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EKWCTRAN1V3

Η μονάδα EKWCTRAN1V3 με οθόνη προορίζεται για έλεγχο της 
θερμοκρασίας χώρου μέσω ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας για 
την ενεργοποίηση των ενεργοποιητών στη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης. 
Δεν προορίζεται για καμία άλλη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη 
δεν περίπτωση μη προβλεπόμενης χρήσης.
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Θέση εγκατάστασης
Οι εξωτερικές 
πηγές θερμότητας 
θα επηρεάσουν 
την απόδοση του 
θερμοστάτη.

2 K

1 2

 ¾ Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς VDE καθώς και σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, 
από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο και σε 
απενεργοποιημένη κατάσταση.

 ¾ Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος μπορεί να ανοίξει τη συ-
σκευή. Μπορεί να ανοιχθεί μόνο σε απενεργοποιημένη κατάσταση.

 ¾ Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο αν είναι σε άριστη κατάσταση.
 ¾ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτήν τη συσκευή. 

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται αν είναι απαραίτητο.

Εγκατάσταση
Τοποθετήστε τον θερμοστάτη απευθείας στον τοίχο ή σε κιβώτιο χωνευτής 
εγκατάστασης. Πραγματοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση όπως υποδεικνύεται 
στην εικόνα 3.

Ο θερμοστάτης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε 
συστήματα θέρμανσης 
και ψύξης. Αν θέλετε να 
αποκλείσετε τη λειτουργία 
ψύξης, συνδέστε τις κάτω 
αριστερές επαφές μεταξύ 
τους σε απενεργοποιημένη 
κατάσταση.

* Προστατευτικό κάλυμμα

Θερμοκρασία εξοικονόμησης
Η μείωση 2 K μπορεί να ενεργοποιηθεί  
σε  μέσω του L/L1, π. χ. μέσω εξωτερικού 
χρονοδιακόπτη.
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ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 230 V

Αποσυναρμολόγηση
1. Απενεργοποιήστε την παροχή τάσης.
2. Αφαιρέστε τα καλώδια.
3. Αφαιρέστε τον θερμοστάτη και απορρίψτε τον κατάλληλα.
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Ρυθμιστής επιθυμητής τιμής
Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία περιστρέφοντας 
τον ρυθμιστή επιθυμητής τιμής

Βαθμονόμηση επιθυμητής 
τιμής
1. Αφαιρέστε τον ρυθμιστή 

επιθυμητής τιμής.
2. Ρυθμίστε τη διόρθωση 

επιθυμητής τιμής: Είναι 
δυνατή η ευθυγράμμιση 
με τη θερμοκρασία χώρου 
μεταξύ  
-2 K ... +2 K.

Προαιρετικό – Περιορισμός 
του εύρους θερμοκρασίας
Εισαγάγετε και ρυθμίστε τους 
περιοριστές για την ελάχιστη 
και μέγιστη θερμοκρασία.

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRAN1V3
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας: 230 V ±10%, 50 Hz
Ασφάλεια 230 V: T2AH
Διακόπτης 230 V: Ρελέ
Ισχύς ενεργοποίησης 230 V: φορτίο αντίστασης 2 A
Ονομαστικό ρεύμα χωρίς οδηγούς βαλβίδας: 230 V: ≤2 mA
Μέγ. επιτρεπόμενη απορρόφηση ρεύματος 
με συνδεδ. οδηγούς βαλβίδας: 230 V: 1,8 A
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 10°C - 28°C
Βαθμονόμηση επιθυμητής τιμής: ±2 K
Θερμοκρασία μείωσης: 2 K
Μέτρηση θερμοκρασίας: 0 - 40°C
Ακρίβεια μέτρησης: ±0,5 K
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 - 50°C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -25 έως +75°C
Επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος: 80%, χωρίς συμπύκνωση
Θερμ. για δοκιμή μανόμετρου με σφαιρίδιο: Ακροδέκτες: 100°C
 Πλαστικό περίβλημα: 75°C
Συμμόρφωση CE σύμφωνα με το πρότυπο: EN 60730
Κατηγορία προστασίας 230 V: II
Βαθμός προστασίας: IP 20
Ονομαστική τάση εκκίνησης: 1500 V
Βαθμός ρύπανσης: 2
Τύπος ενεργοποίησης: Τύπος 1 / Τύπος 1.C
Βάρος: 90 g
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 86 x 86 x 29 mm
Αντιψυκτική λειτουργία: Από +6°C στη λειτουργία θέρμανσης, ανενεργή στη 
λειτουργία ψύξης.
Μόνο θερμοστάτες με λειτουργία θέρμανσης/ψύξης:
Λειτουργία προστασίας βαλβίδας: Μία φορά κάθε 14 ημέρες για 6 λεπτά μετά 
την τελευταία ενεργοποίηση
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Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές ΔΕΝ πρέπει να αναμιγνύονται με τα αταξινόμητα οικιακά 
απορρίμματα. Οι μονάδες πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία 
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση και την ανάκτηση των υλικών τους. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα συμβάλλετε 
στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη 
σας ή την αρμόδια τοπική αρχή.
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