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Текстът на английски език е оригиналната инструкция.
Текстовете на останалите езици са преводи на оригинал-
ните инструкции.
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EKRTWA Стаен термостат
Ръководство за

монтаж

Прочетете внимателно това ръководство преди
първоначално пускане на уреда. Не го изхвърляйте.
Запазете ръководството за справки в бъдеще.

Неправилният монтаж или свързване на оборуд-
ването или аксесоарите към него може да причини
токов удар, късо съединение, утечки, пожар или
други щети по уреда. Използвайте само аксесоари,
произведени от Daikin, които са предназначени
специално за използване с това оборудване и
доверете монтажа на квалифицирани специалисти.

Ако не сте наясно с процедурите по монтажа или
експлоатацията, винаги се обръщайте към вашия
дилър за съвет и информация.
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1. Въведение

Стайният термостат EKRTWA може да се използва за
управление на система Daikin (радиаторно отопление и
приложения за подово отопление/охлаждане).

Той обикновено се свързва към уреда Daikin. Вижте
"Примери за типични приложения" от ръководството за
монтаж на уреда Daikin.

■ В случай на само подово отопление, стайният термостат
може също да се свърже към индивидуалния моторизи-
ран клапан на цикъла на подовото отопление.

■ Ако се използва приложение само с подово отопление
в комбинация с вентилаторни серпантини, всяка венти-
латорна серпантина трябва да има свой отделен
термостат.

2. Монтаж на EKRTWA

Термостатът EKRTWA се монтира на стена, с предоставе-
ните винтове и тапи. Вижте фигура 1.

Прекарването на кабели към системата Daikin (купуват се
отделно) трябва да се предвиди предварително, като се
отчете най-доброто място за монтаж. Вижте фигура 2.

1 Леко натиснете капака вляво на термостата. 

2 Свалете предния капак чрез издърпването му към вас.

3 Развийте винта на кабелния държач в долния ляв ъгъл
на задната част на термостата и махнете прозрачния
предпазител за кабелите.

Преди осигуряване на достъп до клемите,
всички захранващи вериги трябва да бъдат
прекъснати.
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4 Свалете изолатора на батерията.

5 Пробийте отвори в стената, като отчетете размерите на
термостата и вкарайте приложените тапи в отворите.

Вижте фигура 3. 

6 Прекарайте кабелите на модула или моторизирания
клапан през задната част на термостата.

7 Според вида на вашето приложение, изпълнете
окабеляването.

Окабеляването и монтажът на компонентите
трябва да се извършват от лицензиран електро-
техник и следва да отговарят на съответните
европейски и национални законови разпоредби.

3

3

2

1

4

3
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7a При свързване към модула, вижте схемата за окабеля-
ване на модула.

За приложения само с отопление, кабелни връзки към С
не се монтират.
Използвайте проводници с размер 0,75~1,50 mm2/
AWG18~16.

7b При свързване към моторизирания клапан, окабелете
моторизирания клапан и термостата както е показано
по-долу (за приложения само с отопление).

Изходните релета (H и C) са контакти без напрежение.
За максимален товар, вижте "Технически
характеристики" на страница 13.

8 Затегнете термостата с предоставените винтове.

Примерен модул

H Заявка за отопление

C Заявка за охлаждане

Внимавайте да не смачкате кабелите при това
действие.

H C L N

C HcomX1M

H

C

com

X1M

Захранване
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9 Поставете обратно на място прозрачния предпазител за
кабелите и го фиксирайте с винта.

10 Затворете капака на термостата.

11 Махнете предпазното фолио от LCD.
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3. Настройка на кодове в менюто на 
монтажника

Можете да настройвате кодове, започвайки от менюто за
дата и час (в разширен режим).

1 Активирайте разширения режим чрез натискане на >
в продължение на 5 секунди в режим OFF (D).

2 Навигирайте до менюто за настройка на дата и час (G)
чрез натискане на >.

3 Натиснете > и задръжте натиснат, докато сега
натискате = в продължение на 10 секунди.

y се извежда на дисплея до 4®.

4 Натиснете < или >, за да видите текущите
настройки на кодовете.

5 За промяна на кодове, натиснете +, - или =.

Стойността мига по време на промяната.

6 Натиснете + или - за увеличаване или намаляване
на стойността на кода с 1 стъпка.

За връщане на код към подразбиращата му се стойност,
натиснете + и - едновременно.

7 Натиснете = за съхраняване на вашия избор.

Можете да излезете от това меню за потребителски
кодове, като отидете на "/" код и натиснете =.

БЕЛЕЖКА Като следствие от потребителската конфигура-
ция, не е необичайно някои кодове да не бъдат
достъпни повече.
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3.1. Задаване на градуси по Fahrenheit

Вижте ръководството за експлоатация относно начина за
промяна на параметъра в потребителското меню.

3.2. Настройка за приложения за 
отопление/охлаждане

За приложения за отопление/охлаждане, настройте след-
ните кодове:

3.3. Настройка за радиаторни приложения

Преди експлоатация, променете следния параметър за кон-
трол на температурата и задайте изискваната настройка за
радиаторни приложения.

1-ви 
код

2-ри 
код Описание Обхват

1® 01 Тип градуси. °C/°F

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Изисквана 
настройка

5® 01 Има ли режим на 
охлаждане?

ÚêÒ

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Изисквана 
настройка

6® 02 Използва ли се контрол на 
зона на пропорционалност?

? (=хисте-
резис)
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3.4. Обзор на всички кодове

Следните кодове могат да се променят от менюто на
монтажника:

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Подраз-
биране Обхват Стъпка

Отчетени кодове

4® 01 + R Калибриране 
на вътрешен 
сензор. 
Показват се 
действителна 
температура + 
отместване. 
Символът h 
се показва, 
когато отмест-
ването се 
отклонява 
от 0.

Отмест-
ване = 0

Отмест-
ване: 
–5°C~5°C

0,1°C

Отмест-
ване: 
–9°F~9°F

0,2°F

Монтажни кодове

5® 01 Има ли 
режим на 
охлаждане?

≈œ ÚêÒ/≈œ —
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Кодове за контрол на температурата

Daikin препоръчва да не се променят следващите 
параметри за контрол на температурата. Те са настроени 
за оптимално използване на системата Daikin.

6® 02 Използва ли 
се контрол на 
зона на 
пропорцио-
налност?

ÚêÒ ÚêÒ (зона на 
пропорцио-
налност)/≈œ 
(хисте-
резис)

—

03 Стойност на 
хистерезис

00.5 00.5~02.0 0,1°C

00.9 00.9~03.6 0,1°F

04 + p Продължител-
ност на зона 
на пропорцио-
налност 
(отопление).

020 010~060 1 мин.

05 + p Минимално 
време на 
включено 
състояние 
(заявка за 
отопление).

009 002~ 6® 04/2 1 мин.

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Подраз-
биране Обхват Стъпка
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6® 06 + p Минимално 
забавяне 
между 
2 цикъла на 
отопление.

005 001~ 6® 04/2 1 мин.

07 + o Продължител
ност на зона 
на пропор-
ционалност 
(охлаждане).

020 010~060 1 мин.

08 + o Минимално 
време на 
включено 
състояние 
(заявка за 
охлаждане).

007 002~ 6® 07/2 1 мин.

09 + o Минимално 
забавяне 
между 
2 цикъла на 
охлаждане.

003 001~ 6® 07/2 1 мин.

10 Стойност на 
зона на 
пропор-
ционалност.

02.0 01.0~04.0 0,1°C

03.6 01.8~07.2 0,1°F

11 Параметърът 
не се използва

— — —

12 Горен лимит на 
точка на 
задаване.

37.0 22.0~37.0 0,5°C

99.0 72.0~99.0 0,5°F

13 Долен лимит 
на точка на 
задаване.

04.0 04.0~20.0 0,5°C

39.5 39.0~68.0 0,5°F

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Подраз-
биране Обхват Стъпка
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Кодове на таймера

8® 01 Активира 
връзка 
охлаждане/ 
отопление за 
потреби-
телски 
графици ◊1 и 
◊2?
Когато е 
активирана 
и е избран 
потреби-
телски график 
в менюто за 
настройка на 
таймера:
в режим на 
отопление, ще 
бъде активен 
график ◊1;
в режим на 
охлаждане, ще 
бъде активен 
график ◊2.

≈œ ÚêÒ/≈œ —

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Подраз-
биране Обхват Стъпка
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Разни кодове

9® 01 Приложение 
на лятно 
часово време.

ÚêÒ ÚêÒ/≈œ —

02 + p Принудително 
отопление 
(проверка на 
монтажа).

≈œ ÚêÒ/≈œ —

03 + o Принудително 
охлаждане 
(проверка на 
монтажа).

≈œ ÚêÒ/≈œ —

15 + 
®êÒê‹æ¬¬

Връща всички 
настройки към 
фабричната 
конфигурация. 
Натиснете = 
за 5 секунди. 
Показва се 
целият LCD, за 
да се 
потвърди 
изчистването 
на всички 
настройки.

— — —

След връщане на всички настройки към фабрич-
ната конфигурация (15 + ®êÒê‹æ¬¬), параметрите
трябва да се променят ръчно отново.

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Подраз-
биране Обхват Стъпка
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4. Технически характеристики

Показание на 
температурата

Стъпки от 0,1°C/0,1°F

Работна температура 0°C~50°C/32°F~122°F

Диапазон на точки 
на задаване на 
температура

4°C~37°C на стъпки от 0,5°C/
39,5°F~99°F на стъпки от 0,5°F

Електрическа защита Клас II - IP30 (вътрешна употреба, 
степен на замърсяване 2)

Захранване и 
автономност

3 алкални батерии AA.LR6 1.5 V
приблизително 2 години 
(в зависимост от условията 
на употреба)

Изходни релета За САЩ и Канада: 
Максимален товар 1 A - 24 VAC

За останалите страни: 
Максимален товар 5 A - 230 VAC

Устойчивост 
към колебания 
в напрежението

Категория III (2,5 kV)

Тип автоматично 
действие на 
термостата

1C
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