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EKWCTRAN1V3

EKWCTRAN1V3 е предназначен за регулиране на стайна температура 
чрез задаване на желаната температура за активиране на задвижващи 
механизми в режим на отопление/охлаждане. Всяка друга употреба се 
счита за употреба извън предназначението; производителят не носи 
отговорност за използване извън предназначението.
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Монтажно положение
Външните топлинни 
източници ще 
повлияят на работата 
на работата на 
термостата.
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 ¾ Електрическата инсталация трябва да се изпълни съгласно 
действащите национални VDE разпоредби, както и в съответ-
ствие с разпоредбите на местното електроразпределително 
дружество, от упълномощен и обучен електротехник в изклю-
чено от напрежение състояние.

 ¾ Устройството може да бъде отваряно само от упълномощен 
електротехник. Може да се отворя само в изключено от на-
прежението състояние.

 ¾ Използвайте устройството само ако е в отлична изправност.
 ¾ Не допускайте деца да си играят с устройството. Ако е необ-

ходимо, децата трябва да бъдат под наблюдение.

Монтаж
Монтирайте термостата директно върху стената или върху вградена 
кутия. Направете електрическата връзка, както е показано на фигура 3.

Термостатът може да се 
използва в отоплителни 
и охладителни системи. 
Ако искате да блокирате 
функцията за охлаждане, 
свържете долните леви 
контакти един към друг, 
когато са без захранващо 
напрежение.

* Предпазен капак

Температура на понижаване
Понижаване от 2 K може да се активира  
до  от L/L1, например чрез външен таймер.
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АНАЛОГОВ ТЕРМОСТАТ 230 V

Демонтаж
1. Изключете захранващото напрежение.
2. Отстранете кабелите.
3. Махнете термостата и го изхвърлете по подходящ начин.
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Регулатор на желаната стойност
Задайте желаната температура, като завъртите 
регулатора на желаната стойност

Калибриране на желаната 
стойност
1. Отстранете регулатора 

на желаната стойност.
2. Задайте корекция на 

желаната стойност: 
възможно е привеждане 
в съответствие с  
температурата на 
помещението между 
-2 K ... +2 K.

По избор - ограничаване 
на температурния 
диапазон
Поставете и настройте 
ограничителите за 
минимална и максимална 
температура.

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRAN1V3
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Технически данни
Работно напрежение: 230 V ±10%, 50 Hz
Предпазител 230 V: T2AH
Превключващ елемент 230 V: реле
Превключващо напрежение 230 V: 2 A резистивен товар
Номинален ток без задвижване на клапаните: 230 V: ≤2 mA
Допустимо максимално потребление на ток 
със свързано задвижване на клапаните: 230 V: 1,8 A
Диапазон за настройка на температурата: 10°C - 28°C
Калибриране на желаната стойност: ±2 K
Температура на понижение: 2 K
Измерване на температурата: 0 - 40°C
Точност на измерване: ±0,5 K
Окръжаваща температура: 0 - 50°C
Температурен диапазон на съхранение: -25 до +75°C
Допустима влажност на околната среда: 80%, без кондензация
Температура за изпитване  
с притискане на сачма: Клеми: 100°C
 Пластмасова кутия: 75°C
CE съответствие съгласно: EN 60730
Клас на защита 230 V: II
Степен на защитата: IP 20
Номинално импулсно напрежение: 1500 V
Степен на замърсяване: 2
Тип на действие: Тип 1 / Тип 1.C
Тегло: 90 g
Размери (Ш х В х Д): 86 x 86 x 29 mm
Функция против замръзване: от +6°C в отоплителен режим, неактивна 
в режим на охлаждане.
Само термостати с функция за отопление/охлаждане:
Функция за защита на клапаните: веднъж на всеки 14 дни 
в продължение на 6 минути след последното задействане
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Този символ означава, че електрическите и електронни 
продукти НЕ трябва да се смесват с несортирани битови 
отпадъци. Модулите трябва да се третират в специално 
съоръжение за повторна употреба, рециклиране 
и оползотворяване на отпадъци. 
Като гарантирате правилното изхвърляне на този продукт, 
ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни 
последствия за околната среда и човешкото здраве. 
За допълнителна информация се свържете с вашия 
монтажник или с местния орган.
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