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EKWCTRAN1V3

O EKWCTRAN1V3 destina-se à regulação da temperatura ambiente ao definir 
a temperatura pretendida para a ativação dos atuadores no funcionamento de 
aquecimento/arrefecimento. Qualquer outra utilização é considerada não prevista; 
o fabricante não pode ser considerado responsável por utilização indevida.
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Posição de instalação
As fontes de calor 
externas afetam 
o desempenho do 
termóstato.
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 ¾ A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com as 
normas VDE nacionais vigentes e de acordo com as normas da 
sua empresa de serviços de eletricidade local, por um eletricista 
autorizado e qualificado e no estado desenergizado.

 ¾ Apenas um eletricista autorizado pode abrir o aparelho. Apenas 
pode ser aberto no estado desenergizado.

 ¾ Utilize o aparelho apenas se este estiver em perfeitas condições.
 ¾ Certifique-se de que as crianças não brincam com este aparelho. 

As crianças devem ser monitorizadas, se necessário.

Instalação
Instale o termóstato diretamente na parede ou numa caixa de montagem. 
Efetue a ligação elétrica conforme apresentado na figura 3.

O termóstato pode ser utilizado 
em sistemas de aquecimento 
e de arrefecimento. Se 
pretende bloquear a função 
de arrefecimento, ligue 
os contactos inferiores 
esquerdos entre si no estado 
desenergizado.

* Tampa de proteção

Temperatura reduzida
A redução de 2 K pode ser ativada para  por  
L/L1, por exemplo, por um temporizador externo.
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TERMÓSTATO ANALÓGICO DE 230 V

Desmontagem
1. Desative a alimentação de tensão.
2. Remova a cablagem.
3. Retire o termóstato e elimine-o adequadamente.
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Regulador do valor pretendido
Regule a temperatura pretendida ao rodar o regulador 
do valor pretendido

Calibração do valor 
pretendido
1. Remova o regulador 

do valor pretendido.
2. Defina a correção do valor 

pretendido: é possível 
um alinhamento com 
a temperatura ambiente 
entre -2 K ... +2 K.

Opcional – Limitar 
o intervalo de temperatura
Insira e regule os limitadores 
para a temperatura mínima 
e máxima.

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRAN1V3
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Dados técnicos
Tensão operacional: 230 V ±10 %, 50 Hz
Fusível 230 V: T2AH
Elem. de comutação 230 V: Relé
Potência de comutação 230 V: 2 A carga óhmica
Corrente nominal s/ acionamentos de válvula: 230 V: ≤2 mA
Consumo máx. de corrente admissível 
com os acionamentos de válvula ligados: 230 V: 1,8 A
Intervalo de regulação da temperatura: 10 °C - 28 °C
Calibração do valor pretendido: ±2 K
Temperatura de redução: 2 K
Medição da temperatura: 0 - 40 °C
Precisão de medição: ±0,5 K
Temperatura ambiente: 0 - 50 °C
Intervalo de temp. de armazenamento: -25 a +75 °C
Humidade ambiente admissível: 80%, não condensada
Temp. para o teste de pressão de esfera: Terminais: 100 °C
 Caixa de plástico: 75 °C
Conformidade CE de acordo com: EN 60730
Classe de proteção 230 V: II
Grau de proteção: IP 20
Tensão de impulso nominal: 1500 V
Grau de poluição: 2
Ação de tipo: Tipo 1/Tipo 1.C
Peso: 90 g
Dimensões (A x C x P): 86 x 86 x 29 mm
Função de anticongelamento: desde +6 °C no modo de aquecimento, inativa 
no modo de arrefecimento.
Apenas termóstatos com função de aquecimento/arrefecimento:
Função de proteção de válvula: uma vez a cada 14 dias durante 6 minutos 
após a última ativação
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Este símbolo significa que os produtos elétricos e eletrónicos 
NÃO podem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. 
As unidades têm de ser processadas numa estação de 
tratamento especializada, para reutilização, reciclagem  
e/ou recuperação. 
Ao certificar-se de que este produto é eliminado corretamente, 
está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas 
para o ambiente e para a saúde humana. 
Para mais informações, contacte o seu instalador ou autoridade 
local.
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