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EKWCTRAN1V3

EKWCTRAN1V3 z wyswietlaczem słuzy do regulacji temperatury pomieszczenia 
poprzez nastawe pozadanej temperatury do zasterowania napedów 
regulacyjnych w trybie grzania / chłodzenia. Kazde inne zastosowanie stanowi 
uzytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, za które producent nie odpowiada.
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Pozycja montażowa
Obce źródła ciepła 
wywierają wpływ na 
funkcje regulatora.
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 ¾ Instalacja elektryczna winna być wykonana według aktualnie 
obowiązujących postanowień prawa krajowego oraz lokalnie 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przez autoryzowany 
personel.

 ¾ Otwarcie urządzenia możliwe jest jedynie przez autoryzowany 
personel, po odłączeniu napięcia.

 ¾ Urządzenie należy użytkować jedynie w nienagannym stanie 
technicznym.

 ¾ Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci. 
Ewentualnie należy nadzorować dzieci, zajmujące się urządzeniem.

Montaż
Sterownik winien być zamontowany bezpośrednio na ścianie lub na puszce 
podtynkowej. Przyłącze elektryczne należy wykonać według zaleceń, 
przedstawianych w punkcie 3.

Sterownik może być 
zamontowany w systemach 
grzewczych i chłodzących. 
W celu blokady funkcji 
chłodzenia należy połączyć 
ze sobą styki na dole po lewej 
stronie. Przed wykonaniem 
tych prac należy odłączyć 
zasilanie.

* Pokrywa ochronna

Temperatura obniżona
Temperatura obniżona o 2 K może być 
aktywowana za pośrednictwem L/L1 w  
pozycji  np. za pomocą zewnętrznego  
zegara sterującego.
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TERMOSTAT ANALOGOWY 230 V

Demontaż
1. Wyłączyć zasilanie energią elektryczną.
2. Zdjąć okablowanie
3. Zdemontować sterownik oraz poddać go utylizacji w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami.
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Nastawnik wartości zadanej
Ustawić pożądaną temperaturę, obracając nastawnik.

Kalibracja wartości zadanej
1. Zdjąć nastawnik wartości 

zadanej.
2. Wyregulować korektę 

temperatury: Możliwe jest 
zrównanie z temperaturą 
pokojową pomiędzy -2 K 
a +2 K.

Opcjonalnie – ograniczenie 
zakresu temperatury 
Założyć i wyregulować 
ogranicznik temperatury 
maksymalnej i minimalnej.

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRAN1V3
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Dane techniczne
Napięcie robocze: 230 V ±10%, 50 Hz
Zabezpieczenie 230 V:  T2AH
Element sterowniczy 230 V: Przekaźnik
Moc załączalna 230 V:  2 A opór czynny
Prąd znamionowy bez napędów: 230 V: ≤2 mA
Maks. dopuszczalny pobór prądu  
po włączeniu napędów: 230 V: 1,8 A
Zakres nastaw temperatury: 10°C - 28°C
Kalibracja wartości zadanej: ±2 K
Temperatura obniżona: 2 K:
Rejestracja temperatury: 0 - 40°C
Dokładność pomiaru: ±0,5 K
Temperatura otoczenia: 0 - 50°C
Zakres temperatury przechowywania: -25 do +75°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 80% bez powstawania skroplin
Temp. badania wytrzymałości na 
odkształcenia: Terminal: 100 °C
 Obudowa z tworzywa sztucznego: 75 °C
Zgodność CE według: EN 60730
Stopień ochrony 230 V II
Stopień ochrony: IP 20
Napięcie udarowe znamionowe: 1500 V
Stopień zanieczyszczenia: 2
Sposób działania: Typ 1 / Typ 1.C
Masa: 90 g
Wymiary (S x W x G): 86 x 86 x 29 mm
Funkcja ochrony przed mrozem: Od +6°C w trybie grzania, nieaktywny 
w trybie chłodzenia.

Dotyczy tylko sterowników z funkcją grzania i chłodzenia:
Funkcja ochrony zaworów: Co 14 dni 6 minut po ostatniej aktywności.
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Symbol ten oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne 
powinny być usuwane osobno, nie zaś z niesegregowanymi 
odpadami z gospodarstw domowych. Jednostki muszą być 
poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu 
ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec 
ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.
Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z 
instalatorem lub lokalnym urzędem.
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