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EKWUFHTA1V3

Prieš pradedant bet kokį darbą su baze būtina atidžiai perskaityti visą šią instruk-
ciją. Šią instrukciją būtina pasilikti ir perduoti būsimiems naudotojams.

Šie simboliai žymi

Bazė naudojama 
• kaip ne daugiau kaip 10 zonų temperatūros reguliavimo pagal patalpas 

sistemos sprendimas šildymo ir vėsinimo sistemoms, 
• ne daugiau kaip 18 vykdymo elementų ir 10 patalpų valdymo blokų prijungti, 
• vykdymo elementams sujungti su valdymo veiksmo krypties įtaisu NC 

(užvertuoju) arba NO (atvertuoju), priklausomai nuo naudojamo termostato, 
• išoriniam laikmačiui prijungti,
• priklausomai nuo naudojamo tipo – siurbliui arba katilui, CO signalo 

generatoriui, temperatūros ribotuvui ar rasos taško jutikliui prijungti,
• kaip fiksuotas įrenginys.
Bet koks kitoks naudojimas, keitimas ar pavertimas yra aiškiai draudžiami ir kelia 
pavojų, už kurį gamintojas neatsako.

Elektros instaliacijos darbus reikia atlikti pagal galiojančias nacionalines taisy-
kles bei pagal jūsų vietos elektros tiekimo bendrovės taisykles. Šioje instrukcijo-
je numatoma, kad darbus atliks specialistas, kurio žinios atitinka vienos iš toliau 
išvardytų profesijų oficialiai pripažintą kvalifikaciją:
• sanitarinių, šildymo ir oro kondicionavimo technologijų sistemų mechanikas,
• elektros įrangos montuotojas arba 
• elektronikos inžinierius,
pagal Vokietijos Federacinės Respublikos oficialiai paskelbtus profesijų pavadi-
nimus ir panašias profesijas pagal Europos Bendrijos teisę.

Kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, susijusių su žala žmonėms ir (arba) 
turtui, reikia atsižvelgti į visas šioje instrukcijoje pateiktas saugos pastabas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl bazinės stoties elektros įtampos!
• Prieš atidarydami visada atjunkite nuo tinklo ir apsaugokite nuo netyčinio 

įjungimo.
• Prietaisą atidaryti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
• Atjunkite išorinius įtampos šaltinius ir apsaugokite nuo įjungimo.
• Gaminį galima naudoti tik jam esant idealios būklės.
• Nenaudokite prietaiso ne jo dangčio.
• Šis blokas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, ju-

timo ar psichikos gebėjimai riboti arba kurie neturi patirties ar žinių. Jei reikia, 
šiuos asmenis turi prižiūrėti už jų saugumą atsakingas asmuo arba jie turi 
gauti tokio asmens nurodymus, kaip naudotis šiuo bloku.

• Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Jei reikia, vaikus būtina 
prižiūrėti.

• Avarijos atveju atjunkite visą temperatūros reguliavimo pagal patalpas sis-
temą.

Toliau parodyta visa įranga. Priklausomai nuo esamos bazės, atskiros pozicijos 
gali būti praleistos.

Šis gaminys yra paženklintas CE ženklu ir atitinka šių reglamentų reikalavimus:
• 2014/30/ES "Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elek-

tromagnetiniu suderinamumu, suderinimo" su pataisomis
• 2014/35/ES "Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam 

tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderi-
nimo" su pataisomis

• 2011/65/ES "Tarybos direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo 
elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo" su pataisomis

Visam įrenginiui gali būti taikomi didesni apsaugos reikalavimai, kurių laikytis 
privalo montuotojas.

1 Katilo jungtis
2 Siurblio jungtis
3 Apsauginio laidininko jungtis  

(skirta tik 230 V)
4 Įtampos šaltinis
5 Saugiklis
6 Temperatūros ribotuvas arba 

rasos taško jutiklis
7 Reduktoriaus kanalas, išorinis 

laikmatis

8 Šildymo/vėsinimo perjungimas
9 Termostato jungtis
10 Šviesos diodai
11 Įtempimo atpalaidavimas
12 Vykdymo elementų jungtis
13 Jungiklis dvieiliu korpusu
14 Korpuso dangčio su integruotu 

sistemos laikrodžiu kontaktai

1 Komplektacija

2 Apie šią instrukciją

3 Sauga
3.1 Paskirtis

3.2 Saugos pastabos

3.3 Su personalu susijusios prielaidos

4 Prietaiso apžvalga
4.1 Jungtys ir indikacijos

4.2 Techniniai duomenys

4.3 Atitiktis

svarbią informaciją.
įspėjimą, susijusį su elektros įtampa,

1x 2x
T4AH

Darbinė įtampa: 230 V ±10%, 50 Hz
Vartojamoji galia 230 V: maks. 50 VA
Saugiklis 230 V: T4AH
Šildymo zonų skaičius: 10
Prijungiamų vykdymo elementų tipas EKWCVATR1V3
 10 šildymo zonų: maks. 18
Pirmiau nenurodytiems vykdymo elementams taikomi šie parametrai
 Įjungimo srovė vienam vykdymo elementui: maks. 500 mA (skirta 230 V)
Siurblio/katilo valdymas  
 Komutuojama galia: 2 A, 200 VA indukcinė
 Įjungimo delsa: 2 min.
 Tolesnės kontrolės laikas fiksuotas/reguliuojamas: 2 min. / 5–15 min.
Siurblio apsaugos funkcija: 14 dienų 1 minutę
Valdymo kryptis: NC arba NO
Aplinkos temperatūra: nuo 0 iki +50 °C
Sandėliavimo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
Aplinkos drėgnis: 80%, be kondensacijos
Bandymo spaudžiant rutuliuką temperatūra: Gnybtai: 100 °C
  Plastikiniai korpusai: 75 °C
Taršos laipsnis: 2
Vardinė impulsinė įtampa: 1500 V
ERP klasė pagal ES 811/2013: 1=1%
Apsaugos klasė 230 V: II
Apsaugos tipas: IP 20
Poveikio tipas: 1 tipas / 1.C tipas
Matmenys (A x I x G): 90 x 326,5 x 50 mm
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MONTAVIMO VADOVAS
Kelių zonų bazinis blokas 230 V

https://qr.daikin.eu?N=EKWUFHTA1V3
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1. Nuimkite dangtį.
2. Sumontuokite bazę. Jei montuojate ant sienos, bazę prie sienos pritvirtinki-

te 2 Ø 4 mm varžtais ir sienos kokybę atitinkančiais kaiščiais. Jei montuoja-
te ant montavimo laikiklio, naudokite laikiklį TS 35/7.5.

3. Sujunkite elektros jungtis.
4. Uždėkite dangtį.

Valdymo kryptis nustatoma 1 junge:
 NO veikimas:  1 jungė = ĮJUNGTA
 NC veikimas:  1 jungė = IŠJUNGTA
Fiksuotą 2 minučių siurblio arba katilo tolesnės kontro-
lės laiką galima pailginti pridedant 5, 10 ar 15 minučių, 
naudojant 2 ir 3 jungę:

Valydami naudokite tik minkštą šluostę, kuri turi būti sausa ir nesudrėkinta tir-
pikliais.

• Atjunkite viso įrenginio maitinimą.
• Atjunkite laidus, vedančius į išoriškai prijungtus komponentus.
• Nuimkite bazę ir tinkamai ją pašalinkite, jei reikia.

ĮSPĖJIMAS! Elektros įtampa! Pavojus gyvybei!
• Prieš atidarydami visada atjunkite bazę nuo tinklo ir apsaugokite nuo 

netyčinio įjungimo. 
• Atjunkite išorinius įtampos šaltinius ir apsaugokite nuo netyčinio įjungimo.

ĮSPĖJIMAS! Elektros įtampa! Pavojus gyvybei!
• Prieš atidarydami visada atjunkite bazę nuo tinklo ir apsaugokite nuo 

netyčinio įjungimo. 
• Atjunkite išorinius įtampos šaltinius ir apsaugokite nuo netyčinio įjungimo.

Šią instrukciją saugo autoriaus teisės. Visos teisės saugomos. Jos negalima kopijuoti, atkurti, sutrumpinti ar perduoti nei visos, 
nei dalimis, jokia forma, nei mechaniniu, nei elektroniniu būdu, prieš tai negavus gamintojo sutikimo.
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Nachlaufzeit
Shut-down delay

10min 15min

2 32 3

2 32 3

Laikas 2 jungė 3 jungė
0 min IŠJUNGIMAS IŠJUNGIMAS
5 min IŠJUNGIMAS ĮJUNGTA

10 min. ĮJUNGTA IŠJUNGIMAS
15 min. ĮJUNGTA ĮJUNGTA

Funkcija Spalva Paaiškinimas
Siurblys/
katilas

Žalia Dega:  siurblys/katilas veikia
Nedega: siurblys/katilas neveikia
Mirksi:  temperatūros ribotuvas/rasos taško jutiklis veikia

Tinklo įtampa Žalia Dega: prietaisas veikia
Nedega: prietaisas neveikia
Mirksi: veikia vožtuvo apsaugos funkcija (parinktis)

Saugiklis Raudona Dega: saugiklio defektas
Perjungimas Mėlyna Dega: vėsinimo režimas aktyvus

Nedega: šildymo režimas aktyvus
1–10 šildymo 
zonos

Žalia Dega: šildymo zona aktyvi
Nedega: šildymo zona išjungta

Jungiant 230 V įtampos šaltinį, kabelio skerspjūvis turi būti 1,5 mm². Priklausomai nuo bazės įtampos versijos iš bazės galima išimti L1 arba L ir L2 arba N bei 
apsauginį laidininką. Temperatūros ribotuvą/rasos taško jutiklį galima prijungti prie kontakto TB/%H esant NC veikimui; esant NO veikimui šio kontakto naudoti 
negalima. Jei temperatūros ribotuvas neprijungtas, jungtį TB/%H būtina sujungti tiltu (numatyta gamykloje). Tiltą būtina atjungti, kai tik prijungiamas temperatūros 
ribotuvas. Temperatūros ribotuvas turi būti užvertasis kontaktas.

Šildymo/vėsinimo perjungimas

Vėsinimas

Šildymas

Sistemos laikrodis

Įtampos šaltinis

Temperatūros ribotuvas

Siurblys

Katilas

Vykdymo elementas

Analoginis termostatas

Skaitmeninis valdiklis
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5 Montavimas

5.1 Kaip pasirinkti ir įstatyti saugiklį

5.2 Parametrų verčių parinkimas

6 Elektros jungčių jungimas

7 Šviesos diodų signalai

8 Techninė priežiūra
8.1 Saugiklio keitimas

8.2 Valymas

9 Išmontavimas

 Termostatų laidų išvedžioji-
mas priklauso nuo esamos 
bazės. Vesdami laidus lai-
kykitės termostato ar atitin-
kamo komponento instruk-
cijos.

Naudojama įtampa 
turi būti pažymėta 
identifikavimo 
plokštelėje.

2a1

Jei nustatytas 
NO veiki-
mas, visas 
nepanaudotas 
termostatų 
jungtis sujun-
kite tiltu.
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Šis simbolis reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai produktai NETURI būti išmetami kartu su nerūšiuotomis 
komunalinėmis atliekomis. Įrenginius reikia pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo 
ir utilizavimo įstaigas. 
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