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EKWCTRDI1V3

SKAITMENINIS TERMOSTATAS 230 V

EKWCTRDI1V3 su monitoriumi skirtas patalpos temperatūrai reguliuoti 
nustačius norimą tikslinę vykdymo elementų suaktyvinimo temperatūrą 
šildymo/vėsinimo režimu. Bet koks kitoks naudojimas laikomas neatitinkančiu 
paskirties; gamintojas negali būti laikomas atsakingu už naudojimą ne pagal 
paskirtį.

 ¾ Elektros instaliacijos darbus pagal galiojančias nacionalines 
VDE taisykles bei pagal jūsų vietos elektros tiekimo bendrovės 
taisykles turi atlikti tam įgaliotas kvalifikuotas elektrikas, atjungęs 
įrenginį nuo elektros tinklo.

 ¾ Prietaisą atidaryti gali tik kvalifikuotas elektrikas. Jį galima 
atidaryti atjungus nuo elektros tinklo.

 ¾ Prietaisą galima naudoti tik jam esant idealios būklės.
 ¾ Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Jei reikia, vaikus 

būtina stebėti.
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Apsauginis gaubtas

Valymas
Valydami naudokite tik minkštą šluostę, 
kuri turi būti sausa ir nesudrėkinta 
tirpikliais.

Išmontavimas
1. Atjunkite įtampą.
2. Atjunkite laidus.
3. Nuimkite termostatą ir atitinkamai 

jį pašalinkite.
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1. Monitorius su funkcijų indikatoriais
2. Diskas

• Sukant:   Nustatoma tikslinė 
temperatūra/veikimo 
meniu

• Spaudžiant:  Suaktyvinamas 
meniu lygis/funkcijos

Norėdami suaktyvinti meniu arba funkcijas, paspauskite diską. Norėdami 
perjungti tarp meniu ir funkcijų, pasukite diską, o norėdami atidaryti – dar 
kartą paspauskite. Pakoreguokite nustatymus ir paspaudę patvirtinkite. Jei 
daugiau operacijų neatliekama, daugiausia po 30 sekundžių ekranas grįš 
į savo pradinę būseną.
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Gyvensenos funkcijos Žemiausia temperatūra

Nustatymai Didžiausia temperatūra

Šildymas Nustatymų patvirtinimas

Naudojimo užraktas Temperatūros koregavimas

Išjungimas Atgal

Automatinis režimas Techninė priežiūra

Dieninis veikimas Vėsinimas

Naktinis veikimas Ekrano apšvietimas

Tikslinė/faktinė 
temperatūra

Gamyklinių nustatymų 
įkėlimas

Darbinė įtampa: 230 V ±10%, 50 Hz
Saugiklis 230 V: T1AH
Perjung. elementas 230 V: Relė
Komutuojama galia: 1 A varžinė apkrova
Vardinė srovė be vožtuvų pavarų: 230 V: ≤2 mA
Maks. naudojamoji srovė, leidžiama  
su prijungt. vožtuvų pavaromis 230V: 1 A
Temperatūros nustatymo intervalas: 5–30 °C
Išvadai: Nuo 0,22 mm² iki 1,5 mm²
Redukcijos skirtumas: Reguliuojamas
Temperatūros matavimas: 0–40 °C
Aplinkos temperatūra: 0–50 °C
Sandėliavimo temperatūros intervalas: -20 – +70 °C
Leistinas aplinkos drėgnis: 80%, be kondensacijos
Bandymo spaudžiant rutuliuką temp.: Gnybtai: 100 °C 
 Plastikinis korpusas: 75 °C
CE atitiktis pagal: EN 60730
Apsaugos klasė 230 V: II
Apsaugos laipsnis: IP 20
Taršos laipsnis: 2
Vardinė impulsinė įtampa: 1500 V
Poveikio tipas: 1 tipas / 1.C tipas
Svoris: 105 g
Matmenys (P x A x G): 86 x 86 x 31 mm

Vožtuvo apsauginė funkcija:  Kartą kas 14 dienų 10 minučių 
po paskutinio suveikimo.

Apsaugos nuo užšalimo funkcija:  Nuo +5 °C šildymo režimu. 
Neaktyvus vėsinimo režimu.

Techniniai duomenys

Šis simbolis reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai produktai 
NETURI būti išmetami kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis 
atliekomis. Įrenginius reikia pristatyti į specialias pakartotinio 
panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas. 
Jei šį produktą išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų 
padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją 
arba vietos valdžios instituciją.
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