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EKWCTRDI1V3

DIGITAL TERMOSTAT 230 V

EKWCTRDI1V3 med skjerm brukes for å regulere romtemperaturen ved 
å angi ønsket temperatur for aktivering av servomotorer under oppvarming-/
avkjølingsmodus. Ingen annen form for bruk er tiltenkt, og produsenten kan 
ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er tiltenkt.

 ¾ Den elektriske installasjonen skal utføres av en autorisert, 
faglært person, og utstyret skal være frakoblet i samsvar med 
aktuelle nasjonale forskrifter og retningslinjene fra det lokale 
strømselskapet.

 ¾ Enheten skal kun åpnes av en autorisert elektriker. Den skal 
kun åpnes i strømløs tilstand.

 ¾ Enheten skal kun brukes når den er i perfekt stand.
 ¾ Sørg for at barn ikke leker med enheten. Barn skal ha tilsyn 

ved behov.

± 150 cm
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60 mm

Beskyttelsesdeksel

Rengjøring
Bruk kun en tørr klut uten løsningsmid-
del under rengjøring.

Demontering
1. Slå av spenningstilførselen.
2. Fjern ledningene.
3. Ta av termostaten og lever den  

til avfallshåndtering.
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1. Skjerm med funksjonsvisning
2. Dreieknapp

• Roter: Angi måltemperatur/ 
menybetjening

• Trykk: Aktiver menynivå/ 
funksjoner

Trykk på dreieknappen for å aktivere menyer eller funksjoner. Roter 
dreieknappen for å veksle mellom menyer og funksjoner, og trykk igjen for 
å åpne. Juster innstillingene og trykk for å bekrefte. Hvis du ikke utfører 
en handling, går skjermen tilbake til sin opprinnelige tilstand etter maks. 
30 sekunder.
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Lifestyle-funksjoner Minimumstemperatur

Innstillinger Maksimumstemperatur

Oppvarming Bekreft innstillinger

Betjeningssperre Temperaturkorreksjon

Slå av Tilbake

Automatisk drift Tjeneste

Dagdrift Kjøling

Nattdrift Skjermlys

Ønsket/faktisk temperatur Last inn fabrikkinnstillinger

Driftsspenning: 230 V ±10%, 50 Hz
Sikring 230 V: T1AH
Koblingselement 230 V: Relé
Koblingseffekt: 1 A motstandsbelastning
Merkestrøm uten ventildriver: 230 V: ≤2 mA
Maks. tillatt strømforbruk med  
tilkobl. ventildriver 230 V: 1 A
Temperaturinnstillingsområde: 5–30°C
Koblingsklemmer: 0,22 mm² til 1,5 mm²
Reduksjonsdifferanse: justerbar
Temperaturmåling: 0–40°C
Miljøtemperatur: 0–50°C
Lagringstemperaturområde: -20 til +70°C
Tillatt luftfuktighet: 80%, ikke-kondenserende
Temp. for kuletrykktest: Klemmer: 100°C 
 Plastkabinett: 75°C
CE-samsvar iht.: EN 60730
Beskyttelsesklasse 230 V: II
Beskyttelsesgrad: IP 20
Forurensningsgrad: 2
Nominell støtspenning: 1500 V
Handlingstype: Type 1 / type 1.C
Vekt: 105 g
Mål (B x H x D): 86 x 86 x 31 mm

Ventilbeskyttelse:  Én gang hver 14. dag i 10 minutter etter 
siste utløsning.

Frostbeskyttelse:  Fra +5°C i oppvarmingsmodus. Inaktiv 
i kjølemodus.

Tekniske data

Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter 
IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Enhetene 
må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering 
og gjenvinning. 
Når du sørger for at dette produktet avfallsbehandles på riktig 
måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser 
for miljø og menneskelig helse. 
Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer 
informasjon.
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https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3


