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Lue ohjeet kokonaan ja perusteellisesti ennen peruslaitteen käyttöä. Säilytä oh-
jeet ja anna ne seuraavalle käyttäjälle.

Seuraavat kuvakkeet osoittavat

Peruslaite on tarkoitettu 
• jopa 10 vyöhykkeen huonekohtaisen lämpötilan säätöön lämmitys- ja jääh-

dytysjärjestelmissä,
• jopa 18 toimilaitteen ja 10 huoneyksikön liittämiseen, 
• käytössä olevasta säätimestä riippuen sellaisten toimilaitteiden liittämiseen, 

jotka ovat NC- (Normally Closed) tai NO- (Normally Open) -toimisia,
• ulkoisen kytkinkellon liittämiseen,
• käytössä olevasta tyypistä riippuen pumpun tai kattilan liittämiseen, jossa on 

CO-signaalianturi, lämpötilarajoitin tai kastepisteanturi,
• kiinteään paikalliseen asennukseen.
Kaikki muu käyttö ja laitteiden muutokset ovat nimenomaisesti kiellettyjä ja ai-
heuttavat vaaratilanteita, joista valmistaja ei ota vastuuta.

Sähköasennus tulee suorittaa valtuutetun ammattisähkömiehen toimesta sekä 
paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Nämä käyttöohjeet edellyttä-
vät jonkin seuraavassa lueteltujen virallisesti hyväksyttyjen ammattitutkintojen 
mukaisten ammattitaitojen hallitsemista:
• LVI-alan laitteistomekaanikko 
• sähköasentaja tai
• elektroniikka-asentaja
Saksan liittotasavallan virallisten ammattinimikkeiden sekä Euroopan yhteisön 
lakien vastaavien ammattitutkintojen mukaisesti.

Huomioi kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet henkilö- ja esi-
nevahinkojen estämiseksi.

VAROITUS
Perusaseman sähköjännite on hengenvaarallinen.
• Katkaise verkkojännite ennen laitteen avaamista ja varmista, ettei sitä voida 

kytkeä päälle vahingossa.
• Vain valtuutettu ammattisähkömies saa avata laitteen.
• Kytke ulkopuolinen jännite pois päältä ja varmista, ettei sitä voida kytkeä 

päälle vahingossa.
• Käytä tuotetta vain sen ollessa moitteettomassa kunnossa.
• Älä käytä laitetta ilman koteloa.
• Henkilöt tai lapset, joiden ruumiilliset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heiken-

tyneet tai joilla ei ole riittäviä tietoja tai kokemusta, eivät saa käyttää laitetta 
muuten kuin huoltajansa valvonnassa tai opastamana.

• Varmista, että lapset eivät voi leikkiä laitteen kanssa. Tarvittaessa lapsia pitää 
valvoa.

• Kytke hätätapauksessa koko huonekohtainen säätöjärjestelmä pois päältä.

Jäljempänä esitetään täysi varustus. Peruslaitteesta riippuen jotkut kohdat voi-
vat puuttua.

Tämä tuote on CE-merkillä varustettu ja se täyttää seuraavien direktiivien vaa-
timukset:
• 2014/30/EU muutoksineen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
• 2014/35/EU muutoksineen tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita kos-

kevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
• 2011/65/EU Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniik-

kalaitteissa
Kokonaisasennuksen osalta voi olla ylimääräisiä suojausvaatimuksia, joiden 
noudattamisesta asentaja on vastuussa.

1 kattilaliitännän
2 pumppuliitännän
3 suojajohtoliitännän (vain 230 V:lla)
4 virransyötön
5 sulakkeen
6 lämpötilarajoittimen tai kastepis-

teanturin
7 ulkoisen ajastimen alennuskanavan

8 vaihtopisteen lämmitys/jäähdytys
9 säätimen liitännän
10 ledit
11 vetokevennyksen
12 toimilaiteliitännän
13 DIP-kytkimen
14 kotelokannen kontaktit, jossa on 

sisäänrakennettu järjestelmäkello

1 Toimituksen kokoonpano

2 Tätä käyttöohjetta koskien

3 Turvallisuus
3.1 Määräystenmukainen käyttö

3.2 Turvallisuusohjeet

3.3 Henkilövaatimukset

4 Laitteen yleiskuva
4.1 Liitännät ja näytöt

4.2 Tekniset tiedot

4.3 Yhteensopivuus

tärkeän tiedon.

varoituksen sähköjännitteestä,

Käyttöjännite: 230 V ±10 %, 50 Hz
Ottoteho 230 V:  maks. 50 VA
Suojaus 230 V:  T4AH
Lämmitysvyöhykkeiden lkm.: 10
Kytkettävät toimilaitteet Typ EKWCVATR1V3
 10 lämmitysvyöhykkettä: enint. 19 toimilaitetta
Yllä mainituista poikkeavista toimilaitteista todetaan
 Toimilaitekohtainen käynnistysvirta: max. 500 mA (230 V:lla)
Pumppu-/kattilaohjaus 
 Kytkentäteho: 2 A, 200 VA induktiivinen
 Päällekytkemisviive: 2 min
 Jälkikäyntiaika kiinteä/säädettävä: 2 min / 5 - 15 min
Pumpunsuojaustoiminto: 14 vrk 1 min ajan
Toimisuus: NC tai NO
Ympäristön lämpötila: 0 …+50 °C
Varastointilämpötila: -20 …+70 °C
Ympäristön kosteus: 80 % ei tiivistyvä
Lämpötila kuulapainetarkistus: Terminaali: 100 °C
  Muovikotelo: 75 °C
Likaantumisaste: 2
Mitoitussyöksyjännite: 1500 V
ERP-luokka standardin  
EU 811/2013 mukaan: 1=1 %
Suojausluokka 230V: II
Suojaustapa: IP 20
Tehotapa: Tyyppi  1 / tyyppi 1.C
Mitat (k x p x s): 90 x 326,5 x 50 mm
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ASENNUSOPAS
Monivyöhykkeinen perusyksikkö 230 V

https://qr.daikin.eu?N=EKWUFHTA1V3
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1. Irrota suojus.
2. Kiinnitä peruslaite. Jos laite kiinnitetään seinään, käytä seinän materiaalista 

riippuen 2 kpl. Ø 4 mm ruuveja ja sopivia tulppia. Käytä kiskokiinnitystä 
varten TS 35/7,5.

3. Kytke laite sähköverkkoon.
4. Asenna peitelevy paikalleen.

Toimisuus asetetaan hyppyjohtimen 1 avulla:
 NO-käyttö:  hyppyjohdin 1 = ON
 NC-käyttö:  hyppyjohdin 1 = OFF
Hyppyjohtimien 2 ja 3 avulla voidaan pidentää pumpun 
tai kattilan 2 minuutin kiinteää jälkikäyntiaikaa 5, 10 tai 
15 minuutilla:

Käytä laitteiden puhdistukseen ainoastaan kuivaa ja pehmeää liinaa, jossa ei ole liuotinta.

• Tee koko laitteisto jännitteettömäksi.
• Irrota kaikkiin ulkopuolisiin laitteisiin johtavat kaapelit.
• Irrota peruslaite ja toimita se tarvittaessa hävitettäväksi ohjeiden mukaan.

VAROITUS! Hengenvaarallinen sähköjännite.
• Tee peruslaite jännitteettömäksi ja varmista, ettei sitä voida kytkeä 

päälle vahingossa ennen laitteen avaamista. 
• Kytke ulkopuolinen jännite pois päältä ja varmista, ettei sitä voida kyt-

keä päälle vahingossa.

VAROITUS!Hengenvaarallinen sähköjännite.
• Tee peruslaite jännitteettömäksi ja varmista, ettei sitä voida kytkeä 

päälle vahingossa ennen laitteen avaamista. 
• Kytke ulkopuolinen jännite pois päältä ja varmista, ettei sitä voida kyt-

keä päälle vahingossa.

Tämä käyttöopas on suojattu tekijänsuojalain avulla. Kaikki oikeudet pidätetään. Käsikirjaa ei saa kopioida, monistaa, lyhentää 
tai siirtää missään muodossa, kokonaan tai osittain, mekaanisesti tai elektronisesti, ilman valmistajan ennalta antamaa lupaa.
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AIKA Hyppyjohdin 2 Hyppyjohdin 3
0 min OFF OFF
5 min OFF ON
10 min ON OFF
15 min ON ON

Toiminto Väri Selitys
Pumppu/kattila Vihreä Päällä: pumppu/kattila käytössä

Pois päältä: pumppu/kattila pois käytöstä
Vilkkuu: lämpötilarajoitin tai kastepisteanturi käytössä

Verkkojännite Vihreä Päällä: laite käytössä
Pois päältä: laite pois käytöstä
Vilkkuu: venttiilinsuojaustoiminto käytössä (Lisävaruste)

Sulake Punainen Päällä: sulake viallinen
Vaihto Sininen Päällä: jäähdytystila käytössä

Pois päältä: lämmitystila käytössä
Lämmitysvyö-
hykkeet 1 - 10

Vihreä Päällä: lämmitysvyöhyke käytössä
Pois päältä: lämmitysvyöhyke pois käytöstä

Virransyötön liittämiseen on käytettävä kaapeleita, joiden poikkipinta-ala on vähintään 1,5 mm² (230 V). Peruslaitteen jänniteversiosta riippuen L1 tai L ja L2 tai N 
sekä suojajohdin voidaan sillata peruslaitteen kautta. Kontaktiin TB/%H voidaan NC-käytössä kytkeä lämpötilarajoitin/kastepisteanturi, NO-käytössä tätä kontaktia 
ei voida hyödyntää. Jos lämpötilarajoitinta ei käytetä, on liitäntä TB/%H sillattava (tehdasasetus). Jos laitteeseen liitetään lämpötilarajoitin, on silta poistettava. 
Lämpötilarajoitin on toteutettava avaajakontaktina.

Vaihtopiste 
lämmitys/jäähdytys
Jäähdytys

Lämmitys

Järjestelmäkello

Virransyöttö

Lämpötilarajoitin

Pumppu

Kattila

Toimilaite

Analoginen säädin

Digitaalinen säädin

~

CO

5 Kiinnitys

5.1 Valitse sulake ja aseta se paikalleen

5.2 Parametriasetukset

6 Sähköliittymä

7 LED-merkkivalot

8  Huolto
8.1 Sulakkeen vaihtaminen

8.2 Puhdistus

9 Purkaminen

Säätimien johdotus riippuu 
olemassa olevasta perus-
laitteesta. Huomioi säätimen 
tai muun komponentin käyt-
töohjeet johdotuksen osalta.

Oikea jännite näkyy 
tyyppikyltistä.
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Kaikkien 
käyttämättö-
mien säädinlii-
täntöjen johto-
silta NO-käytön 
parametreilla.
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Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Yksiköt 
täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. 


