
 ¾ Zaručte, aby sa s týmto zariadením nehrali deti. V prípade 

potreby na deti dozerajte.
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60 mm

Ochranný kryt

Čistenie
Na čistenie používajte len suchú mäkkú 
tkaninu bez použitia rozpúšťadiel.

Demontáž
1. Vypnite elektrické napájanie.
2. Demontujte vodiče.
3. Zložte termostat a správne ho 

zlikvidujte.
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1. Displej s indikátormi funkcií
2. Otočný gombík

• Otáčanie:  nastavenie cieľovej 
teploty/používanie 
ponuky

• Stlačenie:  aktivácia úrovne 
ponuky/funkcií

Stlačením otočného gombíka aktivujete ponuky alebo funkcie. Otáčaním 
otočného gombíka prepínate medzi ponukami a funkciami a opätovným 
stlačením jednotlivé položky otvoríte. Upravte nastavenia a potvrďte ich 
stlačením. Keď viac so zariadením nemanipulujete, displej sa maximálne 
do 30 sekúnd vráti do pôvodného stavu.
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Funkcie životného štýlu Minimálna teplota

Nastavenia Maximálna teplota

Ohrev Potvrdenie nastavení

Zámka prevádzky Oprava teploty

Vypnutie Späť

Automatická prevádzka Služba

Denná prevádzka Chladenie

Nočná prevádzka Podsvietenie displeja

Cieľová/skutočná teplota Načítanie nastavení 
z výroby

Prevádzkové napätie: 230 V ±10%, 50 Hz
Poistka 230 V: T1AH
Spínací prvok 230 V: relé
Spínaný výkon: 1 A odporovej záťaže
Menovitý prúd bez ventilových pohonov: 230 V: ≤2 mA
Max. povolený odber prúdu 
s pripojenými ventilovými pohonmi 230 V: 1 A
Rozsah nastavenia teploty: 5 - 30°C
Prepojovacie svorky: 0,22 mm² až 1,5 mm²
Rozdiel redukcie: nastaviteľné
Meranie teploty: 0 - 40°C
Okolitá teplota: 0 - 50°C
Rozsah skladovacej teploty: -20 až +70°C
Prípustná okolitá vlhkosť: 80%, bez kondenzácie
Teplota pri tlakovej skúške guľôčkou: svorky: 100°C 
 plastový kryt: 75°C
Súlad s označením CE podľa normy: EN 60730
Trieda ochrany 230 V: II
Stupeň ochrany: IP 20
Stupeň znečistenia: 2
Menovité nárazové napätie: 1500 V
Typ: typ 1/typ 1.C
Hmotnosť: 105 g
Rozmery (Š x V x H): 86 x 86 x 31 mm

Funkcia ochrany ventilov:  raz za 14 dní na 10 minút po 
poslednom spustení.

Funkcia ochrany pred mrazom:  od +5°C v režime ohrevu. 
Neaktívne v režime chladenia.

Technické údaje

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty 
NIE JE možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácnosti. 
Jednotky je nutné likvidovať v špeciálnych zariadeniach na 
spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť ich opätovné 
využitie, recykláciu a obnovu. 
Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete 
zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie 
a ľudské zdravie. 
Ďalšie informácie vám poskytne váš inštalatér alebo miestny úrad.
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https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3


