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EKWCTRDI1V3

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 230 V

Termostat EKWCTRAN1V3 s displejem je určen k regulování pokojové 
teploty nastavením požadované cílové teploty, která aktivuje regulátory 
ohřevu/chlazení. Jakékoli jiné použití je považováno za nezamýšlené; 
výrobce neponese odpovědnost za nezamýšlené použití.

 ¾ Elektrické rozvody musí být zapojeny v souladu s aktuálními 
národními předpisy VDE, stejně jako s předpisy Vaší místní 
elektrárny, a to autorizovaným a vyškoleným elektrikářem, 
a v odpojeném stavu.

 ¾ Zařízení smí otevřít pouze autorizovaný elektrikář. Lze jej otevřít 
pouze, pokud není zapnuta elektřina.

 ¾ Zařízení používejte pouze, pokud je v perfektním stavu.
 ¾ Zajistěte, aby si s tímto zařízením nehrály děti. V případě nutnosti 

je děti nutné kontrolovat.
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Ochranný kryt

Čištění
K čištění používejte pouze suchý měkký 
hadřík bez rozpouštědel.

Demontáž
1. Vypněte zdroj napájení.
2. Vyjměte elektrické vedení.
3. Vyjměte termostat a vhodně  

jej zlikvidujte.
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1. Displej s ukazateli funkcí
2. Číselník

• Otočte:   Nastavte cílovou 
teplotu/používejte 
menu

• Stiskněte:  Aktivujete úroveň 
v menu/funkce

Stiskněte číselník, abyste aktivovali menu nebo funkce. Otočte číselník, 
abyste přepnuli mezi menu a funkcemi a opětovně stiskněte k jejich otevření. 
Upravte nastavení a stiskněte pro potvrzení. Pokud není prováděna další 
činnost, displej se vrátí do původního stavu po max. 30 vteřinách.
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Funkce dle stylu života Minimální teplota

Nastavení Max. teplota

Topení Potvrzení nastavení

Operační zámek Oprava teploty

Vypnutí Zpět

Automatický provoz Služba

Denní provoz Chlazení

Noční provoz Podsvícení displeje

Cílová/aktuální teplota Nahrávání továrního nastavení

Provozní napětí: 230 V ±10 %, 50 Hz
Pojistka 230 V: T1AH
Spínací prvek 230 V: Relé
Spínací výkon: 1 A odporové zatížení
Jmenovitý proud bez ventilové mechaniky: 230 V: ≤2 mA
Max. tažený proud dovolený připojenou  
ventilovou mechanikou 230 V: 1 A
Rozpětí nastavení teploty: 5 - 30°C
Připojovací terminály: 0,22 mm² až 1,5 mm²
Redukční rozdíl: nastavitelný
Měření teploty: 0 - 40°C
Okolní teplota: 0 - 50°C
Rozpětí teploty při skladování: -20 až +70°C
Přípustná okolní vlhkost: 80%, bez kondenzace
Tepl. pro zkoušku tlakem kuličky: Terminály: 100°C 
 Plastový plášť: 75°C
Shoda CE podle: EN 60730
Třída ochrany 230 V: II
Stupeň ochrany: IP 20
Stupeň znečištění: 2
Jmenovité impulsní napětí: 1500 V
Typ činnosti: Typ 1/Typ 1.C
Hmotnost: 105 g
Rozměry (Š x V x H): 86 x 86 x 31 mm

Ochranná funkce ventilu:  Jednou za 14 dní po dobu 10 minut po 
posledním spuštění.

Mrazuvzdorná funkce:  Od +5°C v režimu topení. Neaktivní 
v režimu chlazení.

Technické údaje

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty se 
NESMÍ mísit s netříděným domovním odpadem. Jednotka musí 
být zlikvidována ve specializovaném zařízení, aby její části mohly 
být opakovaně použity, recyklovány nebo obnoveny. 
Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zabránit 
případným negativním důsledkům pro životní prostředí 
a lidské zdraví. 
Další informace si vyžádejte od technika, který provedl instalaci, 
nebo od místního úřadu.
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https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3


