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1 Acerca da documentação

1.1 Acerca deste documento
Público-alvo
Instaladores autorizados

Conjunto de documentação
Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O
conjunto completo é constituído por:

▪ Manual de instalação:
▪ Instruções de instalação

▪ Formato: Papel (fornecido no kit)

▪ Manual de operação:
▪ Instruções de instalação

▪ Formato: Papel (fornecido no kit)

As actualizações mais recentes da documentação fornecida podem
estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentação original está escrita em inglês. Todos os manuais
noutros idiomas são traduções.

2 Instruções de segurança
específicas do instalador

Respeite sempre os seguintes regulamentos e instruções de
segurança.

AVISO
NÃO entale as ligações.

AVISO
DEVE incluir nas ligações elétricas fixas um interruptor
principal ou outra forma de interrupção, com quebra de
contacto em todos os pólos, em conformidade com a
legislação aplicável.

AVISO
Todas as ligações elétricas locais e respetivos
componentes DEVEM ser instalados por um eletricista
qualificado e estar em conformidade com a legislação
aplicável.

AVISO
Antes de aceder a terminais, todos os circuitos de
alimentação DEVEM ser interrompidos.

3 Sobre o termóstato da divisão
O termóstato da divisão pode ser utilizado para controlar sistemas
Daikin. Isto inclui o aquecimento por radiador e aplicações de
aquecimento/arrefecimento no piso. O termóstato da divisão está
normalmente ligado a unidades Daikin. Consulte o capítulo
"Diretrizes de aplicação" no guia de referência do instalador da sua
unidade para obter exemplos.

▪ No caso de aplicações apenas de aquecimento no piso, o
termóstato da divisão pode ser ligado à válvula motorizada
individual do circuito de aquecimento no piso.

▪ Se for utilizada uma aplicação apenas de aquecimento em
combinação com ventilo-convetores, cada ventilo-convetor deve
ter o respetivo termóstato de ventilo-convetor correspondente.

Opcionalmente, o sensor de temperatura externa EKRTETS pode
ser ligado ao termóstato e utilizado como:

▪ sensor de temperatura ambiente externa para controlar a
temperatura ambiente (em vez do sensor de temperatura interna
do termóstato da divisão). Neste caso, instale o sensor de
temperatura onde pretende controlar a temperatura ambiente.

▪ sensor da temperatura do piso (apenas para aplicações de
aquecimento/arrefecimento no piso) para evitar a condensação no
piso no caso de arrefecimento do piso. Neste caso, instale o
sensor de temperatura no piso. Para mais informações, consulte
"6.3 Para instalar o sensor de temperatura externa como sensor
da temperatura do piso" [4 5].
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4 Acerca da caixa

4.1 Para desembalar o termóstato da
divisão

a

b

d

g
h

c

e

f

a Bujões e parafusos (para o termóstato da divisão)
b Bujões e parafusos (para o recetor)
c Receptor
d Baterias (para o termóstato da divisão)
e Termóstato da divisão
f Suporte do termóstato da divisão
g Manual de instalação
h Manual de operações

5 Preparação

5.1 Requisitos do local de instalação
▪ NÃO instale o termóstato da divisão a 50  cm de quaisquer

aparelhos ou dispositivos que emitam sinais eletrónicos ou sem
fios.

▪ NÃO instale o termóstato da divisão perto ou acima de radiadores
ou emissores de calor.

▪ Monte o termóstato da divisão a pelo menos 1,5 m do solo.

▪ Tenha em conta as seguintes recomendações de instalação:

1.
5 

m

>0.2 m

Quando selecionar o local de instalação do recetor, tenha também
em consideração as seguintes recomendações para uma receção
ideal do sinal:

▪ O recetor foi concebido para instalação no interior, normalmente
perto da unidade de interior.

▪ O recetor foi concebido para instalação apenas numa orientação
vertical.

▪ NÃO instale o recetor em caixas metálicas ou perto de tubos
metálicos verticais e circuitos eletrónicos.

▪ Monte o recetor a pelo menos 1,5 m do solo.

6 Instalação

6.1 Para instalar o termóstato da
divisão

Instalação de montagem na parede
Caso o sensor de temperatura externa opcional tenha sido instalado
como um sensor da temperatura do piso, é necessário montar o
termóstato da divisão na parede.

1 Apenas no caso do sensor de temperatura externa: utilize uma
chave de fendas plana para remover o conector da parte
traseira do termóstato da divisão.

2 Insira as ligações do sensor nas ranhuras dos terminais e
aperte os parafusos com uma chave de fendas plana.

3 Deslize o bloco de terminais novamente para os pinos expostos
na parte traseira do termóstato da divisão.

AVISO
NÃO entale as ligações.

4 Abra os compartimentos da bateria e remova os isolantes da
bateria.

Resultado: Os orifícios dos parafusos ficam visíveis.

5 Perfure orifícios na parede, tendo em conta as dimensões do
termóstato e insira os bujões fornecidos nos orifícios.

6 Aperte o termóstato da divisão à parede com os parafusos
fornecidos.
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7 Cubra os orifícios de corte com fita isolante (fornecimento
local).

8 Insira as baterias incluídas nos compartimentos da bateria.

9 Feche os compartimentos da bateria.

Resultado: O termóstato da divisão está pronto a utilizar.

Instalação do tampo da mesa
Apenas pode utilizar o termóstato como uma solução para tampo de
mesa quando o sensor de temperatura externa NÃO estiver
instalado. Neste caso, o termóstato da divisão funciona como uma
unidade completamente sem fios e pode ser colocado no respetivo
suporte em qualquer local da casa.

10 Abra os compartimentos da bateria e remova os isolantes da
bateria.

11 Insira as baterias incluídas nos compartimentos da bateria.

12 Coloque o termóstato da divisão no respetivo suporte.

Resultado: O termóstato da divisão está pronto a utilizar.

6.2 Para instalar o recetor
AVISO
Antes de aceder a terminais, todos os circuitos de
alimentação DEVEM ser interrompidos.

Pré-requisito: Teve em consideração os requisitos do local de
instalação para o recetor quando selecionou o local de instalação.
Para mais informações, consulte "5.1  Requisitos do local de
instalação" [4 3].

1 Perfure orifícios na parede, tendo em conta as dimensões do
recetor.

2 Insira os bujões fornecidos nos orifícios.

3 Aperte o recetor à parede com os parafusos fornecidos.

4 Desaperte os parafusos da cobertura dianteira do recetor e
remova a cobertura dianteira.

5 Desaperte ambos os parafusos do suporte do cabo direito
inferior e remova o suporte.

6 De acordo com a sua aplicação, efetue a ligação elétrica:

AVISO
Todas as ligações elétricas locais e respetivos
componentes DEVEM ser instalados por um eletricista
qualificado e estar em conformidade com a legislação
aplicável.

Unidade
Consulte o esquema elétrico ou o livro de anexo para equipamento
opcional da unidade. Utilize um tamanho do fio entre 0,75  mm2 e
1,50 mm2. Exemplo de unidade:

EKRTRB

H Solicitação de aquecimento
C Solicitação de arrefecimento

Válvula motorizada
Efetue a ligação da válvula motorizada e do recetor conforme
apresentado abaixo (aplicações apenas de aquecimento). Utilize um
tamanho do fio entre 0,75 mm2 e 1,50 mm2.

EKRTRB

1N~50 Hz
250 VAC

1N~50 Hz
250 VAC

H Solicitação de aquecimento
C Solicitação de arrefecimento

Os relés de saída (H e C são contactos isentos de tensão) podem
suportar uma carga máxima de 5  A — 230  V. Para aplicação
apenas de aquecimento, a ligação com fios C não tem de ser
instalada.

AVISO
DEVE incluir nas ligações elétricas fixas um interruptor
principal ou outra forma de interrupção, com quebra de
contacto em todos os pólos, em conformidade com a
legislação aplicável.

AVISO
Para ligar 2A (X1M), utilize um tamanho do fio de
0,75 mm2.

7 Coloque o suporte do cabo novamente na devida posição e
aperte os parafusos.

8 Coloque a cobertura do recetor novamente na devida posição e
aperte os parafusos.
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INFORMAÇÕES
Para concluir completamente a instalação do recetor,
configure a ligação de rádio entre o recetor e o termóstato
da divisão. Para mais informações, consulte
"7.3 Configuração de rádio do recetor-termóstato" [4 6].

AVISO
Para assegurar o acesso, mantenha a parte frontal do
recetor sempre desimpedida.

6.3 Para instalar o sensor de
temperatura externa como sensor
da temperatura do piso

Dado ter de ser integrado no piso, a instalação do EKRTETS deve
ser planeada e realizada antecipadamente. Quando o EKRTETS é
instalado como um sensor da temperatura do piso, o termóstato da
divisão deve ser montado na parede. Para mais informações,
consulte "6.1 Para instalar o termóstato da divisão" [4 3].

INFORMAÇÕES
O procedimento seguinte Serve apenas de exemplo. A sua
situação atual poderá diferir daquela representada aqui.

Pré-requisito: Teve em consideração os requisitos do local para o
termóstato da divisão quando selecionou o local de instalação. Para
mais informações, consulte "5.1  Requisitos do local de
instalação" [4 3].

1 Integre o sensor de temperatura numa conduta elétrica
(Ø16 mm no máximo) na construção do piso.

b

c d

a

a Termóstato da divisão
b Conduta do sensor de temperatura externa
c Sensor de temperatura externa (EKRTETS)
d Tubagens de água

2 Passe o cabo do sensor de temperatura pela conduta até
alcançar o vedante.

3 Efetue as ligações elétricas do sensor de temperatura ao
termóstato da divisão conforme descrito em "6.1 Para instalar o
termóstato da divisão" [4 3].

4 No termóstato da divisão, regule o valor do parâmetro 20
(rEGU) para FLR no menu do instalador. Para obter mais
informações sobre o menu do instalador, consulte "7.2 Menu do
instalador" [4 5].

AVISO
Vede adequadamente a conduta elétrica do sensor de
temperatura de modo a proteger o termóstato da divisão
de correntes de ar quente e permitir a possível
substituição futura do sensor de temperatura.

7 Configuração

7.1 Menu do utilizador
O menu do utilizador permite definir os parâmetros básicos do
termóstato da divisão.

7.1.1 Para aceder ao menu do utilizador
1 Pressione e mantenha pressionado  durante 5 segundos.

Resultado: O primeiro parâmetro (rF INI) do menu do utilizador é
exibido no visor.

Para sair do menu do utilizador, utilize os botões de navegação para
selecionar o parâmetro "End" e pressione .

7.1.2 Parâmetros do utilizador

Parâmetro Descrição Valores possíveis(a)

# Nome
00 rF INI Modo de configuração de rádio
01 dEG Unidade de temperatura

utilizada no visor
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Formato da hora
utilizado no visor

▪ 24H (indicação de
24 horas)

▪ 12H (indicação de 12
horas)

03 dst Mudança da hora de
verão

▪ yes (ativado)

▪ no (desativado)
04 AirC Calibração do sensor

de temperatura interna.
Para mais informações,
consulte
"7.4 Calibração do
sensor de
temperatura" [4 7].

05 AMbC Calibração do sensor
de temperatura externa

06 HG Temperatura de
anticongelamento no
modo de férias

▪ 10°C
▪ Intervalo: 0,5°C~10°C

07 ITCS Sistema de controlo de
temperatura
inteligente(b)

▪ yes (ativado)

▪ no (desativado)

08 Clr ALL Apague as regulações do utilizador: pressione e
mantenha pressionado  durante 5 segundos
para repor todos os pontos de regulação e
parâmetros do utilizador para as respetivas
predefinições.

09 CHAn –
10 VErS Versão do software
11 End Saia do menu do utilizador. Pressione  para

sair.
(a) Os valores predefinidos são listados a negrito.
(b) Se ativada, esta função ativa a instalação antecipadamente (até

2 horas no máximo) para garantir que o ponto de regulação
pretendido é atingido na hora apropriada, de acordo com o
programa regulado. Com cada alteração do programa, o
termóstato da divisão mede o tempo que a instalação requer
para atingir o ponto de regulação para compensar quaisquer
diferenças de temperatura que possam estar presentes em
diferentes horas. Isto permite que efetue alterações ao programa
sem ter de ajustar a temperatura antecipadamente, porque o
termóstato da divisão fá-lo automaticamente.

7.2 Menu do instalador
O menu do instalador é utilizado para modificar parâmetros
avançados que não estão disponíveis no menu do utilizador.
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7.2.1 Para aceder ao menu do instalador
1 Pressione e mantenha pressionado  durante 5 segundos.

Resultado: O primeiro parâmetro (rEGU) do menu do instalador é
exibido no visor.

Para sair do menu do instalador, utilize  e  para selecionar o
parâmetro End e pressione .

7.2.2 Parâmetros do instalador

Parâmetro Descrição Valores possíveis(a)

# Nome
20 rEGU Tipo de sensor ▪ AIR: sensor de

temperatura interna
do termóstato da
divisão

▪ amb: EKRTETS
instalado como
sensor de
temperatura externa

▪ FLR: EKRTETS
instalado como
sensor do piso

▪ FL.L: –
21 MOde Modo de funcionamento ▪ Hot: modo de

aquecimento

▪ Cld: modo de
arrefecimento

▪ rEv: modo reversível

▪ Aut: modo automático
21 Cld Ative o submenu do

modo de arrefecimento
(selecione Cld e
pressione  para
aceder ao submenu)

▪ yes (ativado)

▪ no (desativado)

22 AirS Visualize os valores medidos do sensor de
temperatura interna (exibidos em °C/°F)

23 AmbS Visualize os valores medidos do sensor de
temperatura ambiente externa (exibidos em °C/
°F)

24 RecS Visualize os valores medidos do sensor da
temperatura do piso (exibidos em °C/°F)

25 FL.Lo –
26 FL.Hi –
27 reg Tipo de regulação ▪ bp: banda

proporcional (PWM
2°C/10 min)

▪ hys: histerese (0,5°C)
28 UF1 Tipo de betão (utilize

quando 27=bp)(b)
▪ uf1: betão líquido

com baixa espessura
(<6 cm)

▪ uf2: betão
convencional com
espessura >6 cm

29 Bp1 –
30 Wir –
31 min Valor de temperatura

regulável mínima(c)
▪ 5°C
▪ Intervalo: 5°C~15°C

32 MAX Valor de temperatura
regulável máxima(c)

▪ 37°C
▪ Intervalo: 20°C~37°C

Parâmetro Descrição Valores possíveis(a)

# Nome
33 Win Abrir função de deteção

de janelas
▪ yes (ativado)

▪ no (desativado)
34 rH Valor limite de

humidade
▪ 55%
▪ Intervalo: 0%~100%

35 dEv Função de prevenção
de orvalho(b)

▪ yes (ativado)

▪ no (desativado)
36 Clr EEp Limpa a memória do termóstato da divisão e

repõe todos os parâmetros para os respetivos
valores predefinidos. Pressione e mantenha
pressionado  durante alguns segundos para
repor o termóstato da divisão para as respetivas
definições de fábrica.

37 End Saia do menu do instalador. Pressione  para
sair.

(a) Os valores predefinidos são listados a negrito.
(b) Apenas no caso do EKRTETS estar instalado como sensor da

temperatura do piso.
(c) Aplica o funcionamento de aquecimento e de arrefecimento.

7.3 Configuração de rádio do recetor-
termóstato

De modo a possibilitar a comunicação entre o termóstato da divisão
e o recetor, tem de configurar a ligação de rádio.

1 Coloque o recetor no modo de configuração de rádio ao
pressionar o botão de pressão durante 10 segundos.

Resultado: O LED de RF fica intermitente lentamente a
laranja.

2 No termóstato da divisão, pressione e mantenha pressionado
 durante 5 segundos.

Resultado: O visor do termóstato da divisão exibe o parâmetro
rF INI. O termóstato enviará agora sinais de rádio para o
recetor. No visor do termóstato da divisão,  fica intermitente.

3 Aguarde alguns segundos para o recetor e o termóstato para
sair do modo de configuração de rádio.

Resultado: O visor do termóstato da divisão exibe o ecrã
principal e o LED de RF no recetor DESATIVA para indicar que
o emparelhamento foi bem-sucedido.

4 Verifique se o recetor recebe os sinais de rádio corretamente.

Visão geral de LED do recetor
a b c d

a Botão
b LED do botão de pressão
c LED de contacto
d LED de RF

LED do botão
de pressão

LED de
contacto

LED de RF Significado

– Vermelho – Solicitação de
aquecimento
(modo de
termóstato)
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LED do botão
de pressão

LED de
contacto

LED de RF Significado

– Azul – Solicitação de
arrefecimento
(modo de
termóstato)

Verde – – Aquecimento
forçado (modo
manual)

Verde, 50% – – Arrefecimento
forçado (modo
manual)

Verde, 10% – – DESATIVAR
forçado (modo
manual)

– – Laranja,
lentamente
intermitente

Modo de
configuração de
rádio

– – Laranja,
rapidamente
intermitente

Perda de sinal
de RF

– – Laranja,
intermitência
curta rápida

Indicador de
receção de RF

Vermelho/
verde,
intermitente

– – Erro do sensor
do termóstato

Cor-de-laranja Azul/vermelho Cor-de-laranja Reposição do
recetor(a)

(a) Para repor o recetor, pressione e mantenha pressionado o botão
de pressão durante 30 segundos.

INFORMAÇÕES
Pressionar o botão de pressão DESATIVA o recetor.
Quando o recetor estiver desativado, a proteção contra
congelamento integrada (4°C) permanece ativa.

7.4 Calibração do sensor de
temperatura

É possível calibrar tanto o sensor de temperatura interna do
termóstato da divisão como o sensor de temperatura externa
(opcional). É recomendável calibrar o(s) sensor(es) após a
instalação. O procedimento é igual tanto para o sensor de
temperatura interna como para o sensor de temperatura externa
opcional.

7.4.1 Para calibrar o sensor de temperatura
1 Utilizando um termómetro, meça a temperatura na divisão a

1,5 m de distância do piso durante pelo menos 1 hora.

2 Pressione e mantenha pressionado  no termóstato da
divisão durante 5 segundos para aceder ao menu do utilizador.

3 Utilize as teclas de navegação para selecionar o parâmetro
AirC ou AMbC, dependendo de pretender ou calibrar o sensor
de temperatura interna ou externa (opcional).

4 Pressione OK para modificar o parâmetro selecionado. Por
predefinição, está regulado para "no".

5 Utilize  e  para introduzir o valor medido.

6 Pressione OK para confirmar.

Resultado: A mensagem "yes" é exibida e o valor é armazenado na
memória interna do termóstato da divisão.

Se necessário, o valor de calibração armazenado pode ser
eliminado ao pressionar . A mensagem "no" será exibida,
confirmando que o valor foi eliminado.

7.5 Prevenção de orvalho
Para sistemas reversíveis, o termóstato da divisão oferece 2 formas
de gerir a humidade de modo a evitar condensação durante o
arrefecimento.

Limite de percentagem de humidade
Pode regular um valor limite para a percentagem de humidade.
Sempre que o termóstato da divisão deteta que a percentagem de
humidade excede o limite regulado, a solicitação de arrefecimento é
interrompida para evitar condensação. Sempre que esse seja o
caso, fica intermitente no visor do termóstato da divisão. Para
alterar o valor limite (predefinição de 55%), regule o valor do
parâmetro 34 ("rH") para o valor pretendido no menu do instalador.

Função de prevenção de orvalho com sensor da temperatura
do piso
Se o sensor de temperatura externa opcional EKRTETS estiver
instalado como sensor da temperatura do piso, o parâmetro 35
("dEv") pode ser regulado para "yes" no menu do instalador para
ativar a função de prevenção de orvalho.

Quando ativada, esta função compara continuamente a temperatura
medida pelo sensor da temperatura do piso com o ponto de orvalho.
O ponto de orvalho é calculado com base na temperatura ambiente
e na humidade. Quando a temperatura do piso descer abaixo ou se
aproximar demasiado do ponto de orvalho, a solicitação de
arrefecimento é interrompida temporariamente para evitar qualquer
condensação no piso. Enquanto a função de prevenção de orvalho
estiver ativa, fica intermitente no visor do termóstato da divisão.

8 Especificações técnicas
Termóstato da divisão (EKRTRB)
Precisão de leitura da
temperatura

Incrementos de 0,1°C

Temperatura de funcionamento 0°C~40°C
Intervalo de temperatura de
ponto de regulação

5°C~37°C, em incrementos de
0,5°C

Intervalo de temperatura do
modo de férias

0,5°C~10°C

Proteção elétrica Classe II – IP30 (utilização no
interior, grau de poluição 2)

Fonte de alimentação 2 baterias alcalinas AAA LR03
1,5 V

Autonomia da bateria ~2 anos, dependendo das
condições de utilização

Elemento de deteção do sensor
de temperatura interna

NTC 10kΩ a 25°C

Recetor (EKRTRB)
Temperatura de funcionamento 0°C~40°C
Proteção elétrica Classe II – IP30
Fonte de alimentação 1N~ 50 Hz 230 V
Frequência de rádio e zona de
receção

868 MHz, <10 mW, intervalo de
aproximadamente 100 m em
espaços exteriores, 30 m em
ambiente residencial

Relés de saída Carga máxima 5 A, 230 V
Amp máxima do fusível 3 A
Consumo energético 15 W (máximo)
Imunidade contra picos de
tensão

Categoria III (2,5 kV)

Tipo de ação automática do
termóstato

1C
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EKRTRB+EKRTETS

Termóstato da divisão
4P677092-1B – 2022.04

Sensor de temperatura externa (EKRTETS)
Elemento de deteção NTC 10kΩ a 25°C
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