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1 Dokümanlar hakkında

1.1 Bu doküman hakkında
Hedef okuyucu
Yetkili montörler

Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:

▪ Montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

▪ Kullanım kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.

İTHALATÇI ŞİRKET
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cd. Burçak Sk. No: 20 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Belirli montör güvenliği
talimatları

Aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine daima uyun.

İKAZ
Kabloları SIKMAYIN.

UYARI
Bir ana anahtar veya tüm kutuplarında bir kontak ayırma
mevcut diğer bağlantı kesme araçları ilgili mevzuata uygun
olarak sabit kablolara BAĞLANMALIDIR.

UYARI
Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka lisanslı bir
elektrik teknisyeni tarafından TAKILMALI ve mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

UYARI
Terminallere erişim sağlanmadan önce, tüm güç devreleri
KAPATILMALIDIR.

3 Oda termostatı hakkında
Oda termostatı Daikin sistemlerini kontrol etmek için kullanılabilir.
Bu, radyatör ısıtma ve zemin ısıtma/soğutma uygulamalarını içerir.
Oda termostatı tipik olarak Daikin ünitelerine bağlıdır. Örnekler için
montör referans kılavuzundaki "Uygulama kılavuzları" bölümüne
bakın.

▪ Yalnızca zemin ısıtma uygulamaları durumunda, oda termostatı
zemin ısıtma döngüsünün bireysel motorlu vanasına bağlanabilir.

▪ Yalnızca zemin ısıtma uygulaması fan coil üniteleriyle birlikte
kullanılırsa, her bir fan coil ünitesinin ayrı bir fan coil termostatı
olmalıdır.

İsteğe bağlı olarak, harici sıcaklık sensörü EKRTETS termostata
bağlanabilir ve aşağıdaki gibi kullanılabilir:

▪ oda sıcaklığını kontrol etmek için dış ortam sıcaklığı sensörü (oda
termostatının iç sıcaklık sensörü yerine). Bu durumda, sıcaklık
sensörünü ortam sıcaklığını kontrol etmek istediğiniz yere monte
edin.

▪ zemin soğutması durumunda zeminde çiy oluşumunu önlemek
için zemin sıcaklık sensörü (yalnızca zemin ısıtma/soğutma
uygulamaları için). Bu durumda, sıcaklık sensörünü zemine monte
edin. Daha fazla bilgi için bkz. "6.3  Harici sıcaklık sensörünü
zemin sıcaklık sensörü olarak monte etmek için" [4 5].
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4 Kutu hakkında

4.1 Oda termostatının paketini açmak
için

a

b

d

g
h

c

e

f

a Tapalar ve vidalar (oda termostatı için)
b Tapalar ve vidalar (alıcı için)
c Alıcı
d Piller (oda termostatı için)
e Oda termostatı
f Oda termostatı tutucu
g Montaj kılavuzu
h Kullanım kılavuzu

5 Hazırlık

5.1 Montaj sahası için gereksinimler
▪ Oda termostatını elektronik veya kablosuz sinyaller yayan aygıt

veya cihazların 50 cm dahilindeki bir alana monte ETMEYİN.

▪ Oda termostatını radyatör veya ısı yayıcıların yakınına veya
üzerine monte ETMEYİN.

▪ Oda termostatını yerden en az 1,5 m mesafede monte edin.

▪ Montajla ilgili şu hususları dikkate alın:

1.
5 

m

>0.2 m

Alıcının montaj konumunu seçerken, en uygun sinyal alımı için
aşağıdaki tavsiyeleri de dikkate alın:

▪ Alıcı, iç mekanda tipik olarak iç ünitenin yakınına monte edilmek
üzere tasarlanmıştır.

▪ Alıcı yalnızca dikey olarak monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

▪ Alıcıyı metal kutulara veya dikey metal borular ve elektronik
devrelerin yakınına monte ETMEYİN.

▪ Alıcıyı yerden en az 1,5 m mesafede monte edin.

6 Montaj

6.1 Oda termostatını monte etmek için
Duvara montaj
Opsiyonel harici sıcaklık sensörünün zemin sıcaklığı sensörü olarak
monte edilmesi durumunda, oda termostatının duvara monte
edilmesi gereklidir.

1 Yalnızca harici sıcaklık sensörü durumunda: konektörü oda
termostatının arkasından sökmek için düz uçlu bir tornavida
kullanın.

2 Sensör kablolarını terminal yuvalarına sokun ve vidaları düz
uçlu bir tornavidayla sıkın.

3 Terminal bloğu, oda termostatının arkasındaki açıkta kalan
pimlerin üzerine doğru geri kaydırın.

İKAZ
Kabloları SIKMAYIN.

4 Pil bölmelerini açın ve izolatörleri çıkarın.

Sonuç: Vida delikleri görünür.

5 Termostatın boyutlarını dikkate alarak duvarda delikler açın ve
temin edilen tapaları deliklere yerleştirin.

6 Oda termostatını, birlikte verilen vidalarla duvara sabitleyin.



6 Montaj

Montaj kılavuzu

4
EKRTRB+EKRTETS

Oda termostatı
4P677092-1B – 2022.04

7 Delikleri izolasyon bandıyla kapatın (sahada temin edilir).

8 Verilen pilleri pil bölmesine yerleştirin.

9 Pil bölmelerini kapatın.

Sonuç: Oda termostatı kullanıma hazırdır.

Masa üstü montajı
Termostatı yalnızca harici sıcaklık sensörü monte EDİLMEMİŞSE
masa üstü bir çözüm olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda, oda
termostatı tamamen kablosuz bir ünite olarak işlev gösterebilir ve
tutucusu içinde evin herhangi bir yerine yerleştirilebilir.

10 Pil bölmelerini açın ve izolatörleri çıkarın.

11 Verilen pilleri pil bölmesine yerleştirin.

12 Oda termostatını tutucusuna yerleştirin.

Sonuç: Oda termostatı kullanıma hazırdır.

6.2 Alıcıyı monte etmek için
UYARI
Terminallere erişim sağlanmadan önce, tüm güç devreleri
KAPATILMALIDIR.

Önkoşul: Montaj konumunu seçerken, alıcının montaj yeri
gerekliliklerini değerlendirmelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
"5.1 Montaj sahası için gereksinimler" [4 3].

1 Alıcının boyutlarını dikkate alarak duvarda delikler açın.

2 Temin edilen tapaları deliklere yerleştirin.

3 Alıcıyı, birlikte verilen vidalarla duvara sabitleyin.

4 Alıcının ön kapak vidalarını sökün ve ön kapağı çıkarın.

5 Sağ alt kablo kelepçesinin vidalarını sökün ve kelepçeyi çıkarın.

6 Uygulamanıza göre, elektrik bağlantısını kurun:

UYARI
Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka lisanslı bir
elektrik teknisyeni tarafından TAKILMALI ve mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

Ünite
Kablo şemasına veya opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa bakın.
0,75 mm2 ile 1,50 mm2 arasında bir kablo kullanın. Örnek ünite:

EKRTRB

H Isıtma talebi
C Soğutma talebi

Motorlu vana
Motorlu vana ve alıcının tellerini aşağıda gösterildiği gibi bağlayın
(yalnızca ısıtma uygulamaları). 0,75 mm2 ile 1,50 mm2 arasında bir
kablo kullanın.

EKRTRB

1N~50 Hz
250 VAC

1N~50 Hz
250 VAC

H Isıtma talebi
C Soğutma talebi

Çıkış röleleri (H ve C gerilimsiz kontaklardır) maksimum 5  A —
230  V yükü kaldırabilir. Yalnızca ısıtma uygulaması için, kablo
bağlantısı C monte edilmez.

UYARI
Bir ana anahtar veya tüm kutuplarında bir kontak ayırma
mevcut diğer bağlantı kesme araçları ilgili mevzuata uygun
olarak sabit kablolara BAĞLANMALIDIR.

DİKKAT
2A'yı (X1M) bağlamak için 0,75  mm2 boyutunda bir kablo
kullanın.

7 Kablo kelepçesini yerine geri takın ve vidaları sıkın.

8 Alıcı kapağını yerine geri takın ve vidaları sıkın.

BİLGİ
Alıcının kurulumunu tamamen tamamlamak için alıcı ile
oda termostatı arasındaki radyo bağlantısını yapılandırın.
Daha fazla bilgi için bkz. "7.3  Alıcı-termostat radyo
yapılandırması" [4 6].

DİKKAT
Erişimi sağlamak için, alıcının önünü her zaman açık tutun.
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6.3 Harici sıcaklık sensörünü zemin
sıcaklık sensörü olarak monte
etmek için

Zemine entegre edilmesi gerektiğinden, EKRTETS montajı önceden
planlanıp gerçekleştirilmelidir. EKRTETS zemin sıcaklık sensörü
olarak monte edildiğinde, oda termostatı duvara monte edilmelidir.
Daha fazla bilgi için bkz. "6.1  Oda termostatını monte etmek
için" [4 3].

BİLGİ
Aşağıdaki prosedür yalnızca örnek amaçlıdır. Sizin
durumunuz burada sunulandan farklı olabilir.

Önkoşul: Montaj konumunu seçerken, oda termostatı için yer
gerekliliklerini değerlendirmelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
"5.1 Montaj sahası için gereksinimler" [4 3].

1 Sıcaklık sensörünü zemin yapısındaki bir elektrik borusuyla
(maksimum Ø16 mm) birleştirin.

b

c d

a

a Oda termostatı
b Harici sıcaklık sensörü borusu
c Harici sıcaklık sensörü (EKRTETS)
d Su boruları

2 Sıcaklık sensörü kablosunu contaya ulaşana kadar borudan
geçirin.

3 Sıcaklık sensörü kablosunu "6.1 Oda termostatını monte etmek
için" [4 3] içinde açıklandığı gibi oda termostatına bağlayın.

4 Oda termostatında, parametre 20 (rEGU) değerini montör
menüsünde FLR olarak ayarlayın. Montör menüsü hakkında
daha fazla bilgi için bkz. "7.2 Montör menüsü" [4 5].

DİKKAT
Oda termostatını sıcak hava akımlarından korumak ve
sıcaklık sensörünün gelecekte değiştirilmesine olanak
vermek için, sıcaklık sensörü elektrik borusunu uygun bir
şekilde sızdırmaz hale getirin.

7 Yapılandırma

7.1 Kullanıcı menüsü
Kullanıcı menüsü, temel oda termostatı parametrelerini
ayarlamanıza izin verir.

7.1.1 Kullanıcı menüsüne girmek için
1  düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Kullanıcı menüsünün ilk parametresi (rF INI) ekranda
görünür.

Kullanıcı menüsünden çıkmak için, gezinti düğmelerini kullanarak
"End" parametresini seçin ve  düğmesine basın.

7.1.2 Kullanıcı parametreleri

Parametre Açıklama Olası değerler(a)

# Adı
00 rF INI Radyo yapılandırma modu
01 dEG Ekranda kullanılan

sıcaklık birimi
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Ekranda kullanılan saat
biçimi

▪ 24H (24 saatlik
gösterim)

▪ 12H (12 saatlik
gösterim)

03 dst Gündüz yaz saati
değişikliği

▪ yes (etkin)

▪ no (devre dışı)
04 AirC Dahili sıcaklık sensörü

kalibrasyonu. Daha fazla bilgi için bkz.
"7.4 Sıcaklık sensörü
kalibrasyonu" [4 7].05 AMbC Harici sıcaklık sensörü

kalibrasyonu
06 HG Tatil modunda donma

önleyici sıcaklık
▪ 10°C
▪ Aralık: 0,5°C~10°C

07 ITCS Akıllı Sıcaklık Kontrol
Sistemi(b)

▪ yes (etkin)

▪ no (devre dışı)
08 Clr ALL Kullanıcı ayarlarını temizleyin: tüm ayar

noktalarını ve kullanıcı parametrelerini varsayılan
ayarlarına sıfırlamak için  düğmesini 5 saniye
basılı tutun.

09 CHAn –
10 VErS Yazılım sürümü
11 End Kullanıcı menüsünden çıkın. Çıkmak için 

düğmesine basın.
(a) Varsayılan değerler koyu harfle gösterilmiştir.
(b) Etkinleştirildiği zaman bu işlev, ayarlı programa göre uygun

zamanda istenen ayar noktasına ulaşılmasını sağlamak için
kurulumu önceden (en fazla 2 saat) aktive edecektir. Her program
değişiminde, oda termostatı kurulumun farklı zamanlarda mevcut
olabilecek sıcaklık farklılıklarını dengelemek için ayar noktasına
ulaşmasının ne kadar sürdüğünü ölçer. Bu, sıcaklığı önceden
ayarlamadan program değişiklikleri yapmanızı sağlar, çünkü oda
termostatı bunu otomatik olarak yapar.

7.2 Montör menüsü
Montör menüsü kullanıcı menüsünde mevcut olmayan gelişmiş
parametreleri değiştirmek için kullanılır.

7.2.1 Montör menüsüne girmek için
1  düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Montör menüsünün ilk parametresi (rEGU) ekranda görünür.

Montör menüsünden çıkmak için,  ve  düğmelerini kullanarak
"End" parametresini seçin ve  düğmesine basın.
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7.2.2 Montör parametreleri

Parametre Açıklama Olası değerler(a)

# Adı
20 rEGU Sensör tipi ▪ AIR: oda

termostatının dahili
sıcaklık sensörü

▪ amb: harici sıcaklık
sensörü olarak monte
edilen EKRTETS

▪ FLR: zemin sensörü
olarak monte edilen
EKRTETS

▪ FL.L: –
21 MOde Çalışma modu ▪ Hot: ısıtma modu

▪ Cld: soğutma modu

▪ rEv: iki yönlü mod

▪ Aut: otomatik mod
21 Cld Soğutma modu alt

menüsünü etkinleştirin
(Cld öğesini seçin ve alt
menüye girmek için 
düğmesine basın)

▪ yes (etkin)

▪ no (devre dışı)

22 AirS Dahili sıcaklık sensörünün ölçülen değerlerini
görüntüleyin (°C/°F cinsinden görüntülenir)

23 AmbS Harici ortam sıcaklık sensörünün ölçülen
değerlerini görüntüleyin (°C/°F cinsinden
görüntülenir)

24 RecS Zemin sıcaklık sensörünün ölçülen değerlerini
görüntüleyin (°C/°F cinsinden görüntülenir)

25 FL.Lo –
26 FL.Hi –
27 reg Ayar tipi ▪ bp: oransal bant

(PWM 2°C/10 dk)

▪ hys: histerezis
(0,5°C)

28 UF1 Beton tipi (27=bp
olduğunda kullanılır)(b)

▪ uf1: düşük kalınlıkta
(<6 cm) sıvı beton

▪ uf2: >6  cm kalınlıkta
geleneksel beton

29 Bp1 –
30 Wir –
31 min Minimum ayarlanabilir

sıcaklık değeri(c)
▪ 5°C
▪ Aralık: 5°C~15°C

32 MAX Maksimum ayarlanabilir
sıcaklık değeri(c)

▪ 37°C
▪ Aralık: 20°C~37°C

33 Win Açık pencere algılama
işlevi

▪ yes (etkin)

▪ no (devre dışı)
34 rH Nem eşik değeri ▪ %55

▪ Aralık: %0~%100
35 dEv Çiy önleme işlevi(b) ▪ yes (etkin)

▪ no (devre dışı)
36 Clr EEp Oda termostatı belleğini temizler ve tüm

parametreleri varsayılan değerlerine sıfırlar. Oda
termostatını fabrika ayarlarına sıfırlamak için 
düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

37 End Montör menüsünden çıkın. Çıkmak için 
düğmesine basın.

(a) Varsayılan değerler koyu harfle gösterilmiştir.

(b) Yalnızca EKRTETS zemin sıcaklık sensörü olarak monte
edildiğinde.

(c) Isıtma ve soğutma işlemi için geçerlidir.

7.3 Alıcı-termostat radyo
yapılandırması

Oda termostatı ile alıcı arasında iletişim sağlamak için, radyo
bağlantısını yapılandırmanız gerekir.

1 Düğmeye 10 saniye basarak alıcıyı radyo yapılandırma moduna
alın.

Sonuç: RF LED yavaşça turuncu yanıp söner.

2 Oda termostatında,  düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Oda termostatı ekranı rF INI parametresini gösterir.
Termostat şimdi alıcıya radyo sinyalleri gönderecektir. Oda
termostatı ekranında,  yanıp söner.

3 Alıcının ve termostatın radyo yapılandırma modundan çıkması
için birkaç saniye bekleyin.

Sonuç: Oda termostatı ekranı, ana ekranı gösterir ve alıcı
üzerindeki RF LED eşleştirmenin başarılı olduğunu göstermek
için KAPALI durumuna geçer.

4 Radyo sinyallerinin alıcı tarafından doğru şekilde alındığını
doğrulayın.

Alıcı LED'ine genel bakış
a b c d

a Düğme
b Düğme LED
c Kontak LED
d RF LED

Düğme LED Kontak LED RF LED Anlam
– Kırmızı – Isıtma talebi

(termostat
modu)

– Mavi – Soğutma talebi
(termostat
modu)

Yeşil – – Zorunlu ısıtma
(manuel mod)

Yeşil, %50 – – Zorunlu
soğutma
(manuel mod)

Yeşil, %10 – – Zorunlu
KAPATMA
(manuel mod)

– – Yavaş yanıp
sönen turuncu

Radyo
yapılandırma
modu

– – Hızlı yanıp
sönen turuncu

RF sinyal kaybı

– – Turuncu, hızlı
kısa yanıp
sönme

RF alış
göstergesi

Kırmızı/Yeşil,
yanıp sönme

– – Termostat
sensörü hatası

Turuncu Mavi/Kırmızı Turuncu Alıcı sıfırlama(a)

(a) Alıcıyı sıfırlamak için, düğmeyi 30 saniye basılı tutun.
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BİLGİ
Düğmeye basıldığında alıcı KAPATILACAKTIR. Alıcı
kapatıldığında, entegre donma koruması (4°C) etkin kalır.

7.4 Sıcaklık sensörü kalibrasyonu
Oda termostatının dahili sıcaklık sensörü ve (opsiyonel) harici
sıcaklık sensörü kalibre edilebilir. Sensörlerin montajdan sonra
kalibre edilmesi önerilir. Dahili sıcaklık sensörü ve opsiyonel harici
sıcaklık sensörü için işlem aynıdır.

7.4.1 Sıcaklık sensörünü kalibre etmek için
1 Bir termometre kullanarak, zeminden 1,5 m mesafede odadaki

sıcaklığı en az 1 saat ölçün.

2 Kullanıcı menüsüne girmek için oda termostatı üzerindeki 
düğmesini 5 saniye basılı tutun.

3 Dahili ya da (opsiyonel) harici sıcaklık sensörünü kalibre etmek
istemenize bağlı olarak, AirC veya AMbC parametresini seçmek
için gezinti tuşlarını kullanın.

4 Seçili parametreyi değiştirmek için Tamam'a basın. Varsayılan
olarak "no" olarak ayarlanmıştır.

5  ve  düğmelerini kullanarak ölçülen değeri girin.

6 Onaylamak için Tamam'a basın.

Sonuç: "yes" mesajı görüntülenir ve değer oda termostatının dahili
belleğinde saklanır.

Gerekirse, saklanan kalibrasyon değeri  düğmesine basılarak
silinebilir. "no" mesajı görüntülenerek, değerin silindiğini
gösterecektir.

7.5 Çiy önleme
İki yönlü sistemler için, oda termostatı soğutma sırasında yoğuşmayı
önlemek için 2 şekilde nem yönetimi sunar.

Nem yüzdesi eşiği
Nem yüzdesi için bir eşik değer ayarlayabilirsiniz. Oda termostatı
nem yüzdesinin ayarlanan eşiği geçtiğini algıladığında, yoğuşmayı
önlemek için soğutma talebi durdurulur. Bu durumda, oda termostatı
ekranında  yanıp söner. Eşik değeri (varsayılan %55) değiştirmek
için, parametre 34 ("rH") değerini montör menüsünde istenen değere
ayarlayın.

Zemin sıcaklık sensörü ile çiy önleme işlevi
Opsiyonel harici sıcaklık sensörü EKRTETS zemin sıcaklık sensörü
olarak monte edilirse, parametre 35 ("dEv") çiy önleme işlevini
etkinleştirmek için montör menüsünde "yes" olarak ayarlanabilir.

Etkinleştirildiğinde bu işlev, zemin sıcaklık sensörüyle ölçülen
sıcaklığı sürekli olarak çiy noktasıyla karşılaştıracaktır. Çiy noktası,
oda sıcaklığı ve neme göre hesaplanır. Zemin sıcaklığı çiy
noktasının altına düşerse veya ona çok yaklaşırsa, zeminde
yoğuşmayı önlemek için soğutma talebi geçici olarak durdurulur. Çiy
önleme işlevi etkinken, oda termostat ekranında  yanıp söner.

8 Teknik özellikler
Oda termostatı (EKRTRB)
Sıcaklık okuma kesinliği 0,1°C kademeler
Çalışma sıcaklığı 0°C~40°C
Ayar noktası sıcaklık aralığı 5°C~37°C, 0,5°C'lik kademeler
Tatil modu sıcaklık aralığı 0,5°C~10°C
Elektrik koruması Sınıf II – IP30 (iç mekan

kullanımı, kirletme derecesi 2)
Güç kaynağı 2 alkalin AAA LR03 1,5 V pil

Pil otonomisi Kullanım koşullarına bağlı olarak
yaklaşık 2 yıl

Dahili sıcaklık sensörünün
algılama elemanı

NTC 10kΩ, 25°C'de

Alıcı (EKRTRB)
Çalışma sıcaklığı 0°C~40°C
Elektrik koruması Sınıf II – IP30
Güç kaynağı 1N~ 50 Hz 230 V
Radyo frekansı ve alıcı bölge 868 MHz, <10 mW, açık alanda

yaklaşık 100 m, konut çevresinde
30 m

Çıkış röleleri Maksimum yük 5 A, 230 V
Maksimum sigorta amp 3 A
Güç tüketimi 15 W (maksimum)
Gerilim darbelerine karşı
bağışıklık

Kategori III (2,5 kV)

Termostatın otomatik eylem tipi 1C

Harici sıcaklık sensörü (EKRTETS)
Algılama elemanı NTC 10kΩ, 25°C'de
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