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Informacje o niniejszej instrukcji

1 Informacje o niniejszej instrukcji
1.1 Ważność, przechowywanie i przekazywanie instrukcji 

innym podmiotom
Niniejsza instrukcja dotyczy termostatów w pomieszczeniu 
EKWCTRDI1V3 TERMOSTAT CYFROWY 230 V

Instrukcja zawiera informacje, niezbędne dla obsługi niniej-
szych urządzeń. Przed rozpoczęciem pracy z zastosowaniem 
urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję w 
całości. Należy przechowywać instrukcję i przekazywać ją ko-
lejnym użytkownikom. Przeglądanie oraz pobieranie niniejszej 
instrukcji oraz przynależnej do niej instrukcji instalacji możliwe 
jest pod adresem https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3.

1.2 Symbole
W treści instrukcji stosowane są następujące symbole:
 Zagrożenie: Oznacza możliwe zagrożenie

 Informacja: Oznacza ważną lub przydatną informację

   Czynność użytkownika
   Rezultat wykonanych czynności

•  Wyliczenie bez kolejności
1., 2.  Wyliczenie wymagające zachowania kolejności
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Bezpieczeństwo

Regulator temperatury steruje temperaturą bezpośrednio lub 
za pomocą dołączonych, elektrycznych napędów sterujących 
w systemie regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu. 
Urządzenie służy do

• stałej instalacji w miejscu przeznaczenia,
• rejestracji temperatury rzeczywistej (temperatury pomiesz-

czenia),
• regulacji temperatury zadanej (temperatury dobrego samo-

poczucia),
• sterowanie rzeczywistą temperaturą poprzez uruchamianie 

siłowników ogrzewania/chłodzenia w przypisanej strefi e.

Każdy inny sposób użytkowania, zmiany i przebudowy są jed-
noznacznie zakazane i prowadzą do zagrożeń, za które produ-
cent nie odpowiada. 

W celu uniknięcia wypadków, skutkujących szkodami osobowy-
mi i materialnymi, należy stosować się do wszelkich zasad 
bezpieczeństwa, wyszczególnionych w niniejszej instrukcji.

• Otwarcie urządzenia możliwe jest jedynie przez autoryzowa-
ny personel, po odłączeniu napięcia.

• Przed otwarciem urządzenia należy wyłączyć je z sieci i 
zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.

• Urządzenie należy użytkować jedynie w nienagannym sta-
nie technicznym.

• Należy stosować się do warunków otoczenia oraz użytkować 
urządzenia z dopuszczalnym zakresie mocy.

2 Bezpieczeństwo
2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

2.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
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Bezpieczeństwo

• Użytkowanie urządzenia i pracy przy nim zakazuje się oso-
bom (w tym dzieciom) o ograniczonych zdolnościach psy-
chicznych, postrzegania zmysłowego, braku doświadczenia, 
wiedzy oraz umiejętności obsługi tegoż urządzenia. W 
razie konieczności osoby te powinny być nadzorowane 
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, bądź 
otrzymać od niej pouczenia dotyczące obsługi produktu.

• Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzie-
ci. Ewentualnie należy nadzorować dzieci zajmujące się 
urządzeniem.

• W razie potrzeby należy odłączyć system regulacji od 
napięcia.
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Przegląd urządzenia

3 Przegląd urządzenia

Wyświetlacz

Pokrętło z mechanizmem pokrętno - 
przyciskowym i delikatnym zaskakiwa-
niem poszczególnych stopni

Regulator temperatury w pomieszczeniu
Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Funkcje menu Life-Style Jednostka temperatury

Menu ustawień Temp. zadana/rzeczy-
wista

Grzanie Temp. minimalna

Blokada obsługi Temp. maksymalna

Wyłączanie
Wprowadzanie / pot-
wierdzanie wprowadze-
nia danych

Tryb automatyczny Korekta pomiar tempe-
ratury rzeczywistej

Tryb dzienny Wstecz

Tryb nocny

Menu serwisowe Podświetlanie
wyświetlacza

Chłodzenie Ustawienia fabryczne
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Obsługa

4 Obsługa
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia w przypadku połknięcia!

Możliwe jest zdjęcie pokrętła i jego połknięcie przez dzieci.
  Pokrętła nie należy przechowywać w zasięgu rąk dzieci.

Nawigacja i nastawa regulatora temperatury pomieszczenia 
odbywa się za pomocą pokrętła: 

+- Obracanie pokrętła w prawo lub w lewo pozwala na 
nastawę temperatury. Obrót pokrętłem w lewo powodu-
je obniżanie, obrót w prawo podwyższanie temperatury.

Przyciśnięcie pokrętła wywołuje menu, pozwala na ak-
tywowanie i deaktywowanie funkcji i pracę według zapi-
sanych ustawień.

+- Za pomocą obracania pokrętłem następuje wprowadza-
nie ustawień, jak również wybór menu i funkcji. 

W trybie dziennym i nocnym system umożliwia za-
pis temperatury, zapewniającej dobre samopoczucie. 
Ręczna lub automatyczna zmiana z trybu nocnego na 
dzienny powoduje powrót do zapisanej temperatury. 
Niezależnie od aktywnego trybu możliwa jest zmiana 
temperatury zadanej za pomocą pokrętła. Dalsze infor-
macje zawiera rozdział Funkcje menu Life-Style.

4.1 Regulacji temperatury zadanej

4.2 Nawigacja i ustawienia
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Wybór menu

Funkcje Life-Style
Dostępne są wszystkie ważne funkcje podstawowe. 

Ustawienia
Zawiera rozszerzone funkcje i liczne możliwości regulacji. 

Serwis
Zawiera różne parametry systemu. Optymalne uzgod-
nienie całości urządzenia możliwe jest za pomocą od-
powiednich ustawień.

Wstecz
Opuszcza wybór menu i wraca do menu podstawo-
wego.

Podstawowy poziom menu
Regulator temperatury w menu podstawowym wskazuje 
aktualną temperaturę rzeczywistą oraz aktywne funkcje.

Dla ułatwienia nawigacji i ustawień dostępne są menu podsta-
wowe oraz różne inne menu.

• Pulsujący symbol prezentuje wybrane menu lub 
wybraną funkcję.

• Jeżeli nie nastąpi dalsza obsługa, wyświetlacz wraca 
do poziomu podstawowego po około 5 sekundach.
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4.2.1 Funkcje menu Life-Style
W tym menu ustawia się funkcje Life-Style. Dostępne ustawie-
nia zostały podane na rysunku. Bliższe informacje dostępne są 
na następujących stronach. 

• W przypadku wyboru trybu pracy (tryb dzienny, noc-
ny, automatyczny) możliwy jest wybór trybów nieak-
tywnych. 

• Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze czynności obsługo-
we, wyświetlacz powróci po max. 30 sekundach do 
menu podstawowego.

+-
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Opis Etapy
Tryb dzienny

Regulacja według nastawionej tem-
peratury dobrego samopoczuciaw 
menu ustawień. 

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przy-
cisku.

  Tryb dzienny został akty-
wowany.

  Wyświetlacz pokazuje 
poziom podstawowy.

Tryb nocny   Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przy-
cisku.

  Tryb nocny jest aktywny.
  Wyświetlacz pokazuje 

poziom podstawowy.

Regulacja według nastawionej tem-
peratury obniżonejw menu ustawień.

Tryb automatyczny

Sygnał zewnętrznego zegara syste-
mowego (np. od regulatora tempera-
tury Control) aktywuje tryb dzienny lub 
nocny. 

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przy-
cisku.

  Tryb automatyczny jest 
aktywny.

  Wyświetlacz pokazuje 
poziom podstawowy.

  Wybór menu należy wywołać przyciśnięciem przycisku.
  Wybrać menu Funkcje Life-Style.
  Wywołać menu, wciskając przycisk ponownie.
  Wybrać żądaną funkcję.
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Opis Etapy
Blokada obsługi
Powoduje blokadę regulato-
ra temperatury. Wyświetlacz 

nadal pokazuje temperaturę 
rzeczywistą i dalsze funkcje, funkcja 
przestawienia temperatury zadanej 
oraz obsługa są nieaktywne. 

Aktywacja
  Wybór menu 

należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  Blokada obsługi jest 
aktywna.

  Widoczny jest symbol .
  Wyświetlacz pokazuje 

poziom podstawowy.
Deaktywacja

  Wcisnąć i przytrzymać 
pokrętło przez > 5 sekund.

  Symbol  jest nieaktywny, 
obsługa znowu jest możliwa.

Wyłączanie
Wyłącza regulator tempe-
ratury w pomieszczeniu. 

Nastąpi deaktywacja funkcji regu-
lacji temperatury. Funkcje ochronne 
- ochrona zaworów i ochrona przed 
mrozem - pozostają aktywne. 

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  Wszystkie funkcje ulegną 
deaktywacji.

  Widoczny jest symbol .
  Wyświetlacz pokazuje 

temperaturę rzeczywistą.
Włączanie

  Wcisnąć i przytrzymać 
pokrętło przez > 5 se-
kund.

  Wyświetlacz pokazuje 
poziom podstawowy.

  Widoczne są wszystkie 
aktywne funkcje.

Wstecz
Wyjście z menu.

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  Wyświetlacz pokazuje 
poziom podstawowy.
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4.2.2 Menu ustawień
W tym menu możliwe jest wprowadzanie zaawansowanych 
ustawień. Bliższe informacje dostępne są na następujących 
stronach. 

Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze czynności obsługowe, 
wyświetlacz powróci po max. 30 sekundach do menu po-
dstawowego.

+-
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  Wybór menu należy wywołać przyciśnięciem przycisku.
  Wybrać menuUstawienia.
  Wywołać menu, wciskając przycisk ponownie.
  Wybrać właściwe ustawienia.

Opis Etapy
Temperatura dobrego 
samopoczucia 
- Ogrzewanie

Regulacja temperatury zadanej 
dla trybu dziennego.
 

  Wybór menu należy 
potwierdzić przyciśnięciem 
przycisku.

  Nastawa temperatury 
zadanej

  Wybór należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  Wyświetlacz znajduje się w 
menu Ustawienia.

Temperatura obniżona 
- ogrzewanie
Regulacja temperatury 

zadanej dla trybu nocnego.
 

  Wybór menu należy 
potwierdzić przyciśnięciem 
przycisku.

  Nastawa temperatury 
zadanej

  Potwierdzić wybraną 
wartość.

  Wyświetlacz znajduje się 
w menu Ustawienia.

Temperatura dobrego 
samopoczucia 
- Chłodzenie

Regulacja temperatury zadanej 
dla trybu dziennego.

  Wybór menu należy 
potwierdzić przyciśnięciem 
przycisku.

  Nastawa temperatury 
zadanej

  Potwierdzić wybraną 
wartość.

  Wyświetlacz znajduje się 
w menu Ustawienia.
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Opis Etapy
Temperatura obniżona 
- chłodzenie
Regulacja temperatury 

zadanej dla trybu nocnego.

  Wybór menu należy 
potwierdzić przyciśnięciem 
przycisku.

  Nastawa temperatury 
zadanej

  Potwierdzić wybraną 
wartość.

  Wyświetlacz znajduje się w 
menu Ustawienia.

Ograniczenie tempera-
tury
Regulacja minimalnej i 

maksymalnej temperatury, moż-
liwej do nastawy.

  Wybór menu należy 
potwierdzić przyciśnięciem 
przycisku.

  Ustawić minimalną 
temperaturę.

  Potwierdzić wybraną 
wartość.

  Ustawić maksymalną 
temperaturę.

  Potwierdzić wybraną 
wartość.

  Wyświetlacz znajduje się w 
menu Ustawienia.

Korekta temperatury
Korekta rozbieżnego 
pomiaru tempera-
tury rzeczywistej 

wewnętrznego czujnika o ±2°C 
w odstępach co 0,1°C.

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  Wprowadzić wartość 
korekty.

  Potwierdzić wybraną 
wartość.

  Wyświetlacz znajduje się w 
menu Ustawienia.
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Opis Etapy
Podświetlanie 
wyświetlacza
Regulacja jasności wy-

świetlacza na pięciu poziomach:
0 Wył
25 Poziom 1
50 Poziom 2
75 Poziom 3
100 Poziom 4

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  Należy wybrać jeden z 
pięciu poziomów jasności 
wyświetlacza.

  Potwierdzić wybraną 
wartość.

  Wyświetlacz pokazuje menu 
Ustawienia.

Wskaźnik ustawień syg-
nalizowany jest za 
pomocą skali czasu.

Ustawienia fabryczne
Powrót do ustawień 
fabrycznych. Wszelkie 
ustawienia zostaną ska-
sowane.

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  W celu powrotu do 
ustawień fabrycznych 
należy wybrać „Yes” 
(Tak).

  Przycisk należy 
przycisnąć i przytrzymać 
5 sekund. Przycisnąć.

  Nastąpi ponowne uruchomi-
enie urządzenia. Po urucho-
mieniu ukaże się poziom 
podstawowy.

Wybór „No” (nie) powoduje 
przerwanie procesu.

Wstecz
Wyjście z menu.

  Wybór menu 
należy potwierdzić 
przyciśnięciem przycisku.

  Wyświetlacz pokazuje poziom 
podstawowy.
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4.2.3 Menu serwisowe

Optymalne uzgodnienie całości urządzenia możliwe jest za 
pomocą odpowiednich ustawień parametrów systemowych. W 
celu zapobiegania błędnej konfi guracji menu chronione jest cz-
terocyfrowym kodem PIN (standardowo: 1234). 

  Wybór menu należy wywołać przyciśnięciem przycisku.
  Należy wybrać menu Parametry.
  Wywołać menu, wciskając przycisk ponownie.
  Wybrać pozycję „Code” w menu 
  Przyciśnięciem przycisku należy aktywować możliwość wp-
rowadzenia kodu PIN.

  Wprowadzić czterocyfrowy kod PIN. (standardowo: 1234). 
Wybrać poszczególne cyfry, obracając pokrętłem, po czym 
potwierdzić przyciskiem.

  Uruchomić wprowadzanie danych za pomocą funkcji „PAr”.
  Poszczególne cyfry parametrów należy wybrać, obracając 
pokrętłem, po czym potwierdzić przyciskiem.

  Wybór należy potwierdzić wyborem funkcji „SET” 
i przyciśnięciem przycisku.

  Następnie wprowadzić ustawienia według następującej listy 
parametrów.

  Powrót do poziomu podstawowego po dwukrotnym 
przyciśnięciu „BACK”.

Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze czynności obsługowe, 
wyświetlacz powróci po max. 30 sekundach do menu po-
dstawowego.

UWAGA
Uszkodzenie urządzenia!

Błędne konfi guracje mogą spowodować zakłócenia pracy 
urządzenia i jego uszkodzenie.

  Jedynie autoryzowani pracownicy winni dokonywać ustawień.
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Nr Opis Ustawienia

010

System grzewczy
Reguluje istniejący system grzewczy: 
• Ogrzewanie podłogowe standard (OP 

St.)
• Ogrzewanie podłogowe z zastosowa-

niem niskiej energii (OP NE) 
• Radiator (RAD)
• Konwektor pasywny (KON pas)
• Konwektor aktywny (KON akt)

0 = OP St.
1 = OP NE.
2 = RAD
3 = KON pas
4 = KON akt

Standard: 0

020
Blokowanie chłodzenia
Deaktywuje funkcje chłodzenia.

0 = aktywowany
1 = deaktywo-

wany
Standard: 0

030
Blokada obsługi
Chroni urządzenie przed dezaktywacją 
blokady obsługi za pomocą kodu PIN.

0 = deaktywowa-
ny
1 = aktywowany
Standard: 0

031

Blokada obsługi kodem PIN
Ustanowienie kodu PIN dla parametrów 
30.

0 ... 9999
Standard: 1234

 Jeżeli kod PIN jest nieznany:
  Urządzenie należy odłączyć od 

napięcia.
  Wcisnąć i przytrzymać pokrętło 

i ponownie przyłożyć napięcie, 
do momentu, w którym na 
wyświetlaczu pojawi się, a 
następnie ponownie zniknie wers-
ja oprogramowania. 

  Ponownie wcisnąć i przytrzymać 
pokrętło, do chwili zniknięcia 
symbolu.
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Nr Opis Ustawienia

032
Ograniczona obsługa
Przełaczenie blokady obsługi RBG 
pomiędzy pozycjami „Standard” i „Ograni-
czona obsługa”.

0 = deaktywowa-
ny
1 = aktywowany
Standard: 0

050
Czas podświetlania wyświetlacza
Nastawa czasu podświetlenia wyświetlacza 
po wykonaniu czynności obsługowych.

0 ... 30 sek.
co 5 sek. Etapy

Standard: 15 sek.

090

Sygnalizacja aktywacji wyjścia, za 
pomocą którego następuje przełączanie
Sygnalizuje aktywację napędu nastawcze-
go za pomocą pulsującego symbolu ogrze-
wania lub chłodzenia.

0 = deaktywo-
wany
1 = aktywowany

Standard: 1

110

Sposób funkcjonowania wyjścia, za 
pomocą którego następuje przełączanie
Wybór sposobu funkcjonowania 
podłączonych napędów nastawczych:
• Normally closed (NC)  
• Normally open (NO) 

0 = NC
1 = NC

Standard: 0

161
Temperatura ochrony przed mrozem
Aktywuje funkcję ochrony przed mrozem 
w przypadku nieosiągnięcia zadanej tem-
peratury.

5 ... 10 °C

Standard: 5

190
Funkcje ochrony zaworów
Cykliczne otwieranie zaworu w celu 
uniknięcia jego unieruchomienia.

0 ... 28 dni

Standard: 14

191
Czas trwania aktywacji zaworu
Wybór czasu aktywacji napędów nastaw-
czych w celu zapewnienia funkcji ochrony 
zaworów.

0 ... 10 min

Standard: 5 min
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5 Funkcje zapewniające komfort i ochronę

5.1 Funkcje zapewniające komfort
Dla zapewnienia użytkownikowi komfortu regulator temperatury 
zawiera funkcje regulacji temperatury dobrego samopoczucia. 

5.1.1 Change Over ogrzewanie/chłodzenie
Regulator temperatury w pomieszczeniu typu Komfort i Control
Funkcja Change Over przełącza całość urządzenia na podsta-
wie zewnętrznego sygnału pomiędzy ogrzewanie a chłodzenie.

5.1.2 Tryb ograniczony
Tryb ograniczony pozwala wyłacznie na zmianę temperatury 
zadanej.
Aktywowanie trybu
Aktywacja odbywa się w sposób następujący:

  W menu parametrów obsługi należy aktywować 032 (wartość: 1).

Przed restartem nastąpi zapis trybu eksploatacji w war-
unkach ograniczonej obsługi.

  Urządzenie należy odłączyć od napięcia.
  Należy ponownie przyłożyć napięcie.
  Aktywny jest tryb ograniczony.

Dezaktywacja trybu
  Urządzenie należy odłączyć od napięcia
  Wcisnąć i przytrzymać pokrętło i ponownie przyłożyć 
napięcie, do momentu, w którym na wyświetlaczu pojawi 
się, a następnie ponownie zniknie wersja oprogramowania. 

  W menu parametrów obsługi należy dezaktywować 032 
(wartość: 0).

  Urządzenie znajduje się nieprzerwanie w trybie standar-
dowym.
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Funkcje zapewniające komfort i ochronę

Tymczasowe deaktywowanie trybu
Możliwe jest tymczasowe dezaktywowanie trybu w celu wykor-
zystania lub aktywowania w tym czasie zablokowanych funkcji 
urządzenia. Po przerwaniu zasilania urządzenia powróci on do 
trybu ograniczonego.

  Urządzenie należy odłączyć od napięcia.
  Wcisnąć i przytrzymać pokrętło i ponownie przyłożyć 
napięcie, do momentu, w którym na wyświetlaczu pojawi 
się, a następnie ponownie zniknie wersja oprogramowania. 

  Urządzenie znajduje się tymczasowo, do czasu kolejnej 
przerwy w zasilaniu, w trybie Standard.

5.2 Funkcje ochrony
Regulator temperatury dysponuje możliwością zapewnienia 
ochrony w celu uniknięcia uszkodzenia całości systemu.

5.2.1 Funkcje ochrony zaworów
W czasie, w którym nie następuje aktywacja zaworów (np. poza 
sezonem grzewczym), następuje cykliczne otwieranie wszyst-
kich zaworów. Dzięki temu urządzenie zapobiega unieruchomi-
eniu zaworów (parametr 190 i 191).

5.2.2 Funkcje ochrony przed mrozem
Niezależnie od trybu pracy regulator temperatury umożliwia 
ochronę systemu grzewczego przed mrozem (parametr 161). 
W przypadku nieosiągnięcia temperatury ochrony przed mro-
zem następuje aktywacja wszystkich napędów nastawczych 
i otwarciezaworów. 
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Konserwacja

6 Konserwacja

6.1 Usuwanie usterek

Wska-
zanie

Znaczenie Możliwe usunięcie

Przekroczona 
temperatu-
ra pomiaru 
wewnętrznego 
czujnika

Czujnik wewnętrzny / czujnik w po-
mieszczeniu
• Należy usunąć obce źródła ciepła 

z bezpośredniego otoczenia i 
odczekać do ochłodzenia się 
czujnika.

• Ewentualnie umieścić czujnik 
w innym miejscu.

• Sprawdzić funkcjonowanie 
regulatora temperatury / czujnika, 
ewentualnie wymienić.

0010 Zakłócenie 
czujników 
wewnętrznych

• Należy przywrócić ustawienia 
fabryczne.

• Sprawdzić funkcjonowanie regu-
latora temperatury, ewentualnie 
wymienić.

6.2 Czyszczenie
Do czyszczenia stosować tylko suchą, miękką ściereczkę, nie 
należy stosować rozpuszczalnika.

Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawami autorskimi. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. Nie może ona być kopiowana, reprodukowana, skracana lub prze-
kazywana w innej formie, ani mechanicznie, ani elektronicznie, ani w 
całości, ani częściowo. © 2019
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