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EKWUFHTA1V3

Neid juhiseid tuleb lugeda täielikult ja põhjalikult enne mistahes töö tegemist 
alusel. Need juhised tuleb hoida alles ja anda edasi järgmistele kasutajatele.

Järgmised sümbolid tähistavad

Aluse ülesanneteks on 
• korrastada ruumipõhiselt temperatuuri juhtsüsteemi, kuhu kuulub 

maksimaalselt 10 kütte- ja jahutustsooni, 
• ühendada maksimaalselt 18 täiturseadet ja 10 ruumi juhtseadet, 
• ühendada täiturseadmeid suuna juhtimistegevustega NC (tavaliselt suletud) 

või NO (tavaliselt avatud) sõltuvalt kasutatavast termostaadist, 
• välise taimeri ühendamine,
• sõltuvalt kasutatavast tüübist pumba või boileri, CO-anduri, temperatuuripiiraja 

või kastepunkti anduri ühendamine,
• fikseeritud paigaldamine.
Kõik muud kasutusviisid, ümberehitamine ja muutmine on selgesõnaliselt 
keelatud ja võib põhjustada ohte, mille eest tootja ei vastuta.

Elektripaigaldustöid tuleb teha vastavalt kehtivatele riiklikele määrustele ja 
vastavalt kohaliku elektriettevõtte määrustele. Need juhised eeldavad spetsialisti 
teadmisi, mis vastavad ametlikult tunnustatud tasemele, järgmistel aladel:
• Sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete tehnoloogia süsteemimehaanik
• Elektriseadmete paigaldaja või 
• Elektroonikainsener
vastavalt Saksamaa Liitvabariigi ametlikult tunnustatud ja samaväärsetele 
Euroopa Ühenduse seaduse ametimääratlustele.

Kõiki selles juhendis toodud ohutusmärkusi tuleb järgida, et vältida õnnetusi, mis 
võivad põhjustada kehavigastusi ja/või varakahju.

HOIATUS
Oht elule alusjaama elektripinge tõttu!
• Enne avamist ühendage alati lahti vooluvõrgust ja kaitske soovimatu 

aktiveerimise eest.
• Seadet võib avada ainult volitatud elektrik.
• Ühendage lahti väline pingeallikas ja kaitske aktiveerimise eest.
• Kasutage toodet ainult siis, kui see on ideaalses seisukorras.
• Ärge kasutage seadet ilma seadme katteta.
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lapsed), kellel on 

piiratud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed, või neile, kellel 
puuduvad vastavad kogemused ja teadmised. Vajadusel peab neid isikuid 
jälgima isik, kes vastutab nende turvalisuse eest, või juhendama neid isikuid 
seadme kasutamise osas.

• Tagage, et lapsed ei mängiks selle seadmega. Vajadusel tuleb lapsi jälgida.
• Hädaolukorras ühendage lahti kogu ruumipõhine temperatuuri juhtsüsteem.

Järgmistes juhistes on toodud kogu seade. Sõltuvalt konkreetsest alusest võivad 
üksikud asukohad olla välja jäetud.

Sellel tootel on CE-märgis, mis tähendab, et see vastab järgmistele määrustele:
• 2014/30/EL ja täiendused "Elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmes-

riikide õigusaktide ühtlustamise kohta"
• 2014/35/EL ja täiendused "Teatavates pingevahemikes kasutatavate elekt-

riseadmete kasutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta"

• 2011/65/EL "Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes"

Kogu paigalduse kohta võivad kehtida kõrgemad kaitsenõuded, millele vastavu-
se tagamine on paigaldaja vastutusel.

1 Boileri ühendus
2 Pumba ühendus
3 Kaitsekonduktori ühendus 

(ainult 230 V)
4 Pingeallikas
5 Kaitse
6 Temperatuuripiiraja või kastepunkti 

andur
7 Reduktsioonikanal, väline taimer

8 Kütmise/jahutuse ümberlülitus
9 Termostaadiühendus
10 LED-tuled
11 Juhtmekinnitus
12 Täiturseadmete ühendus
13 Kiiplüliti
14 Integreeritud süsteemilukuga 

korpuse katte kontaktid

1 Pakendi sisu

2 Nende juhiste teave

3 Ohutus
3.1 Sihipärane kasutus

3.2 Ohutusmärkused

3.3 Personaliga seotud eeltingimused

4 Seadme ülevaade
4.1 Ühendused ja näidikud

4.2 Tehnilised andmed

4.3 Vastavus

olulist teavet.
elektripingega seotud hoiatusi

1x 2x
T4AH

Tööpinge: 230 V ±10%, 50 Hz
Sisendvool 230 V: max 50 VA
Sulavkaitse 230 V: T4AH
Küttetsoonide arv: 10
Ühendatavad täiturseadmed Tüüp EKWCVATR1V3
 10 küttetsooni: max 18
Alljärgnev kehtib täiturseadmete puhul, mida ei ole eespool mainitud
 Löökvool täiturseadme kohta: max 500 mA (230 V korral)
Pumba/boileri juhtimine  
 Lülitusvool: 2 A, 200 VA induktiivne
 Sisselülituse viivitus: 2 min
 Saateaeg fikseeritud/reguleeritav: 2 min / 5 - 15 min
Pumba kaitsefunktsioon: 14 päeva 1 minut
Juhtimissuund: NC või NO
Keskkonnatemperatuur: 0 kuni +50 °C
Hoiustamistemperatuur: -20 kuni +70 °C
Keskkonna niiskustase: 80%, mittekondenseeruv
Kuulpressi testi temperatuur: Klemmid: 100 °C
  Plastkorpused: 75 °C
Saastetase: 2
Nimiimpulsspinge: 1500 V
ERP klass vastavalt EL 811/2013: 1=1%
Kaitseklass 230 V: II
Kaitse tüüp: IP 20
Tüübi tegevus: Tüüp 1 / Tüüp 1.C
Mõõtmed (K x P x S): 90 x 326,5 x 50 mm
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PAIGALDUSJUHEND
Mitmetsooniline alusseade, 230 V

https://qr.daikin.eu?N=EKWUFHTA1V3
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1. Võtke kate ära.
2. Paigaldage alus. Seinale paigaldamise korral kinnitage alus seinale 2 

Ø 4 mm kruviga ja seinale sobivate tüüblitega. Paigalduskronsteinile paigal-
damisel kasutage TS 35/7.5 kronsteini.

3. Tehke elektriühendus.
4. Paigaldage kate.

Juhtimissuund määratakse loogaga 1:
 NO toiming:  Look 1 = SEES
 NC toiming:  Look 1 = VÄLJAS
Pumba ja boileri fikseeritud 2-minutilist saateaega 
saab suurendada lisaks 5, 10 või 15 minuti võrra, kasu-
tades looka 2 ja 3:

Kasutage puhastamiseks ainult kuiva ja lahustivaba pehmet puhastuslappi.

• Lahutage kogu paigaldise vooluühendus.
• Eemaldage kõikide ühendatud irdkomponentide juhtmed.
• Vajadusel eemaldage alus ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

HOIATUS! Elektripinge! Oht elule!
• Enne avamist ühendage alati alus lahti vooluvõrgust ja kaitske soovi-

matu aktiveerimise eest. 
• Ühendage lahti väline pingeallikas ja kaitske soovimatu aktiveerimise 

eest.

HOIATUS! Elektripinge! Oht elule!
• Enne avamist ühendage alati alus lahti vooluvõrgust ja kaitske soovi-

matu aktiveerimise eest. 
• Ühendage lahti väline pingeallikas ja kaitske soovimatu aktiveerimise 

eest.

Need juhised on kaitstud autoriõigustega. Kõik õigused kaitstud. Neid ei ole lubatud kopeerida, reprodutseerida, refereerida ega 
edastada tervikuna ega osaliselt, üheski vormingus, sh mehaaniliselt või elektrooniliselt, ilma tootja eelneva nõusolekuta.

1 32
21

230 V

T4AH

230 V

T4AH

NC

NO
0min 5min

Nachlaufzeit
Shut-down delay

10min 15min

2 32 3

2 32 3

Aeg Look 2 Look 3
0 min VÄLJAS VÄLJAS
5 min VÄLJAS SEES

10 minutit SEES VÄLJAS
15 minutit SEES SEES

Funktsioon Värv Selgitus
Pump/boiler Rohe-

line
Sees:  pump/boiler aktiivne
Väljas: pump/boiler inaktiivne
Vilgub: temperatuuripiiraja/kastepunkti andur aktiivne

Voolupinge Rohe-
line

Sees: seade töötab
Väljas: seade ei tööta
Vilgub: klapikaitse funktsioon aktiivne (valikuline)

Kaitse Punane Sees: defektne sulavkaitse
Ümberlülitus Sinine Sees: jahutusrežiim aktiivne

Väljas: kütterežiim aktiivne
Küttetsoonid  
1 kuni 10

Rohe-
line

Sees: küttetsoon aktiivne
Väljas: küttetsoon väljas

Voolupinge ühenduse jaoks peab 230 V korral olema kaablite ristläbiõige 1,5 mm². Sõltuvalt aluse pingeversioonist, on võimalik kasutada aluselt L1 või L-i ja L2 
või N-i ja kaitsekonduktorit. Temperatuuripiiraja/kastepunkti anduri saab ühendada NC juhtimises kontaktiga TB/%H; seda kontakti ei saa kasutada NO juhtimises. 
Kui temperatuuripiirajat ei ühendata, peab kontakt TB/%H olema sillatud (tehases tehtud). Sild tuleb eemaldada temperatuuripiiraja ühendamisel. Temperatuuri-
piiraja peab olema tavaliselt suletud kontakt.

Kütmise/jahutuse ümberlülitus

Jahutamine

Küte

Süsteemikell

Pingeallikas

Temperatuuripiiraja

Pump

Boiler

Täiturseade

Analoogtermostaat

Digikontroller

~

CO

5 Paigaldamine

5.1 Valige ja sisestage sulavkaitse

5.2 Parameetrite määramine

6 Elektriühendus

7 LED-indikaator

8 Hooldus
8.1 Sulavkaitsme vahetamine

8.2 Puhastamine

9 Demonteerimine

 Termostaatide juhtmeühen-
dus sõltub konkreetsest 
alusest. Juhtmete ühenda-
miseks vaadake termostaa-
di või vastava komponendi 
juhiseid.

Kasutatav pinge peab 
vastama andmeplaadil 
toodule.
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Kaablisild 
NO toimingu 
parameetri 
määramisel 
kõikidel 
kasutamata 
termostaadi 
ühendusel.
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See tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid EI OLE lubatud segada muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. 
Seadmed tuleb käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades. 
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