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Περιεχόμενα συσκευασίας
Ποσότητα Περιγραφή

1 Daikin Home Controls Access Point

1 Προσαρμογέας πρίζας δικτύου

1 Καλώδιο δικτύου 1,5 m

2 Βίδες

2 Ούπα

1 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Τεκμηρίωση © 2022 Daikin Europe N.V., Βέλγιο
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή 
του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, 
ούτε επιτρέπεται η αντιγραφή ή η επεξεργασία του με ηλεκτρονικά, 
μηχανικά ή χημικά μέσα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη.
Δεν μπορούν να αποκλειστούν τυπογραφικά και σφάλματα εκτύπωσης. 
Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο 
ελέγχονται σε τακτική βάση και οποιεσδήποτε απαραίτητες διορθώσεις 
θα εφαρμοστούν στην επόμενη έκδοση. Δεν αποδεχόμαστε καμία 
ευθύνη για τεχνικά ή τυπογραφικά σφάλματα ή τις συνέπειές τους.
Αναγνωρίζονται όλα τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Εκτυπώθηκε στο Χονγκ Κονγκ.
Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης.
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Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο Πληροφορίες για την επικινδυνότητα

1 Πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
εγχειρίδιο

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη 
λειτουργία των παρελκομένων Daikin Home Controls (DHC). 
Φυλάξτε το εγχειρίδιο, για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό 
αργότερα, εάν χρειαστεί. Εάν παραδώσετε το παρελκόμενο σε 
άλλα άτομα για χρήση, παραδώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται:

Προσοχή! 
Αυτό υποδεικνύει κίνδυνο.

Λάβετε υπόψη τα εξής:
Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πρόσθετες 
πληροφορίες.

2 Πληροφορίες για την επικινδυνότητα
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υλικές ζημιές 
ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από 
ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των πληροφοριών 
για την επικινδυνότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
κάθε αξίωση που καλύπτεται από την εγγύηση 
παραγράφεται! Για επακόλουθες ζημίες, δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη!

Μην χρησιμοποιείτε το παρελκόμενο αν υπάρχουν 
σημάδια φθοράς, για παράδειγμα, στο περίβλημα, 
στα στοιχεία ελέγχου ή στις υποδοχές σύνδεσης ή 
αν παρουσιάζει δυσλειτουργία. Εάν έχετε 
οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε από έναν ειδικό 
να ελέγξει το παρελκόμενο.

Μην ανοίγετε το παρελκόμενο. Δεν περιέχει 
εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από 
τον χρήστη. Σε περίπτωση σφάλματος, ζητήστε 
από έναν ειδικό να ελέγξει το παρελκόμενο.

Για λόγους ασφαλείας και αδειοδότησης (CE), δεν 
επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή/και 
τροποποίηση του παρελκομένου.

 Το παρελκόμενο προορίζεται αποκλειστικά για 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους και πρέπει να 
προστατεύεται από τις επιπτώσεις της υγρασίας, 
των κραδασμών, της ηλιακής ακτινοβολίας ή 
άλλων τύπων θερμικής ακτινοβολίας, του κρύου 
και των μηχανικών φορτίων.

Το παρελκόμενο δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε 
σε παιδιά να παίζουν με αυτό. Μην αφήνετε σκόρπια 
υλικά συσκευασίας. Οι πλαστικές μεμβράνες/
σακούλες, τα μέρη από πολυστυρένιο κ.λπ. μπορεί 
να είναι επικίνδυνα στα χέρια ενός παιδιού.
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Πληροφορίες για την επικινδυνότητα Daikin Home Controls

Για τροφοδοσία ρεύματος, χρησιμοποιήστε μόνο 
την αρχική μονάδα τροφοδοσίας (5 VDC/550 mA) 
που παρέχεται με το παρελκόμενο.

Το παρελκόμενο πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια 
εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Σε περίπτωση κινδύνου, 
πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.

Τοποθετείτε πάντα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για ανθρώπους 
και κατοικίδια ζώα.

Το παρελκόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
σε οικιστικά κτίρια.

 Η χρήση του παρελκομένου για οποιονδήποτε 
άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται 
στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της προβλεπόμενης χρήσης και 
θα ακυρώσει την εγγύηση ή την ευθύνη.

Διατηρείτε πάντα ελάχιστη απόσταση 50 cm μεταξύ 
των παρελκομένων DHC.

3 Daikin Home Controls
Αυτό το παρελκόμενο αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος 
DHC και επικοινωνεί με αποκλειστική ασύρματη σύνδεση. 
Όλα τα παρελκόμενα του συστήματος μπορούν να 
διαμορφωθούν άνετα και μεμονωμένα μέσω της εφαρμογής 
ONECTA. Οι διαθέσιμες λειτουργίες που παρέχονται από 
το οικοσύστημα DHC σε συνδυασμό με άλλα παρελκόμενα 
περιγράφονται στον Οδηγό εφαρμογής DHC.
Μπορείτε να βρείτε όλα τα τρέχοντα τεχνικά έγγραφα και τις 
ενημερώσεις στις σελίδες του προϊόντος:

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA 
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Επισκόπηση των λειτουργιών και των παρελκομένων Επισκόπηση των λειτουργιών και των παρελκομένων

4 Επισκόπηση των λειτουργιών και 
των παρελκομένων

Το DHC Access Point συνδέει το smartphone σας μέσω 
του ONECTA με όλα τα παρελκόμενα DHC. Μεταδίδει 
εντολές ρύθμισης παραμέτρων και λειτουργίας από την 
εφαρμογή στα παρελκόμενα DHC. Μπορείτε απλώς να 
προσαρμόσετε το οικοσύστημα DHC στις προσωπικές σας 
ανάγκες οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε.

Επισκόπηση παρελκομένου
Μπροστά

A

(A) Κουμπί συστήματος και λυχνία LED

Πίσω

B

D
C

E

(B) Κωδικός QR και αριθμός συσκευής (SGTIN)
(C) Οπές βιδών
(D) Διασύνδεση: Καλώδιο δικτύου
(E) Διασύνδεση: Προσαρμογέας πρίζας δικτύου
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Εκκίνηση Εκκίνηση

5 Εκκίνηση
5.1 Τοποθέτηση
Μπορείτε είτε να στερεώσετε το DHC Access Point σε τοίχο 
είτε να το τοποθετήσετε σε επίπεδη επιφάνεια. 

1. Τοποθετήστε το DHC Access Point κοντά στον 
δρομολογητή σας και σε μια πρίζα.

Διατηρείτε πάντα ελάχιστη απόσταση 50 cm μεταξύ 
του DHC Access Point και του δρομολογητή WLAN.

2. (Προαιρετικά) στερεώστε το DHC Access Point 
στον τοίχο:

a. Χρησιμοποιήστε ένα στυλό για να σημειώσετε τις 
θέσεις των οπών για τις βίδες (C) στον τοίχο.

b. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο τρυπάνι για τη 
διάτρηση των οπών.

c. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες και τα 
ούπα, για να στερεώσετε το DHC Access Point.

3. Συνδέστε το DHC Access Point με τον 
δρομολογητή, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο 
καλώδιο δικτύου (F). 

4. Τροφοδοτήστε το παρελκόμενο με ρεύμα, 
χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα 
πρίζας δικτύου (G).

LAN

F
G

5.2 Ρύθμιση του DHC Access Point
Η μονάδα Daikin Altherma πρέπει να ρυθμιστεί 
πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση του DHC Access Point.

Η εφαρμογή ONECTA είναι διαθέσιμη για iOS και 
Android και μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν 
στα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών.
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F
G

5.2 Ρύθμιση του DHC Access Point
Η μονάδα Daikin Altherma πρέπει να ρυθμιστεί 
πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση του DHC Access Point.

Η εφαρμογή ONECTA είναι διαθέσιμη για iOS και 
Android και μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν 
στα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών.
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Εκκίνηση Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ONECTA.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή ONECTA.
3. Ελέγξτε αν η μονάδα Daikin Altherma εμφανίζεται στην 

εφαρμογή. Αν δεν εμφανίζεται, προσθέστε το πρώτα:
a. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+).
b. Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής.
c. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

4. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+).
5. Επιλέξτε το στοιχείο μενού Προσθήκη Daikin 

Home Controls.
6. Επιλέξτε Σημείο πρόσβασης.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

5.3 Σύνδεση επιπλέον παρελκομένων DHC
Μόλις το DHC Access Point και η εφαρμογή ONECTA είναι έτοιμα 
για χρήση, μπορείτε να συνδέσετε πρόσθετα παρελκόμενα DHC 
και να τα εκχωρήσετε σε διαφορετικούς χώρους. 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή ONECTA.
2. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+).
3. Επιλέξτε το στοιχείο μενού Προσθήκη Daikin 

Home Controls.
4. Επιλέξτε Προσθήκη παρελκομένου DHC.
5. Συνδέστε το τροφοδοτικό του παρελκομένου που 

θέλετε να συνδέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αντίστοιχου παρελκομένου.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

 Καθορίστε προσεκτικά τα ονόματα των 
παρελκομένων, ώστε να αποφύγετε τυχόν 
σφάλματα εκχώρησης κατά τη χρήση διαφόρων 
παρελκομένων του ίδιου τύπου. Μπορείτε να 
αλλάξετε τα ονόματα των παρελκομένων και των 
χώρων ανά πάσα στιγμή.

5.4 Λειτουργία και ρύθμιση παραμέτρων
Αφού συνδέσετε τα παρελκόμενα DHC και τα εκχωρήσετε 
σε χώρους, μπορείτε να ελέγχετε και να διαμορφώνετε 
άνετα το οικοσύστημα DHC. 
Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Οδηγό 
εφαρμογών DHC.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων
6.1 Κύκλος λειτουργίας

Τα ασύρματα παρελκόμενα DHC λειτουργούν στις 
ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων:

• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

Για να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των συσκευών που 
λειτουργούν σε αυτό το εύρος, απαιτείται από τη νομοθεσία 
ο περιορισμός του χρόνου μετάδοσης των συσκευών. Ο 
περιορισμός του χρόνου μετάδοσης ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο παρεμβολών.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο "κύκλος λειτουργίας" είναι ο μέγιστος χρόνος μετάδοσης. 
Είναι ο λόγος του χρόνου κατά τον οποίο μια συσκευή 
μεταδίδει ενεργά σε σύγκριση με την περίοδο μέτρησης 
(1 ώρα) και εκφράζεται ως ποσοστό 1 ώρας.
Εάν επιτευχθεί ο συνολικός επιτρεπόμενος χρόνος 
μετάδοσης, το παρελκόμενο DHC θα σταματήσει να 
μεταδίδει μέχρι να επιτευχθεί το χρονικό όριο. 
Για παράδειγμα, όταν μια συσκευή έχει όριο κύκλου 
λειτουργίας 1%, επιτρέπεται να μεταδίδει μόνο 
36 δευτερόλεπτα σε 1 ώρα. Μετά από αυτό, θα σταματήσει 
να μεταδίδει μέχρι να επιτευχθεί το όριο της 1 ώρας. 
Τα παρελκόμενα DHC συμμορφώνονται πλήρως με αυτόν 
τον περιορισμό και χρησιμοποιούν 2 ζώνες συχνοτήτων με 
κύκλο λειτουργίας 1% και 10%, αντίστοιχα.
Κατά την κανονική λειτουργία των παρελκομένων DHC, 
αυτό το όριο συνήθως δεν επιτυγχάνεται. Ωστόσο, είναι 
πιθανό να επιτευχθεί το όριο κατά την εκκίνηση ή κατά 
τη διάρκεια μιας νέας εγκατάστασης ενός συστήματος. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η λυχνία LED του παρελκομένου 
ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται 
για σύντομο χρονικό διάστημα (μέγ. 1 ώρα), μέχρι να λήξει 
ο χρονικός περιορισμός για τη μετάδοση. Μετά από αυτό το 
διάστημα, θα λειτουργήσει ξανά κανονικά.

6.2 Κωδικοί σφαλμάτων και ακολουθίες 
αναβοσβησίματος

Κωδικός που 
αναβοσβήνει

Σημασία Λύση

Μόνιμος 
πορτοκαλί 
φωτισμός

Το DHC Access 
Point εκκινείται

Περιμένετε και 
παρατηρήστε 
την επακόλουθη 
συμπεριφορά 
αναβοσβησίματος.

Αναβοσβήνει 
γρήγορα με 
μπλε χρώμα

Γίνεται σύνδεση 
με τον διακομιστή

Περιμένετε 
μέχρι να 
πραγματοποιηθεί 
η σύνδεση και η 
λυχνία LED να 
ανάψει σταθερά 
με μπλε χρώμα.

Μόνιμος μπλε 
φωτισμός

Κανονική 
λειτουργία, 
η σύνδεση με τον 
διακομιστή έχει 
δημιουργηθεί

Συνεχίστε τη 
λειτουργία.

Αναβοσβήνει 
γρήγορα με 
κίτρινο χρώμα

Δεν υπάρχει 
σύνδεση με το 
δίκτυο ή τον 
δρομολογητή

Συνδέστε το 
DHC Access 
Point στο δίκτυο/
δρομολογητή.

Μόνιμος 
κίτρινος 
φωτισμός

Δεν υπάρχει 
σύνδεση στο 
Internet

Ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις 
σύνδεσης Internet 
και του τείχους 
προστασίας.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Αντιμετώπιση προβλημάτων Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Κωδικός που 
αναβοσβήνει

Σημασία Λύση

Αναβοσβήνει 
εναλλάξ 
παρατεταμένα 
και στιγμιαία 
με πορτοκαλί 
χρώμα

Ενημέρωση 
σε εξέλιξη

Περιμένετε μέχρι 
να ολοκληρωθεί η 
ενημέρωση

Αναβοσβήνει 
γρήγορα με 
κόκκινο χρώμα

Σφάλμα κατά την 
ενημέρωση

Ελέγξτε τον 
διακομιστή και 
τη σύνδεση 
στο Internet. 
Επανεκκινήστε το 
DHC Access Point.

Αναβοσβήνει 
γρήγορα με 
πορτοκαλί 
χρώμα

Στάδιο πριν από 
την επαναφορά 
των
εργοστασιακών 
ρυθμίσεων

Πατήστε ξανά 
παρατεταμένα 
το κουμπί 
συστήματος για 
4 δευτερόλεπτα, 
μέχρι η λυχνία 
LED να ανάψει με 
πράσινο χρώμα.

Ανάβει 
παρατεταμένα 
1 φορά με 
πράσινο 
χρώμα

Η επαναφορά 
επιβεβαιώθηκε

Συνεχίστε τη 
λειτουργία.

Ανάβει 
παρατεταμένα 
1 φορά με 
κόκκινο χρώμα

Η επαναφορά 
απέτυχε

Δοκιμάστε ξανά.

7 Επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του 
DHC Access Point καθώς και ολόκληρης της εγκατάστασης. 

• Επαναφορά του DHC Access Point: Θα γίνει 
επαναφορά μόνο των εργοστασιακών ρυθμίσεων 
του DHC Access Point. Δεν θα διαγραφεί ολόκληρη 
η εγκατάσταση. 

• Επαναφορά και διαγραφή ολόκληρης της 
εγκατάστασης: Καταργείται ολόκληρη η εγκατάσταση. 
Πρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις 
των μεμονωμένων παρελκομένων DHC, ώστε να είναι 
δυνατή η εκ νέου σύνδεσή τους. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο του αντίστοιχου παρελκομένου DHC. 

7.1 Επαναφορά του DHC Access Point
Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του DHC 
Access Point, προχωρήστε ως εξής:

1. Αποσυνδέστε το DHC Access Point από την 
τροφοδοσία ρεύματος αποσυνδέοντας τον 
προσαρμογέα δικτύου.

2. Πατήστε το κουμπί συστήματος και συνδέστε 
ξανά τον προσαρμογέα δικτύου ταυτόχρονα, 
μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει με 
πορτοκαλί χρώμα.

3. Αφήστε το κουμπί συστήματος.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
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Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Συντήρηση και καθαρισμός

4. Πατήστε ξανά το κουμπί συστήματος, μέχρι η λυχνία 
LED να ανάψει με πράσινο χρώμα. Αν η λυχνία LED 
ανάψει με κόκκινο χρώμα, δοκιμάστε ξανά.

5. Αφήστε το κουμπί συστήματος για να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία.

 » Το παρελκόμενο θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση 
και γίνεται επαναφορά του DHC Access Point.

7.2 Επαναφορά και διαγραφή ολόκληρης 
της εγκατάστασης
 Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς, το DHC Access Point 
πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο cloud, ώστε να είναι 
δυνατή η διαγραφή όλων των δεδομένων. Αυτό σημαίνει 
ότι το καλώδιο δικτύου πρέπει να είναι συνδεδεμένο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και η λυχνία LED 
πρέπει να ανάβει συνεχόμενα με μπλε χρώμα.

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ολόκληρης 
της εγκατάστασης, πρέπει να γίνει επαναφορά του DHC 
Access Point δύο φορές διαδοχικά, εντός 5 λεπτών: 

1. Επαναφέρετε το DHC Access Point όπως 
περιγράφηκε προηγουμένως. 

2. Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι η 
λυχνία LED να ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα.

3. Αμέσως μετά, εκτελέστε την επαναφορά για δεύτερη 
φορά, αποσυνδέοντας ξανά το DHC Access Point 
από την τροφοδοσία και επαναλαμβάνοντας τα 
απαραίτητα βήματα. 

 » Μετά τη δεύτερη επανεκκίνηση, θα γίνει επαναφορά 
του συστήματος.

Αν το DHC Access Point εξακολουθεί να είναι 
ορατό στην εφαρμογή (κατάσταση εκτός 
σύνδεσης), πρέπει να το καταργήσετε μη αυτόματα. 

Για να το κάνετε, προχωρήστε ως εξής:
1. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+).
2. Επιλέξτε το στοιχείο μενού Προσθήκη Daikin 

Home Controls. 
3. Ελέγξτε αν το DHC Access Point υπάρχει στη λίστα.
4. Επιλέξτε Κατάργηση.
 » Το DHC Access Point έχει καταργηθεί από την εφαρμογή.

8 Συντήρηση και καθαρισμός
Το παρελκόμενο δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση 
από εσάς. Απευθυνθείτε σε ειδικό για την 
πραγματοποίηση τυχόν επισκευών.

Καθαρίστε το παρελκόμενο χρησιμοποιώντας ένα καθαρό 
και στεγνό μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μπορείτε 
να βρέξετε λίγο το πανί με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε 
πιο επίμονα σημάδια. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά 
που περιέχουν διαλύτες, καθώς μπορεί να διαβρωθεί το 
πλαστικό περίβλημα και η ετικέτα.
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9 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη 
ραδιολειτουργία

Η ραδιομετάδοση πραγματοποιείται σε μη αποκλειστικό 
δίαυλο μετάδοσης, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει 
πιθανότητα παρεμβολών. Παρεμβολές μπορεί επίσης να 
προκληθούν από λειτουργίες μεταγωγής, ηλεκτρικά μοτέρ 
ή ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές.

Το εύρος μετάδοσης εντός των κτιρίων μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά από αυτό που διατίθεται στον 
αέρα. Εκτός από την ισχύ μετάδοσης και τα 
χαρακτηριστικά λήψης του δέκτη, οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως η υγρασία στην περιοχή, 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, όπως 
και οι επιτόπου συνθήκες κατασκευής/ελέγχου.

Με την παρούσα η Daikin Europe N.V. δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός τύπου DHC EKRACPUR1PA πληροί την 
οδηγία 2014/53/ΕΕ. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης 
είναι διαθέσιμη στις σελίδες του προϊόντος EKRACPUR1PA. 

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA

10 Τεχνικές προδιαγραφές
Όνομα συσκευής:  EKRACPUR1PA
Τάση τροφοδοσίας
Προσαρμογέας πρίζας 
δικτύου (είσοδος): 100 V-240 V/50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
Προσαρμογέας πρίζας δικτύου: 2,5 W μέγ.
Τάση τροφοδοσίας: 5 VDC
Κατανάλωση ρεύματος: 500 mA μέγ.
Αναμονή
Κατανάλωση ρεύματος: 1,1 W
Βαθμός προστασίας:  ΙΡ20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  5 έως 35°C
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 118 x 104 x 26 mm
Βάρος:  153 g
Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων:
   F1: 868,0-868,6 MHz
   F2: 869,4-869,65 MHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς: 10 dBm μέγ.
Κατηγορία δέκτη:  Κατηγορία SRD 2
Τυπ. εύρος ραδιοσυχνοτήτων 
ανοιχτής περιοχής: 400 m
Κύκλος λειτουργίας: 
   F1: < 1% ανά ώρα
   F2:  < 10% ανά ώρα
Δίκτυο: 10/100 MBit/s, Auto-MDIX

Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές.

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA
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Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα 
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται σε τοπικά 
σημεία συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού σε συμμόρφωση με την Οδηγία για τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ενημέρωση σχετικά με τη συμμόρφωση
Το σήμα CE αποτελεί σήμα ελεύθερων 
συναλλαγών, που απευθύνεται αποκλειστικά στις 
αρχές και δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση για 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία.

Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον 
εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.
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Δωρεάν λήψη της εφαρμογής ONECTA! 
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