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 Bu kılavuz hakkında bilgiler

11 Bakım ve temizleme ...............................................34
12 Radyo işlemi hakkında genel bilgiler ...................... 35
13 Teknik özellikler ......................................................36

1 Bu kılavuz hakkında bilgiler
Daikin Home Controls (DHC) aksesuarlarını kullanmaya 
başlamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. 
Daha sonra ihtiyaç duymanız halinde başvurabilmeniz için 
kılavuzu saklayın. Aksesuarları diğer kişilere verirseniz bu 
kılavuzu da beraberinde verin.

Kullanılan semboller:
Dikkat! 
Bu bir tehlikeyi belirtir.

Lütfen dikkat edin:
Bu bölüm önemli ek bilgiler içerir.

2 Tehlike bilgileri
Aksesuarı açmayın. Bakımı kullanıcı tarafından 
yapılabilecek herhangi bir parça içermemektedir. 
Bir hata durumunda aksesuarı bir uzmana kontrol 
ettirin.

Aksesuar yalnızca kuru ve tozsuz bir ortamda 
çalıştırılabilir ve nem, titreşim, güneş veya diğer ısı 
radyasyonu türlerinin, soğuk ve mekanik yüklerin 
etkilerinden korunmalıdır.
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Tehlike bilgileri Daikin Home Controls

Güvenlik ve lisans nedenleriyle (CE), aksesuarda 
yetkisiz değişiklik ve/veya modifikasyona izin 
verilmez.

Aksesuar oyuncak değildir; çocukların onunla 
oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini 
ortalıkta bırakmayın. Plastik filmler/torbalar, polistiren 
parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.

 Uygunsuz kullanım veya tehlike bilgilerine 
uyulmaması nedeniyle meydana gelen mal hasarı 
veya kişisel yaralanmalar için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu gibi 
durumlarda garanti kapsamındaki herhangi bir hak 
talebi ortadan kalkar! Dolaylı hasarlar için 
sorumluluk kabul etmemekteyiz!

Aksesuar, yalnızca konut, iş ve ticari alanların yanı 
sıra küçük işletmelerde de çalıştırılabilir.

DHC Radyatör Termostatı aracılığıyla oda sıcaklığı 
kontrolü, radyatör başına bir besleme ve dönüş 
hattına sahip iki borulu bir ısıtma sistemi için 
tasarlanmıştır. Tek borulu ısıtma sistemlerinde 
kullanım, akış sıcaklığındaki dalgalanmalar nedeniyle 
ayarlı sıcaklıkta güçlü sapmalara neden olabilir.

Aksesuarın bu kılavuzda tanımlanan amaç dışında 
herhangi bir amaçla kullanılması, amaçlanan 
kullanım kapsamına girmez ve herhangi bir garanti 
veya yükümlülüğü geçersiz kılar.

DHC aksesuarları arasında daima minimum 50 cm 
mesafe bırakın.

3 Daikin Home Controls
Bu aksesuar, DHC ekosisteminin bir parçasıdır ve özel bir 
kablosuz bağlantı ile iletişim kurar. 
Ekosistemin tüm aksesuarları, ONECTA uygulaması 
aracılığıyla konforlu bir şekilde ve ayrı ayrı yapılandırılabilir. 
DHC ekosistemi tarafından diğer aksesuarlarla birlikte 
sağlanan mevcut işlevler DHC Uygulama Kılavuzunda 
açıklanmıştır.
Tüm mevcut teknik belgeler ve güncellemeler ürün 
sayfalarında bulunabilir:

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA 
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4 İşlev ve aksesuara genel bakış
DHC Radyatör Termostatı, ayrı zaman dilimlerine sahip 
bir ısıtma programı aracılığıyla oda sıcaklığının zaman 
kontrollü olarak düzenlenmesini sağlar. Oda sıcaklığının 
hassas bir şekilde düzenlenmesi için, DHC Oda Termostatı 
bir odanın mevcut sıcaklığını ölçebilir ve verileri DHC 
Radyatör Termostatına iletebilir.

Ücretsiz ONECTA uygulaması aracılığıyla bir DHC Access 
Point ile birlikte DHC Radyatör Termostatını rahatça kontrol 
edebilirsiniz.

DHC Radyatör Termostatı, tüm yaygın olarak kullanılan 
radyatör vanalarına uyar ve herhangi bir suyu boşaltmaya 
veya ısıtma sistemine müdahale etmeye gerek kalmaz. 
Ek yükseltme işleviyle, ısıtma vanası açılarak soğuk odalar 
hızlı bir şekilde ısıtılabilir.

Aksesuara genel bakış (bkz. şekil 1):
(A) Rakor somunu
(B) Pil bölmesi (ve kapağı)
(C) Ekran
(D) Sistem düğmesi ve LED'i
(E) Eksi düğmesi
(F) Artı düğmesi
(G) Menü/Yükseltme düğmesi

Ekrana genel bakış (bkz. şekil 2):

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24 Zaman dilimlerine genel bakış

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Ayar noktası sıcaklığı

Prg
Offset

AUTO
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BOOST
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0 6 12 18 24

Saat ve tarih

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Çalıştırma kilidi*
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Offset
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BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Açık pencere sembolü
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BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
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Tatil modu*
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Offset

AUTO
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BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Otomatik mod*
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Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Manuel mod*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Yükseltme işlevi

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Ofset sıcaklığı*
Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Bir ısıtma programının programlanması*

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Haftanın günleri

* bkz. “6 Yapılandırma”, sayfa 22.
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Başlatma Başlatma

5 Başlatma
5.1 DHC aksesuarlarını bağlama

Başka aksesuarlar bağlamaya başlamadan 
önce bu bölümün tamamını okuyun.

DHC Multi IO Box'ı ekosisteminize entegre etmek ve diğer 
aksesuarlarla iletişim kurmasını sağlamak için öncelikle 
diğer aksesuarları bağlamalısınız.
DHC Radyatör Termostatını ONECTA uygulaması 
üzerinden DHC Access Point'e bağlayabilirsiniz. Ayrıca 
başka DHC aksesuarları ile doğrudan bağlantı kurulabilir. 
Doğrudan bağlantı hakkında daha fazla bilgi almak için, 
bkz. DHC Uygulama Kılavuzu.

5.1.1 DHC Access Point'e Bağlanma
DHC Radyatör Termostatını zaten başka bir DHC 
aksesuarına bağladıysanız veya varsayılan 
ayarları değiştirdiyseniz, DHC Access Point'e 
bağlamadan önce DHC Radyatör Termostatının 
fabrika ayarlarını geri yüklemeniz gerekir (bkz. “10 
Fabrika ayarlarını geri yükle”, sayfa 33).

Ekosisteminizde diğer DHC aksesuarlarının 
çalışmasını sağlamak için öncelikle DHC Access 
Point'inizi ONECTA uygulaması üzerinden kurun. 
Daha fazla bilgi almak için, DHC Access Point 
kılavuzuna bakın.

DHC Radyatör Termostatını DHC Access Point'e bağlamak 
için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. ONECTA uygulamasını açın.
2. Artı sembolüne (+) tıklayın.
3. Daikin Home Controls Ekle menü öğesini seçin.
4. DHC Aksesuarı Ekle seçeneğini seçin.
5. Kapağı aşağı doğru çekerek pil bölmesini (B) açın 

(bkz. şekil 3).
6. Yalıtım şeridini pil bölmesinden çıkarın. 

 » Bağlantı modu 3 dakika boyunca etkin kalır 
(bkz. şekil 4).

Sistem düğmesi (D) üzerine kısaca basarak 
bağlantı modunu 3 dakika daha manuel olarak 
başlatabilirsiniz (bkz. şekil 4).

7. Uygulamadaki talimatları izleyin.
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5.2 Montaj
Aksesuarı monte etmeye başlamadan 
önce bu bölümün tamamını okuyun.

DHC Radyatör Termostatı, ısıtma suyunu boşaltmadan 
veya ısıtma sistemine müdahale etmeden kolayca monte 
edilebilir. Özel bir alete veya ısıtmanın kapatılmasına gerek 
yoktur. 

DHC Radyatör Termostatına takılı rakor somunu (A), 
aşağıdakiler gibi en popüler üreticilerin M30 x 1,5 diş 
boyutuna sahip tüm vanalar için evrensel olarak ve 
aksesuarsız olarak kullanılabilir: 

• Heimeier
• MNG
• Junkers
• Landis&Gyr (Duodyr)
• Honeywell-Braukmann
• Oventrop
• Schlösser
• Comap
• Valf Sanayii
• Mertik Maxitrol
• Watts
• Wingenroth (Wiroflex)
• R.B.M
• Tiemme
• Jaga

• Siemens
• Idmar

Aksesuar, teslimat içeriğindeki adaptör aracılığıyla ayrıca 
Danfoss RA tipi radyatör vanalarına da monte edilebilir 
(bkz. “5.2.2 Danfoss RA adaptörü”, sayfa 20).

5.2.1 DHC Radyatör Termostatının Montajı
Mevcut radyatör, vana veya ısıtma borularında 
gözle görülür hasar olması durumunda bir uzmana 
danışın.

Radyatör vananızdan eski termostat kadranını çıkarın.
1. Termostat kadranını maksimum değere (1) saat 

yönünün tersine çevirin (bkz. şekil 5). 
 » Termostat kadranı artık valf musluğuna bastırmaz, 

bu da çıkarılmasını kolaylaştırır.

Termostat kadranının sabitlenmesinin farklı yolları vardır:
• Rakor somunu: Rakor somununu saat yönünün 

tersine sökün (2). Termostat kafası daha sonra 
çıkarılabilir (3).

• Geçmeli bağlantılar: Geçmeli bağlantılarla tutturulmuş 
termostat kadranları, kilit/rakor somunu saat yönünün 
tersine hafifçe döndürülerek kolayca serbest bırakılabilir 
(2). Termostat kadranı daha sonra çıkarılabilir (3).

• Sıkıştırmalı bağlantı: Termostat kadranı, bir vida 
ile bir arada tutulan bir montaj halkası ile yerinde 
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tutulur. Bu vidayı gevşetin ve termostat kadranını 
vanadan çıkarın (3).

• Ayar vidalı dişli bağlantı: Ayar vidasını gevşetin 
ve termostat kadranını çıkarın (3).

Eski termostat kadranını çıkardıktan sonra, DHC Radyatör 
Termostatını rakor somunu (A) ile radyatör vanasına monte 
edebilirsiniz (bkz. şekil 6).

Gerekirse Danfoss RA vanaları için birlikte verilen adaptörü 
(bkz. “5.2.2 Danfoss RA adaptörü”, sayfa 20) veya birlikte 
verilen destek halkasını (bkz. “5.2.3 Destek halkası”, sayfa 
21) kullanabilirsiniz.

5.2.2 Danfoss RA adaptörü
Danfoss RA vanalarına takmak için sağlanan adaptör 
gereklidir. RA adaptörü daha iyi oturmasını sağlamak için 
ön gerilimli olarak üretilmiştir. Gerekirse kurulum sırasında 
bir tornavida kullanın ve adaptörü vidanın yakınında hafifçe 
açarak bükün (bkz. şekil 7).
Danfoss valf gövdelerinin çevresinde, adaptörün 
takıldığında düzgün şekilde oturmasını sağlayan uzun 
çentikler bulunur.

Montaj sırasında, adaptörün içindeki pimlerin vana 
üzerindeki çentiklerle aynı hizada olduğundan 
emin olun. Vana için uygun bir adaptörün düzgün 
bir şekilde klipslendiğinden emin olun.

Parmaklarınızı adaptörün iki yarısı arasına 
sıkıştırmamaya dikkat edin!

Adaptörü valf gövdesine tutturduktan sonra, sağlanan vida 
ve somunu kullanarak sabitleyin. 

5.2.3 Destek halkası
Farklı üreticilerin vanalarında, DHC Radyatör 
Termostatının vanaya daha gevşek oturmasını sağlayan 
tolerans dalgalanmaları olabilir. Bu durumda, aksesuarı 
monte etmeden önce sağlanan destek halkası flanşa 
yerleştirilmelidir (bkz. şekil 8).

5.3 Adaptasyon çalışması
Piller takıldıktan sonra, motor geri döner. Bu arada, 
InS ve aktivite sembolü  görüntülenir (bkz. şekil 
9).

DHC Radyatör Termostatı başarıyla monte edildikten 
sonra, aksesuarı vanaya adapte etmek için bir adaptasyon 
çalışması (AdA) gerçekleştirilmelidir. Bunu yapmak için 
aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. AdA görüntülenir görüntülenmez, adaptasyon 
çalışmasını başlatmak için menü/yükseltme 
düğmesine (G) basın (bkz. şekil 10).

 » Adaptasyon çalışması sırasında, AdA ve aktivite 
sembolü  görüntülenir (bkz. şekil 10). Bu sırada, 
başka bir işlem yapılamaz. 
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 » Adaptasyon çalıştırması başarılı olduktan sonra, 
ekran normale döner.

Adaptör çalışması montajdan önce başlatılmışsa 
veya bir hata mesajı (F1, F2, F3) görüntüleniyorsa, 
menü/yükseltme düğmesine (G) basın, motor InS 
konumuna geri döner.

6 Yapılandırma
Aksesuarın yapılandırması, ONECTA uygulamasında 
tamamen ayarlanabilir. Aksesuarın DHC Access Point 
kullanılmadan yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi 
almak için, DHC Uygulama Kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki modlar ve ayarlar ayarlanabilir:

6.1
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BOOST
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Manuel mod
6.3
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Ofset sıcaklığı (henüz mevcut değil)
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Bir programın programlanması
6.5
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Çalıştırma kilidi (henüz mevcut değil)
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Tatil modu

6.1 Otomatik mod
Otomatik modda sıcaklık, ayarlanan ısıtma programına 
göre kontrol edilir. Manuel değişiklikler, programın değiştiği 
bir sonraki noktaya kadar etkinleştirilir. Daha sonra, 
tanımlanan program tekrar aktif hale gelecektir. 

6.2 Manuel mod
Manuel modda sıcaklık, düğmeler (E + F) aracılığıyla 
ayarlanan geçerli sıcaklığa göre kontrol edilir. Sıcaklık, bir 
sonraki manuel değişime kadar aktif durumda kalır. 

6.3 Ofset sıcaklığı (henüz mevcut değil)
Sıcaklık DHC Radyatör Termostatında ölçüldüğünden, 
sıcaklık dağılımı bir odanın tamamında değişiklik 
gösterebilir. Bunu ayarlamak için ±3,5°C'lik bir sıcaklık 
ofseti ayarlanabilir. Örn. 20°C'lik nominal bir sıcaklık 
ayarlanmış ancak odada yalnızca 18°C varsa, -2,0°C'lik bir 
ofsetin ayarlanması gerekir. 

Bu ayar, ONECTA uygulamasında henüz mevcut 
değildir ve şimdilik değiştirilemez.
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6.4 Bir programın programlanması
Kişisel ihtiyaçlarınıza göre ısıtma ve soğutma için zaman 
dilimli bir program oluşturabilirsiniz.

6.5 Çalıştırma kilidi (henüz mevcut değil)
Ayarların istenmeden değiştirilmesini önlemek için 
aksesuarın çalışması kilitlenebilir (örn. istem dışı dokunma 
yoluyla). 

Bu ayar, ONECTA uygulamasında henüz mevcut 
değildir ve şimdilik değiştirilemez.

6.6 Tatil modu
ONECTA uygulamasında tatil modu etkinleştirilebilir. 
Sisteminizi beklemeye alacaktır. Tatil modu, Daikin 
Altherma'nızda ve ONECTA Uygulamasındaki Klima 
ünitelerinde görselleştirilir. 
Daha fazla bilgi almak için, DHC Uygulama Kılavuzuna 
bakın. 

7 Çalıştırma
DHC Radyatör Termostatını bağladıktan ve monte 
ettikten sonra, doğrudan aksesuar üzerinde basit işlemler 
yapılabilir.

• Sıcaklık: Sıcaklığı manuel olarak değiştirmek için 
artı ve eksi düğmelerine (E + F) basın. Otomatik 
modda, manuel değişiklikler programın değiştiği 
bir sonraki noktaya kadar etkinleştirilir. Daha 
sonra, tanımlanan ısıtma programı tekrar aktif 
hale gelecektir. Manuel modda, sıcaklık bir sonraki 
manuel değişime kadar aktif durumda kalır.

• Yükseltme işlevi: Yükseltme işlevini etkinleştirmek 
için yükseltme düğmesine (G) kısaca basın. 
Yükseltme işlevi, vanayı açarak radyatörü hızlı bir 
şekilde ve kısa sürede ısıtacaktır. 



25

Yapılandırma Çalıştırma

6.4 Bir programın programlanması
Kişisel ihtiyaçlarınıza göre ısıtma ve soğutma için zaman 
dilimli bir program oluşturabilirsiniz.

6.5 Çalıştırma kilidi (henüz mevcut değil)
Ayarların istenmeden değiştirilmesini önlemek için 
aksesuarın çalışması kilitlenebilir (örn. istem dışı dokunma 
yoluyla). 

Bu ayar, ONECTA uygulamasında henüz mevcut 
değildir ve şimdilik değiştirilemez.

6.6 Tatil modu
ONECTA uygulamasında tatil modu etkinleştirilebilir. 
Sisteminizi beklemeye alacaktır. Tatil modu, Daikin 
Altherma'nızda ve ONECTA Uygulamasındaki Klima 
ünitelerinde görselleştirilir. 
Daha fazla bilgi almak için, DHC Uygulama Kılavuzuna 
bakın. 

7 Çalıştırma
DHC Radyatör Termostatını bağladıktan ve monte 
ettikten sonra, doğrudan aksesuar üzerinde basit işlemler 
yapılabilir.

• Sıcaklık: Sıcaklığı manuel olarak değiştirmek için 
artı ve eksi düğmelerine (E + F) basın. Otomatik 
modda, manuel değişiklikler programın değiştiği 
bir sonraki noktaya kadar etkinleştirilir. Daha 
sonra, tanımlanan ısıtma programı tekrar aktif 
hale gelecektir. Manuel modda, sıcaklık bir sonraki 
manuel değişime kadar aktif durumda kalır.

• Yükseltme işlevi: Yükseltme işlevini etkinleştirmek 
için yükseltme düğmesine (G) kısaca basın. 
Yükseltme işlevi, vanayı açarak radyatörü hızlı bir 
şekilde ve kısa sürede ısıtacaktır. 



26

Pilleri değiştirme Pilleri değiştirme

8 Pilleri değiştirme
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24 ) görünürse, kullanılmış pilleri iki yeni 
LR6/mignon/AA pil ile değiştirin. Doğru pil polaritesine 
dikkat etmelisiniz.

Aksesuarın pillerini değiştirmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin
1. Aşağı doğru çekerek pil bölmesini (B) açın 

(bkz. şekil 3).
2. Pilleri çıkarın.
3. İki yeni 1,5 V LR6/mignon/AA pil takın. Bunları 

doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun 
(bkz. şekil 11).

4. Pil bölmesini kapatın.
5. Pilleri takarken LED'in yanıp sönen sinyallerine 

dikkat edin (bkz. „9.3 Hata kodları ve yanıp sönme 
sıraları“, sayfa 30).

 » Pilleri taktıktan sonra, aksesuar kendi kendini 
test edecektir (yaklaşık 2 saniye). Daha sonra, 
başlatma işlemi gerçekleştirilir. Başlatma işleminin 
tamamlandığını göstermek için LED turuncu ve 
yeşil renkte yanacaktır.

Dikkat! Pil doğru şekilde değiştirilmezse patlama 
riski vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle 
değiştirin. Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin. 
Pilleri ateşe atmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz 
bırakmayın. Pilleri kısa devre yapmayın. Bunu 
yapmak patlama riski doğuracaktır.

Kullanılmış piller, normal evsel atıklarla birlikte 
atılmamalıdır! Onun yerine pilleri yerel pil bertaraf 
noktasına götürün.
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8 Pilleri değiştirme
Boş pil sembolü (
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24 ) görünürse, kullanılmış pilleri iki yeni 
LR6/mignon/AA pil ile değiştirin. Doğru pil polaritesine 
dikkat etmelisiniz.

Aksesuarın pillerini değiştirmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin
1. Aşağı doğru çekerek pil bölmesini (B) açın 

(bkz. şekil 3).
2. Pilleri çıkarın.
3. İki yeni 1,5 V LR6/mignon/AA pil takın. Bunları 

doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun 
(bkz. şekil 11).

4. Pil bölmesini kapatın.
5. Pilleri takarken LED'in yanıp sönen sinyallerine 

dikkat edin (bkz. „9.3 Hata kodları ve yanıp sönme 
sıraları“, sayfa 30).

 » Pilleri taktıktan sonra, aksesuar kendi kendini 
test edecektir (yaklaşık 2 saniye). Daha sonra, 
başlatma işlemi gerçekleştirilir. Başlatma işleminin 
tamamlandığını göstermek için LED turuncu ve 
yeşil renkte yanacaktır.

Dikkat! Pil doğru şekilde değiştirilmezse patlama 
riski vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle 
değiştirin. Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin. 
Pilleri ateşe atmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz 
bırakmayın. Pilleri kısa devre yapmayın. Bunu 
yapmak patlama riski doğuracaktır.

Kullanılmış piller, normal evsel atıklarla birlikte 
atılmamalıdır! Onun yerine pilleri yerel pil bertaraf 
noktasına götürün.
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9 Sorun Giderme
9.1 Zayıf piller
Gerilim değerinin izin vermesi koşuluyla, pil gerilimi düşük 
olsa bile aksesuar çalışmaya hazır durumda kalacaktır. 
Belirli yüke bağlı olarak, pillere kısa bir kurtarma süresi 
verildikten sonra tekrar tekrar iletim göndermek mümkün 
olabilir.
İletim sırasında gerilim çok düşerse, aksesuarda boş pil 
sembolü(
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24 ) ve ilgili hata kodu görüntülenecektir (bkz. “9.3 
Hata kodları ve yanıp sönme sıraları”, sayfa 30). 
Bu durumda, boş pilleri iki yeni pil ile değiştirin (bkz. “8 Pilleri 
değiştirme”, sayfa 26).

9.2 Görev döngüsü 
Kablosuz DHC aksesuarları aşağıdaki frekans bantlarında 
çalışır:

• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

Bu aralıkta çalışan tüm cihazların çalışmasını güvence 
altına almak için, cihazların iletim süresinin sınırlandırılması 
yasal olarak gereklidir. İletim süresinin sınırlandırılması, 
parazit riskini minimum düzeye indirir.
'Görev döngüsü', maksimum iletim süresidir. Bir cihazın 
etkin olarak iletim yaptığı sürenin ölçüm süresine (1 saat) 
oranıdır ve 1 saatlik yüzde olarak ifade edilir.
İzin verilen toplam iletim süresine ulaşılırsa, DHC aksesuarı 
süre sınırına ulaşılana kadar iletimi durduracaktır. 
Örneğin, bir cihazın görev döngüsü sınırı %1 olduğunda, 
1 saatte yalnızca 36 saniye iletim yapmasına izin verilir. 
Bundan sonra, 1 saatlik sınıra ulaşılana kadar iletimi 
durduracaktır. 
DHC aksesuarları bu sınırlamaya tamamen uyar ve 
sırasıyla %1 ve %10 görev döngüsü ile 2 frekans bandı 
kullanır.
DHC aksesuarlarının normal çalışması sırasında bu sınıra 
çoğunlukla ulaşılmaz. Ancak, bir sistemin çalıştırılması 
veya yeni bir sistem kurulumu sırasında sınıra ulaşılması 
mümkündür. Bu durumda aksesuarın LED'i kırmızı renkte 
yanar. İletim için zaman kısıtlaması sona erene kadar 
kısa bir süre (maks.1 saat) yanıt vermeyebilir. Bu süreden 
sonra, yeniden normal çalışacaktır.



29

Sorun Giderme Sorun Giderme

9 Sorun Giderme
9.1 Zayıf piller
Gerilim değerinin izin vermesi koşuluyla, pil gerilimi düşük 
olsa bile aksesuar çalışmaya hazır durumda kalacaktır. 
Belirli yüke bağlı olarak, pillere kısa bir kurtarma süresi 
verildikten sonra tekrar tekrar iletim göndermek mümkün 
olabilir.
İletim sırasında gerilim çok düşerse, aksesuarda boş pil 
sembolü(
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24 ) ve ilgili hata kodu görüntülenecektir (bkz. “9.3 
Hata kodları ve yanıp sönme sıraları”, sayfa 30). 
Bu durumda, boş pilleri iki yeni pil ile değiştirin (bkz. “8 Pilleri 
değiştirme”, sayfa 26).

9.2 Görev döngüsü 
Kablosuz DHC aksesuarları aşağıdaki frekans bantlarında 
çalışır:

• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

Bu aralıkta çalışan tüm cihazların çalışmasını güvence 
altına almak için, cihazların iletim süresinin sınırlandırılması 
yasal olarak gereklidir. İletim süresinin sınırlandırılması, 
parazit riskini minimum düzeye indirir.
'Görev döngüsü', maksimum iletim süresidir. Bir cihazın 
etkin olarak iletim yaptığı sürenin ölçüm süresine (1 saat) 
oranıdır ve 1 saatlik yüzde olarak ifade edilir.
İzin verilen toplam iletim süresine ulaşılırsa, DHC aksesuarı 
süre sınırına ulaşılana kadar iletimi durduracaktır. 
Örneğin, bir cihazın görev döngüsü sınırı %1 olduğunda, 
1 saatte yalnızca 36 saniye iletim yapmasına izin verilir. 
Bundan sonra, 1 saatlik sınıra ulaşılana kadar iletimi 
durduracaktır. 
DHC aksesuarları bu sınırlamaya tamamen uyar ve 
sırasıyla %1 ve %10 görev döngüsü ile 2 frekans bandı 
kullanır.
DHC aksesuarlarının normal çalışması sırasında bu sınıra 
çoğunlukla ulaşılmaz. Ancak, bir sistemin çalıştırılması 
veya yeni bir sistem kurulumu sırasında sınıra ulaşılması 
mümkündür. Bu durumda aksesuarın LED'i kırmızı renkte 
yanar. İletim için zaman kısıtlaması sona erene kadar 
kısa bir süre (maks.1 saat) yanıt vermeyebilir. Bu süreden 
sonra, yeniden normal çalışacaktır.
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9.3 Hata kodları ve yanıp sönme sıraları
Hata ve yanıp 
sönme kodları

Anlamı Çözümü

F1 Valf tahriki 
yavaş

Valf piminin takılmış 
olup olmadığını 
kontrol edin.

F2 Çalıştırma 
aralığı çok 
geniş

DHC Radyatör 
Termostatının 
bağlantısını kontrol 
edin

F3 Ayar aralığı 
çok küçük

Valf piminin takılmış 
olup olmadığını 
kontrol edin.

Pil  
sembolü 
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Pil gerilimi 
çok düşük

Aksesuarın pillerini 
değiştirin (bkz. “8 
Pilleri değiştirme”, 
sayfa 26).

Pil sembolü  
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Valf hata 
konumuna 
taşındı*

Aksesuarın pillerini 
değiştirin (bkz. “8 
Pilleri değiştirme”, 
sayfa 26).

*Boş piller değiştirilmezse, DHC Radyatör Termostatı bir "valf hatası 
konumu"na geçer. Bu, düşük pil nedeniyle odadaki ayarlanan sıcaklığa 
artık ulaşılamamasını önler. Fabrika ayarlarında %15'lik bir valf hatası 
konumu ayarlanmıştır.

Kilit sembolü 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Çalıştırma 
kilidi 
etkinleştirildi

Çalıştırma kilidini 
devre dışı bırakın.

Hata ve yanıp 
sönme kodları

Anlamı Çözümü

Anten
sembolü 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

 
yanıp sönüyor 

DHC Access 
Point veya 
bağlı aksesuar 
ile iletişim 
sorunu

DHC Access Point 
veya bağlı aksesuar 
ile bağlantıyı kontrol 
edin.

Kısa süreli 
turuncu renkte 
yanıp sönme

Radyo iletimi/
iletim girişimi/
yapılandırma 
verileri iletildi

İletim tamamlanana 
kadar bekleyin.

1x uzun süreli 
yeşil ışık

İletim 
onaylandı

İşleme devam edin.

1x uzun süreli 
kırmızı ışık

İletim başarısız 
veya görev 
döngüsü 
sınırına 
ulaşıldı

Yeniden deneyin 
(bkz. veya “9.2 
Görev döngüsü”, 
sayfa 29).

Kısa süreli 
turuncu renkte 
yanıp sönme  
(10 saniyede 
bir)

Bağlantı 
modu etkin

Aksesuar eklemek 
için uygulamadaki 
talimatları izleyin (bkz. 
“5.1.1 DHC Access 
Point’e Bağlanma”, 
sayfa 16).

Turuncu renkte 
hızlı yanıp 
sönme

Doğrudan 
bağlantı 
modu etkin

Bağlamak istediğiniz 
aksesuarın bağlantı 
modunu etkinleştirin 
(bkz. DHC Uygulama 
Kılavuzu).
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9.3 Hata kodları ve yanıp sönme sıraları
Hata ve yanıp 
sönme kodları

Anlamı Çözümü

F1 Valf tahriki 
yavaş

Valf piminin takılmış 
olup olmadığını 
kontrol edin.

F2 Çalıştırma 
aralığı çok 
geniş

DHC Radyatör 
Termostatının 
bağlantısını kontrol 
edin

F3 Ayar aralığı 
çok küçük

Valf piminin takılmış 
olup olmadığını 
kontrol edin.
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Pil gerilimi 
çok düşük

Aksesuarın pillerini 
değiştirin (bkz. “8 
Pilleri değiştirme”, 
sayfa 26).

Pil sembolü  
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Valf hata 
konumuna 
taşındı*

Aksesuarın pillerini 
değiştirin (bkz. “8 
Pilleri değiştirme”, 
sayfa 26).

*Boş piller değiştirilmezse, DHC Radyatör Termostatı bir "valf hatası 
konumu"na geçer. Bu, düşük pil nedeniyle odadaki ayarlanan sıcaklığa 
artık ulaşılamamasını önler. Fabrika ayarlarında %15'lik bir valf hatası 
konumu ayarlanmıştır.

Kilit sembolü 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

Çalıştırma 
kilidi 
etkinleştirildi

Çalıştırma kilidini 
devre dışı bırakın.

Hata ve yanıp 
sönme kodları

Anlamı Çözümü

Anten
sembolü 

Prg
Offset

AUTO

MANU
BOOST

Mo Tu We Th Fr Sa Su
0 6 12 18 24

 
yanıp sönüyor 

DHC Access 
Point veya 
bağlı aksesuar 
ile iletişim 
sorunu

DHC Access Point 
veya bağlı aksesuar 
ile bağlantıyı kontrol 
edin.

Kısa süreli 
turuncu renkte 
yanıp sönme

Radyo iletimi/
iletim girişimi/
yapılandırma 
verileri iletildi

İletim tamamlanana 
kadar bekleyin.

1x uzun süreli 
yeşil ışık

İletim 
onaylandı

İşleme devam edin.

1x uzun süreli 
kırmızı ışık

İletim başarısız 
veya görev 
döngüsü 
sınırına 
ulaşıldı

Yeniden deneyin 
(bkz. veya “9.2 
Görev döngüsü”, 
sayfa 29).

Kısa süreli 
turuncu renkte 
yanıp sönme  
(10 saniyede 
bir)

Bağlantı 
modu etkin

Aksesuar eklemek 
için uygulamadaki 
talimatları izleyin (bkz. 
“5.1.1 DHC Access 
Point’e Bağlanma”, 
sayfa 16).

Turuncu renkte 
hızlı yanıp 
sönme

Doğrudan 
bağlantı 
modu etkin

Bağlamak istediğiniz 
aksesuarın bağlantı 
modunu etkinleştirin 
(bkz. DHC Uygulama 
Kılavuzu).
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Hata ve yanıp 
sönme kodları

Anlamı Çözümü

Kısa süreli 
turuncu 
ışık (yeşil 
veya kırmızı 
onaydan 
sonra)

Piller boş Pilleri değiştirin 
(bkz “8 Pilleri 
değiştirme”, 
sayfa 26).

6x uzun süreli 
kırmızı yanıp 
sönme

Aksesuar 
arızalı

Yetkili satıcınızla 
iletişime geçin.

1x turuncu ve 
1 x yeşil ışık 
(pilleri taktıktan 
sonra)

Test LED'i Test LED'i durduktan 
sonra devam 
edebilirsiniz.

Uzun ve 
kısa süreli 
turuncu renkte 
yanıp sönme 
(dönüşümlü)

Aksesuar 
yazılımının 
güncellenmesi 
(OTAU)

Güncelleme 
tamamlanana 
kadar bekleyin.

10 Fabrika ayarlarını geri yükle
Aksesuarın fabrika ayarları geri yüklenebilir. Bunu 
yaparsanız, tüm ayarlarınızı kaybedersiniz.

Aksesuarın fabrika ayarlarını geri yüklemek için, aşağıdaki 
gibi ilerleyin:

1. Pil bölmesini aşağı doğru çekerek pil bölmesini (B) 
açın (bkz. şekil 3).

2. Bir pili çıkarın.
3. Pili tekrar takın ve LED hızlı bir şekilde turuncu 

renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sistem 
düğmesine (D) aynı anda basılı tutun.

4. Sistem düğmesini bırakın.
5. LED yeşil renkte yanana kadar, sistem düğmesine 

yeniden basılı tutun 
6. Prosedürü bitirmek için sistem düğmesini bırakın.

 » Aksesuar yeniden başlatılacaktır.
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Hata ve yanıp 
sönme kodları

Anlamı Çözümü

Kısa süreli 
turuncu 
ışık (yeşil 
veya kırmızı 
onaydan 
sonra)

Piller boş Pilleri değiştirin 
(bkz “8 Pilleri 
değiştirme”, 
sayfa 26).

6x uzun süreli 
kırmızı yanıp 
sönme

Aksesuar 
arızalı

Yetkili satıcınızla 
iletişime geçin.

1x turuncu ve 
1 x yeşil ışık 
(pilleri taktıktan 
sonra)

Test LED'i Test LED'i durduktan 
sonra devam 
edebilirsiniz.

Uzun ve 
kısa süreli 
turuncu renkte 
yanıp sönme 
(dönüşümlü)

Aksesuar 
yazılımının 
güncellenmesi 
(OTAU)

Güncelleme 
tamamlanana 
kadar bekleyin.

10 Fabrika ayarlarını geri yükle
Aksesuarın fabrika ayarları geri yüklenebilir. Bunu 
yaparsanız, tüm ayarlarınızı kaybedersiniz.

Aksesuarın fabrika ayarlarını geri yüklemek için, aşağıdaki 
gibi ilerleyin:

1. Pil bölmesini aşağı doğru çekerek pil bölmesini (B) 
açın (bkz. şekil 3).

2. Bir pili çıkarın.
3. Pili tekrar takın ve LED hızlı bir şekilde turuncu 

renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sistem 
düğmesine (D) aynı anda basılı tutun.

4. Sistem düğmesini bırakın.
5. LED yeşil renkte yanana kadar, sistem düğmesine 

yeniden basılı tutun 
6. Prosedürü bitirmek için sistem düğmesini bırakın.

 » Aksesuar yeniden başlatılacaktır.
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11 Bakım ve temizleme
Aksesuar, gerektiğinde pilin değiştirilmesi dışında 
herhangi bir bakım işlemi yapmanızı gerektirmez. 
Herhangi bir onarım işlemi yapmak için bir 
uzmandan yardım alın.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça 
malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel 
iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından 
oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 
34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

Temiz ve kuru olan yumuşak, tüy bırakmayan bir bez 
kullanarak aksesuarı temizleyin. Daha inatçı lekeleri 
çıkarmak için bezi ılık suyla biraz nemlendirebilirsiniz. 
Plastik muhafazayı ve etiketi aşındırabileceğinden solvent 
içeren deterjanlar kullanmayın.

12 Radyo işlemi hakkında genel 
bilgiler

Radyo iletimi, özel olmayan bir iletim yolunda gerçekleştirilir, 
bu da parazit oluşma olasılığının olduğu anlamına gelir. 
Parazit; anahtarlama işlemleri, elektrik motorları veya 
arızalı elektrikli cihazlardan da kaynaklanabilir.

Binalardaki iletim aralığı, açık havadaki aralıktan 
büyük ölçüde farklı olabilir. Alıcının iletim gücü ve 
alım özelliklerinin yanı sıra, sahadaki yapısal/
izleme koşulları, çevredeki nem gibi çevresel 
faktörlerin de önemli bir rolü vardır.

İşbu belgede Daikin Europe N.V., DHC EKRRVATR2BA 
telsiz ekipman türünün 2014/53/EU sayılı Direktife 
uygun olduğunu beyan eder. Orijinal uygunluk beyanına 
EKRRVATR2BA ürün sayfalarından ulaşılabilir.

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA
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11 Bakım ve temizleme
Aksesuar, gerektiğinde pilin değiştirilmesi dışında 
herhangi bir bakım işlemi yapmanızı gerektirmez. 
Herhangi bir onarım işlemi yapmak için bir 
uzmandan yardım alın.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça 
malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel 
iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından 
oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 
34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

Temiz ve kuru olan yumuşak, tüy bırakmayan bir bez 
kullanarak aksesuarı temizleyin. Daha inatçı lekeleri 
çıkarmak için bezi ılık suyla biraz nemlendirebilirsiniz. 
Plastik muhafazayı ve etiketi aşındırabileceğinden solvent 
içeren deterjanlar kullanmayın.

12 Radyo işlemi hakkında genel 
bilgiler

Radyo iletimi, özel olmayan bir iletim yolunda gerçekleştirilir, 
bu da parazit oluşma olasılığının olduğu anlamına gelir. 
Parazit; anahtarlama işlemleri, elektrik motorları veya 
arızalı elektrikli cihazlardan da kaynaklanabilir.

Binalardaki iletim aralığı, açık havadaki aralıktan 
büyük ölçüde farklı olabilir. Alıcının iletim gücü ve 
alım özelliklerinin yanı sıra, sahadaki yapısal/
izleme koşulları, çevredeki nem gibi çevresel 
faktörlerin de önemli bir rolü vardır.

İşbu belgede Daikin Europe N.V., DHC EKRRVATR2BA 
telsiz ekipman türünün 2014/53/EU sayılı Direktife 
uygun olduğunu beyan eder. Orijinal uygunluk beyanına 
EKRRVATR2BA ürün sayfalarından ulaşılabilir.

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA
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13 Teknik özellikler
Cihaz adı:  EKRRVATR2BA 
Besleme gerilimi:  2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Akım tüketimi: 100 mA maks.
Pil ömrü (tip.):  2 yıl
Koruma derecesi: IP20
Kirlilik derecesi: 2
Ortam sıcaklığı:  0 ila 50°C
Boyutlar (G x Y x D): 57 x 68 x 102 mm
Ağırlık:  185 g (piller dahil)
Telsiz frekans bandı: 
   F1: 868,0-868,6 MHz
   F2: 869,4-869,65 MHz
Maksimum yayılım gücü: 10 dBm
Alıcı kategorisi:  SRD kategori 2
Tip. açık alan RF aralığı: 250 m
Görev döngüsü: 
   F1: saatte < %1
   F2:  saatte < %10
Yazılım sınıfı: Sınıf A
İşlem yöntemi: Tip 1
Bağlantı: M30 x 1,5 mm
Kontrol torku: > 80 N
Vana kursu: 4,3 ± 0,3 mm
Maksimum kurs konumu: 14,3 ± 0,3 mm
Minimum kurs konumu: 10,0 ± 0,3 mm

Teknik değişikliklere tabidir.

Bertaraf talimatları
Cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmayın! 
Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik 
Ekipman Direktifine uygun olarak, atık elektronik 
ekipman için bulunan yerel toplama noktalarında 
bertaraf edilmelidir.

Uygunluk hakkında bilgiler
CE işareti, özel olarak yetkili makamlara yönelik 
serbest ticaret işaretidir ve herhangi bir mülkün 
garantisini içermez.

Teknik destek için, lütfen uzman satıcınızla iletişime 
geçin.
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