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Baz üniteyle bir işe başlamadan önce bu talimatların tümü, iyice okunmalıdır. Bu 
talimatlar saklanmalı ve daha sonraki kullanıcılara verilmelidir.

Aşağıdaki semboller şunları gösterir

Baz ünitenin görevi şudur: 
• ısıtma ve soğutma sistemleri için odadan odaya sıcaklık kontrol sistemini 

maksimum 10 bölgeyle düzenlemek, 
• maksimum 18 aktüatör ve 10 oda kontrol ünitesi bağlantısı, 
• aktüatörlerin kullanılan termostata göre kontrol eylemi NK (normalde kapalı) 

veya NA (normalde açık) yönünde bağlantısı, 
• harici zamanlayıcının bağlantısı,
• kullanılan tipe göre, bir pompa veya boyler bağlantısı, bir CO sinyali jenera-

törü, bir sıcaklık sınırlayıcı veya çiğ noktası sensörü,
• sabit bir montaj.
Diğer tüm kullanım, değiştirme ve dönüştürmeler açıkça yasaklanmıştır ve üreti-
cinin sorumlu olamayacağı tehlikeler doğurur.

Elektrik tesisatı geçerli ulusal düzenlemelere göre ve yerel elektrikli cihazlar 
şirketinizin düzenlemelerine göre yapılmalıdır. Bu talimatlar, kişinin aşağıdaki 
mesleklerden birinde resmi olarak tanınan bir dereceyle uzman düzeyde bilgili 
olduğunu düşünür:
• Sağlık, ısıtma ve klima teknolojisi Sistem Teknisyeni
• Elektrikli Cihaz Montörü veya 
• Elektronik Mühendisi
Almanya Federal Cumhuriyeti'nde resmi olarak ilan edilen meslek tanımlarına 
ve Avrupa Topluluğu Yasaları kapsamındaki muadil mesleklere göre.

Kişisel yaralanma ve/veya malın hasarı dahil kazalardan kaçınmak için bu tali-
matlardaki tüm güvenlik notlarına uyulmalıdır.

UYARI
Baz istasyonundaki elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!
• Her zaman elektrik şebekesi ile bağlantıyı kesin ve açmadan önce beklenme-

dik aktivasyona karşı emniyete alın.
• Yalnızca yetkili bir elektrik teknisyeni cihazı açabilir.
• Harici voltajların bağlantısını kesin ve aktivasyona karşı emniyete alın.
• Ürünü yalnızca mükemmel durumdayken kullanın.
• Cihazı cihaz kapağı olmadan kullanmayın.
• Bu ünite kısıtlı fiziki, algısal veya zihinsel becerileri olan veya deneyimsiz veya 

bilgisiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanıma uygun değildir. Gerekirse, 
bu kişiler güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmalı-
dır veya bu üniteyi kullanmak için sorumlu kişiden talimatlar almalıdır.

• Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olun. Çocuklar gerekirse gö-
zetim altında tutulmalıdır.

• Acil durum olduğunda, tüm odadan odaya sıcaklık kontrol sisteminin bağlan-
tısını kesin.

Aşağıdaki talimatlar tam ekipmanı göstermektedir. Mevcut baz üniteye göre tek 
konumlar atlanabilir.

Bu ürün CE İşareti ile etiketlenmiş olup aşağıdaki düzenlemeye uygundur:
• 2014/30/EU ve düzeltmeleri "Elektromanyetik Uyumlulukla ilgili Üye Ülkelerin 

yasalarının yakınlaştırılmasıyla ilgili Konsey Direktifi"
• 2014/35/EU ve düzeltmeleri "Belirli gerilim sınırlarında kullanılacak elektrikli ci-

hazlarla ilgili AB Üye Ülkelerinin Yönetmeliklerinin Koordinasyonu için Konsey"
• 2011/65/EU "Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Bazı Zararlı Maddelerin Kul-

lanımının Kısıtlanması"
Genel montajla ilgili daha yüksek koruma gereklilikleri olabilir ve bunlara uymak 
montörün sorumluluğudur.

1 Kazan bağlantısı
2 Pompa bağlantısı
3 Koruyucu iletken bağlantısı 

(yalnızca 230 V için)
4 Voltaj beslemesi
5 Sigorta
6 Sıcaklık sınırlayıcı veya çiğ 

noktası sensörü
7 Azaltma kanalı, harici zamanlayıcı

8 Isıtma/soğutma geçişi
9 Termostat bağlantısı
10 LED'ler
11 Gerginlik alma
12 Aktüatörlerin bağlantısı
13 DIP anahtarı
14 Entegre sistem saatli kasa kapağı 

için kontaklar

1 Besleme kapsamı

2 Bu talimatlar hakkında

3 Emniyet
3.1 Amaçlanan kullanımı

3.2 Güvenlik notları

3.3 Personelle ilgili önlemler

4 Cihaza genel bakış
4.1 Bağlantılar ve göstergeler

4.2 Teknik veriler

4.3 Uygunluk

önemli bilgiler.
elektrik voltajına göre bir uyarı

1x 2x
T4AH

Çalıştırma voltajı: 230 V ±%10, 50 Hz
Güç girişi 230 V: maks. 50 VA
Sigorta 230 V: T4AH
Isıtma bölgesi sayısı: 10
Bağlanabilir aktüatör Tipi EKWCVATR1V3
 10 ısıtma bölgesi: maks. 18
Aşağıdakiler, yukarıda değinilenlerin dışındaki aktüatörler içindir
 Aktüatör başına ani akım: maks. 500 mA (230 V için)
Pompa/boyler kontrolü  
 Anahtarlama gücü: 2 A, 200 VA endüktif
 Açma gecikmesi: 2 dak
 İzleme süresi sabit/ayarlanabilir: 2 dak / 5 - 15 dak
Pompa koruma işlevi: 14 gün, 1 dakika
Kontrol yönü: NK veya NA
Ortam sıcaklığı: 0 ila +50 °C
Depolama sıcaklığı: -20 ila +70 °C
Ortam nemliliği: %80, yoğuşmayan
Bilye basınç testi için sıcaklık: Terminaller: 100 °C
  Plastik muhafazalar: 75 °C
Kirlilik derecesi: 2
Nominal darbe voltajı: 1500 V
EU 811/2013'e göre ERP sınıfı: 1=%1
Koruma sınıfı 230 V: II
Koruma türü: IP 20
Tip eylemi: Tip 1 / Tip 1.C
Boyutlar (G x Y x D): 90 x 326,5 x 50 mm
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MONTAJ KILAVUZU
Çok bölgeli baz ünite 230 V

https://qr.daikin.eu?N=EKWUFHTA1V3
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1. Kapağı çıkarın.
2. Baz üniteyi monte edin. Duvar montajında, baz üniteyi duvara 2 Ø 4 mm 

vidayla ve ilgili pimlerle duvarın kalitesine göre sabitleyin. Montaj braketine 
monte ederken, bir TS 35/7.5 kelepçe kullanın.

3. Elektrik bağlantısını yapın.
4. Kapağı takın.

Kontrol yönü atlatma kablosu 1 ile ayarlanır:
 NA işlemi:  Atlatma kablosu 1 = AÇIK
 NK işlemi:  Atlatma kablosu 1 = KAPALI
Pompanın veya boylerin 2 dakikalık sabit izleme süre-
si, atlatma kablosu 2 ve 3 kullanılarak ek bir 5, 10 veya 
15 dakika artırılabilir:

Temizlik için yalnızca, kuru ve çözücü içermeyen yumuşak bir bez kullanın.

• Tüm kurulumun enerjisini kesin.
• Harici olarak bağlı tüm bileşenlerin kablolarını çıkarın.
• Gerekirse baz üniteyi çıkarın ve düzgün şekilde atın.

UYARI!Elektrik voltajı! Hayati tehlike!
• Her zaman baz ünitenin elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin ve aç-

madan önce beklenmedik aktivasyona karşı emniyete alın. 
• Harici voltajların bağlantısını kesin ve beklenmeyen aktivasyona karşı 

emniyete alın.

UYARI Elektrik voltajı! Hayati tehlike!
• Her zaman baz ünitenin elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin ve aç-

madan önce beklenmedik aktivasyona karşı emniyete alın. 
• Harici voltajların bağlantısını kesin ve beklenmeyen aktivasyona karşı 

emniyete alın.

Bu talimatlar telif haklarıyla korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Önce üreticiden izin alınmadan tamamı veya parçaları herhangi 
bir biçimde, mekanik veya elektronik olarak kopyalanmamalı, çoğaltılmamalı, kısaltılmamalı veya aktarılmamalıdır.

1 3221
230 V

T4AH

230 V

T4AH

NC

NO
0min 5min

Nachlaufzeit
Shut-down delay

10min 15min

2 32 3

2 32 3

Süre Atlatma kablosu 2 Atlatma kablosu 3
0 dak KAPALI KAPALI
5 dak KAPALI AÇIK

10 dakika AÇIK KAPALI
15 dakika AÇIK AÇIK

İşlevi Renk Açıklama
Pompa/boyler Yeşil Yanık: Pompa/boyler etkin

Sönük: Pompa/boyler etkin değil
Yanıp sönüyor:  Sıcaklık sınırlayıcı/çiy noktası sensörü etkin

Şebeke voltajı Yeşil Yanık: Cihaz çalışıyor
Sönük: Cihaz çalışmıyor
Yanıp sönüyor: Valf koruması işlevi etkin (Seçenek)

Sigorta Kırmızı Yanık: Sigorta arızalı
Değiştirin Mavi Yanık: Soğutma modu etkin

Sönük: Isıtma modu etkin
Isıtma bölgeleri 
1 - 10

Yeşil Yanık: Isıtma bölgesi etkin
Sönük: Isıtma bölgesi kapalı

Voltaj beslemesinin bağlantısı için, kablo kesitleri 230 V için 1,5 mm² olmalıdır. Baz ünitenin voltaj sürümüne bağlı olarak L1 veya L ve L2 veya N yanında 
koruyucu iletkeni baz üniteden almak mümkündür. Bir sıcaklık sınırlayıcı/çiy noktası sensörü kontak TB/%H öğesine NK işleminde bağlanabilir; bu kontak NA 
işleminde kullanılamaz. Hiç sıcaklık sınırlayıcı bağlı değilse TB/%H bağlantısı köprülenmelidir (fabrikada sağlanır). Köprü bir sıcaklık sınırlayıcı bağlanır bağlanmaz 
çıkarılmalıdır. Sıcaklık sınırlayıcı normalde kapalı kontak olmalıdır.

Isıtma/soğutma geçişi

Soğutma

Isıtma

Sistem saati

Voltaj kaynağı

Sıcaklık sınırlayıcı

Pompa

Boyler

Aktüatör

Analog termostat

Dijital kumanda

~

CO

5 Montaj

5.1 Sigortayı seçin ve takın

5.2 Parametreleştirme

6 Elektrik bağlantısı

7 LED sinyali

8 Bakım
8.1 Sigorta değişimi

8.2 Temizlik

9 Sökme

 Termostatların kablolama-
sı mevcut temele bağlıdır. 
Kablolama konusunda lüt-
fen termostatın veya ilgili 
bileşenin talimatlarına uyun.

Kullanılan voltaj 
bilgi etiketinde 
işaretlenmelidir.

2a1

Kullanılmayan 
tüm termostat 
bağlantıları için 
parametreleştirme 
NA işlemindeki 
kablo köprüsü.
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Bu simge, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini gösterir. 
Klimalar yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri kazanım için özel bir işleme tesisinde işlenmelidir. 
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