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Sobre estas instruções

1 Sobre estas instruções
1.1 Validade, armazenamento e retransmissão das instruções
Estas instruções aplicam-se ao termóstato de divisão 
EKWCTRDI1V3 Termóstato Digital de 230 V.

As instruções incluem todas as informações necessárias 
para utilizar o aparelho. Leia todas as instruções com 
atenção antes de começar a utilizar o aparelho. Estas 
instruções devem ser conservadas e têm de ser entregues 
aos eventuais futuros utilizadores. Pode ver e transferir estas 
instruções e as instruções de instalação associadas em 
https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3.

1.2 Símbolos
São utilizados os seguintes símbolos neste manual:
 Símbolo de perigo: Identifi ca um perigo

 Informação: Identifi ca informação importante ou útil

   Ação do utilizador
   Resultado de uma ação

•  Lista sem ordem fi xa
1., 2.  Lista com ordem fi xa
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Segurança

O termóstato de divisão controla os atuadores térmicos de 
um sistema de controlo da temperatura divisão-a-divisão 
diretamente ou através de uma unidade de ligação. A unidade

• é um aparelho de instalação fi xa,
• mede a temperatura real (temperatura ambiente),
• pode ser utilizada para defi nir a temperatura pretendida 

(temperatura de conforto),
• pode ser utilizada para controlar a temperatura real através 

da ativação de atuadores numa operação de aquecimento/
arrefecimento de uma zona predeterminada.

Qualquer outra utilização, modifi cação e conversão 
é expressamente proibida e conduz a perigos pelos quais 
o fabricante não poderá ser responsabilizado. 

Todas as notas de segurança incluídas nestas instruções 
devem ser respeitadas para evitar acidentes que provoquem 
lesões e/ou danos materiais.

• Apenas um eletricista autorizado pode abrir o aparelho. 
O aparelho pode ser aberto apenas sem estar ligado 
à alimentação elétrica.

• Desligue sempre da rede elétrica e impossibilite alguma 
ativação involuntária antes de abrir.

• Utilize o aparelho apenas se este estiver em perfeitas 
condições de funcionamento.

2 Segurança
2.1 Uso previsto

2.2 Notas de segurança gerais
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Segurança

• Respeite os limites de desempenho do aparelho e as 
condições ambientais.

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas 
(incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais 
ou mentais ou por pessoas inexperientes ou com falta 
de conhecimento. Se necessário, estas pessoas devem 
ser supervisionadas por uma pessoa responsável pela 
sua segurança ou receber instruções desta pessoa sobre 
a utilização desta unidade.

• Certifi que-se de que as crianças não brincam com este 
aparelho. As crianças devem ser monitorizadas, se 
necessário.

• Em caso de emergência, desligue completamente o sistema 
de controlo da temperatura divisão-a-divisão.
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Descrição geral do aparelho

3 Descrição geral do aparelho

Visor

Botão com mecanismo 
de rotação/pressão 
e roquete fi no

Termóstato da divisão
Símbolo Signifi cado Símbolo Signifi cado

Menu Funções de 
estilo de vida

Unidade de 
temperatura

Menu Regulações Temperatura
pretendida/real

Aquecimento Temperatura mín.
Bloqueio de 
funcionamento Temperatura máx.

Desligar Introduzir/confi rmar 
introdução

Funcionamento 
automático

Correção da 
medição da 
temperatura real

Funcionamento 
diurno Voltar

Funcionamento 
noturno
Menu Serviço Iluminação do visor

Arrefecimento Regulações 
de fábrica
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Funcionamento

4 Funcionamento
AVISO
Perigo de vida em caso de ingestão!

O botão pode ser retirado e ingerido por crianças.
  Não deixe o botão ao alcance de crianças.

A navegação e as regulações no termóstato da divisão são 
efetuadas com o botão: 

+- A temperatura pretendida pode ser defi nida rodando 
o botão para a esquerda ou direita. Rodar para a esquerda 
diminui a temperatura e rodar para a direita aumenta-a.

Se premir o botão, pode abrir menus, ativar funções 
e aplicar regulações alteradas. 

+- Se rodar o botão, pode ajustar regulações e selecionar 
funções e menus. 

É possível guardar temperaturas de conforto para 
o funcionamento diurno e para o funcionamento 
noturno. Uma mudança manual ou automática entre 
os modos de funcionamento "funcionamento diurno" 
e "funcionamento noturno" altera a temperatura 
guardada. A temperatura pretendida pode ser alterada 
com o botão seja qual for o modo de funcionamento 
ativo. Pode obter mais informações na secção Menu 
Funções de estilo de vida.

3.1 Defi nir a temperatura pretendida

3.2 Navegação e regulações



8

Funcionamento

Seleção de menu

Funções de estilo de vida
Contém todas as funções básicas importantes. 

Regulações
Inclui as funções adicionais e diversas regulações 
possíveis. 

Serviço
Inclui vários parâmetros do sistema. É possível 
otimizar a afi nação de todo o sistema através do 
ajuste das várias regulações.

Voltar
Sair da seleção de menu e voltar ao nível principal.

Nível principal
O nível principal apresenta a temperatura real de cada 
termóstato de divisão e as funções que estão ativas.

Existe um nível principal e três menus por onde pode navegar 
e aplicar regulações:

• O visor indica o menu selecionado ou a função 
selecionada através de um símbolo intermitente.

• Se não interagir com o sistema durante cerca de 
5 segundos, o visor volta ao nível principal.
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Funcionamento

4.2.1 Menu Funções de estilo de vida
Este menu permite confi gurar as funções de estilo de vida. 
As regulações encontram-se no diagrama abaixo. As páginas 
seguintes contém as informações detalhadas. 

• Quando selecionar um modo de funcionamento 
(funcionamento diurno, noturno ou automático), apenas 
os modos inativos fi cam disponíveis para seleção. 

• Se não interagir com o sistema durante cerca de 
30 segundos, o visor volta ao nível principal.

+−
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Funcionamento

Descrição Passos
Funcionamento diurno

Ajuste da temperatura de conforto 
defi nida no menu Regulações. 

  Prima o botão para 
confi rmar a seleção.

 O funcionamento diurno 
é ativado.
 O visor apresenta o nível 

principal.

Funcionamento noturno   Prima para confi rmar 
a seleção.

 O funcionamento noturno 
é ativado.
 O visor apresenta o nível 

principal.
Ajuste da temperatura de redução 
defi nida no menu Settings 
(Regulações).

Funcionamento 
automático

A ativação do funcionamento 
diurno ou do funcionamento 
noturno é efetuada através do sinal 
de um relógio de sistema externo 
(por exemplo, de um termóstato de 
divisão de controlo).

  Prima para confi rmar 
a seleção.

 O funcionamento automático 
é ativado.
 O visor apresenta o nível 

principal.

  Prima o botão para abrir a seleção de menu.
  Selecione o menu Lifestyle functions (Funções de estilo 
de vida).

  Prima novamente para entrar no menu.
  Selecione a função pretendida.
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Funcionamento

Descrição Passos
Bloqueio de 
funcionamento
Bloqueia o termóstato da 

divisão. O visor continua a apresenta 
a temperatura real e todas as funções 
que estão ativas, mas a possibilidade 
de alterar a temperatura pretendida e 
o funcionamento fi cam desativados. 

Ativar
  Prima para confi rmar 

a seleção.
 O bloqueio de funciona-

mento é ativado.
 O visor apresenta 

o símbolo .
 O visor apresenta o nível 

principal.
Desativar

  Prima o botão durante 
mais de 5 segundos.

 O símbolo  desaparece 
e o funcionamento 
é retomado.

Desligar
Desliga o termóstato da 
divisão. O controlo da 

temperatura é desativado. As 
funções protetoras (proteção das 
válvulas e proteção anticongelação) 
continuam ativas. 

  Prima o botão para 
confi rmar a seleção.

 Todas as funções são 
desativadas.
 O visor apresenta 

o símbolo .
 O visor apresenta 

a temperatura real.
Ligar

  Prima o botão durante 
mais de 5 segundos.

 O visor apresenta o nível 
principal.
 O visor apresenta todas as 

funções que estão ativas.

 Voltar
Sair do menu.

  Prima para confi rmar 
a seleção.

 O visor volta ao nível 
principal.
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Funcionamento

4.2.2 Menu Regulações
Este menu permite confi gurar as regulações adicionais. 
As páginas seguintes contém as informações detalhadas.

Se não interagir com o sistema durante cerca de 
30 segundos, o visor volta ao nível principal. 

+−
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Funcionamento

  Prima para abrir a seleção de menu.
  Selecione o menu Settings (Regulações).
  Prima novamente para entrar no menu.
  Selecione a regulação pretendida.

Descrição Passos
Temperatura de conforto 
Aquecimento
 Defi ne a temperatura pre-
tendida para o funciona-
mento diurno.

 

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Defi na a temperatura 
pretendida.

  Prima para confi rmar 
a introdução.

 Encontra-se no menu 
Settings (Regulações).

Temperatura de redução 
Aquecimento
 Defi ne a temperatura pre-
tendida para o funciona-
mento noturno.

 

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Defi na a temperatura 
pretendida.

  Confi rme a introdução.
 Encontra-se no menu 

Settings (Regulações).

Temperatura de conforto 
Arrefecimento
 Defi ne a temperatura pre-
tendida para o funciona-
mento diurno.

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Defi na a temperatura 
pretendida.

  Confi rme a introdução.
 Encontra-se no menu 

Settings (Regulações).

Temperatura de redução 
Arrefecimento
 Defi ne a temperatura pre-
tendida para o funciona-
mento noturno.

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Defi na a temperatura 
pretendida.

  Confi rme a introdução.
 Encontra-se no menu 

Settings (Regulações).
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Funcionamento

Descrição Passos
Limitação da 
temperatura pretendida
Defi nição dos valores 
máximo e mínimo 
permitidos para a tempe-

ratura pretendida.

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Defi na a temperatura 
mínima.

  Confi rme a introdução.
  Defi na a temperatura 

máxima.
  Confi rme a introdução.

 Encontra-se no menu 
Settings (Regulações).

Correção de temperatura
Corrige os desvios das 
medições da temperatura 

real obtidas com a sonda interna em 
±2°C com incrementos de 0,1°C.

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Defi na o valor da 
correção.

  Confi rme a introdução.
 Encontra-se no menu 

Settings (Regulações).

Iluminação do visor
Defi ne o brilho da 
iluminação do visor entre 

cinco níveis:
0 Apagada
25 Nível 1
50 Nível 2
75 Nível 3
100 Nível 4

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Defi na o brilho da 
iluminação do visor.

  Confi rme a introdução.
 O visor apresenta o meu 

Regulações.

A regulação é apresentada 
no visor com o relógio.
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Funcionamento

Descrição Passos
Regulações de fábrica
Repõe as regulações de 
fábrica. Todas as regulações 
efetuadas anteriormente 

são eliminadas.

  Prima para confi rmar 
a seleção.

  Selecione a opção 
"Yes" (Sim) para 
efetuar a reposição.

  Prima o botão duran-
te 5 segundos.

 A reposição é efetuada. 
No fi nal, o visor apresenta 
o nível principal.

A opção "No" (Não) 
cancela o processo.

Voltar
Sair do menu.

  Prima para confi rmar 
a seleção.

 O visor apresenta o nível 
principal.
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Funcionamento

4.2.3 Menu Serviço

É possível otimizar a afi nação de todo o sistema através do 
ajuste das regulações dos parâmetros do sistema. Para evitar 
uma confi guração anómala, este menu está protegido por um 
PIN de 4 dígitos (padrão: 1234). 

  Prima para abrir a seleção de menu.
  Selecione o menu Parameters (Parâmetros).
  Prima novamente para entrar no menu.
  Selecione a opção de menu "Code" (Código). 
  Prima para ativar a introdução do PIN.
  Introduza o PIN de 4 dígitos (padrão: 1234). Selecione cada 
um dos dígitos rodando o botão e confi rme premindo o botão.

  Para iniciar a introdução, ative a função "PAR".
  Selecione cada um dos dígitos do número do parâmetro 
rodando o botão e confi rme premindo o botão.

  Para ativar a introdução, selecione "SET" (Defi nir) e prima 
o botão.

  Efetue a regulação de acordo com a lista de parâmetros 
seguintes.

  Para voltar ao nível principal, selecione "BACK" (Voltar) 
2 vezes.

Se não interagir com o sistema durante cerca de 
30 segundos, o visor volta ao nível principal.  

CUIDADO
Danos na instalação!

Uma confi guração anómala pode originar erros e danifi car 
a instalação.

  Apenas os especialistas autorizados podem efetuar as 
regulações.
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Funcionamento

N.º Descrição Regulação

010

Sistema de aquecimento
Defi ne qual é o sistema de aquecimento 
existente: 
• Aquecimento de piso radiante, padrão 

(FBH St.)
• Aquecimento de piso radiante, baixo 

consumo (FBH NE) 
• Radiador (RAD)
• Convetor, passivo (KON pas)
• Convetor, ativo (KON akt)

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

Padrão: 0

020
Desativar o arrefecimento
Desativa a função de arrefecimento.

0 = ativada
1 = desativada
Padrão: 0

030
Bloqueio de funcionamento
Protege contra a desativação do bloqueio 
de funcionamento com um PIN.

0 = desativada
1 = ativada
Padrão: 0

031

PIN do bloqueio de funcionamento
Defi ne o PIN para o parâmetro 30.

0 ... 9999
Padrão: 1234

 Se não conhecer o PIN:
  Desligue o aparelho da 

alimentação elétrica.
  Mantenha o botão premido, ligue 

novamente a alimentação elétrica 
e aguarde até o visor apresentar 
a versão do software e voltar 
a apagar-se. 

  Prima o botão até o símbolo  
desaparecer.

032
Funcionamento limitado
Muda o bloqueio de funcionamento de 
unidade de controlo da divisão entre 
"Padrão" e "Funcionamento limitado".

0 = desativada
1 = ativada
Padrão: 0
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Funcionamento

N.º Descrição Regulação

050
Duração da iluminação do visor
Defi ne a duração da iluminação do visor 
após a última interação.

0 ... 30 seg.
em incrementos 
de 5 segundos
Padrão: 15 seg.

090
Sinalização da saída de comutação
Sinaliza o controlo das saídas de 
comutação com um símbolo de 
aquecimento-arrefecimento intermitente.

0 = desativada
1 = ativada
Padrão: 1

110

Tipo de controlo da saída de 
comutação
Defi ne o tipo do controlo dos atuadores 
ligados:
• Normalmente fechado (NC)  
• Normalmente aberto (NO) 

0 = NC
1 = NO

Padrão: 0

161
Temperatura anticongelação
Ativa a função de proteção anticongelação 
quando a temperatura descer abaixo da 
temperatura defi nida.

5 ... 10°C

Padrão: 5

190
Função de proteção das válvulas
Abertura periódica das válvulas para evitar 
obstruções.

0 ... 28 dias

Padrão: 14

191
Duração da ativação das válvulas
Tempo de acionamento dos atuadores 
para executar a função de proteção das 
válvulas.

0 ... 10 minutos

Padrão: 5 min
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Funções de conforto e proteção

5 Funções de conforto e proteção

5.1 Funções de conforto
Para aumentar o conforto dos utilizadores, o termóstato da 
divisão inclui funções que permitem controlar a temperatura 
de conforto. 

5.1.1 Comutação entre aquecimento/arrefecimento
Esta função muda toda a instalação entre aquecimento 
e arrefecimento através de um sinal externo.

5.1.2 Modo limitado
O modo limitado permite alterar apenas a temperatura 
pretendida.
Ativar o modo
A ativação é efetuada assim:

  Ative o parâmetro 032 no menu Serviço (valor: 1).

O modo de funcionamento que estiver ativo quando 
sistema é reiniciado será retomado no modo limitado.

  Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
  Ligue novamente a alimentação elétrica.
  O modo limitado é ativado.

Desativar o modo
  Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
  Mantenha o botão premido, ligue novamente a alimentação 
elétrica e aguarde até o visor apresentar a versão do 
software e voltar a apagar-se. 

  Desative o parâmetro 032 (valor: 0) no menu Serviço.
  O aparelho fi ca a funcionar no modo normal.
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Funções de conforto e proteção

Desativar temporariamente o modo
O modo limitado pode ser desativado temporariamente 
quando for necessário utilizar ou ativar funções desativadas do 
aparelho. O modo limitado será retomado após uma interrupção 
da alimentação elétrica do aparelho.

  Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
  Mantenha o botão premido, ligue novamente a alimentação 
elétrica e aguarde até o visor apresentar a versão do 
software e voltar a apagar-se. 

  O aparelho fi ca temporariamente no funcionamento normal 
até à próxima interrupção da alimentação elétrica.

5.2 Funções de proteção
O termóstato da divisão possui funções de proteção que evitam 
danos em toda a instalação.

5.2.1 Função de proteção das válvulas
Nos períodos em que as válvulas não são ativadas (por 
exemplo, fora do período de aquecimento), todas as válvulas 
são abertas periodicamente. Isto evita obstruções nas válvulas 
(parâmetros 190 e 191).

5.2.2 Proteção anticongelação
O termóstato da divisão possui uma função anticongelação 
(parâmetro 161) que funciona em qualquer modo de 
funcionamento. Quando a temperatura descer abaixo da 
temperatura de proteção anticongelação, todos os atuadores 
ligados são ativados e as válvulas são abertas.
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Manutenção

Este manual está protegido por direitos de autor. Todos os direitos reservados. 
Não pode ser copiado, reproduzido, abreviado ou transmitido, nem 
total nem parcialmente, sob qualquer forma, nem mecânica nem 
eletronicamente, sem o consentimento prévio do fabricante. © 2019

6 Manutenção

6.1 Resolução de problemas

Visor Signifi cado Solução possível
Temperatura 
medida da sonda 
interna excedida

Sonda interna/Sonda da divisão
• Remova as fontes de calor 

externas que estejam próximas 
e aguarde até a sonda arrefecer 
novamente.

• Coloque a sonda da divisão 
noutra posição se for necessário.

• Solicite uma verifi cação do 
termóstato da divisão/sonda 
da divisão e substitua-os se 
for necessário.

0010 Avaria na sonda 
interna

• Reponha as defi nições de fábrica.
• Solicite uma verifi cação 

do termóstato da divisão 
e substitua-o se for necessário.

6.2 Limpeza
Utilize apenas um pano macio seco e sem solventes para 
limpar.
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