Gebruikershandleiding

Danfoss Icon™ Display
Kamerthermostaat, 230 Volt versie
Inleiding

Danfoss Icon™ Display is een kamerthermostaat die specifiek ontworpen is voor vloerverwarmingssystemen. Leverbaar in vier verschillende uitvoeringen voor verschillende markten wereldwijd.
Danfoss Icon™ Display werkt eenvoudig en zeer intuïtief: U hoeft enkel de gewenste comfort temperatuur in te stellen, waarna de thermostaat de kamertemperatuur regelt op basis van uw instelling.

De thermostaat
activeren

Raak het scherm aan om de Danfoss Icon™ Display te activeren.
De huidige kamertemperatuur wordt weergegeven. Het Verwarmen-pictogram
wordt weergegeven als de thermostaat de verwarming heeft
ingeschakeld.
Raak

aan om terug te keren naar het vorige scherm.

Het scherm wordt na 10 seconden inactiviteit uitgeschakeld.

De temperatuur
instellen

De thermostaat activeren
Raak

of

aan om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.

De temperatuur knippert om aan te geven dat de instelling wordt
aangepast.
Bevestig uw instelling door

Resetten naar
fabrieksinstellingen

Raak
en
tegelijkertijd minstens 3 seconden aan om de Danfoss Icon™ Display terug te zetten
naar fabrieksinstellingen.
Het scherm geeft afwisselend
Bevestig door
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aan te raken.

en

weer.

aan te raken.

© Danfoss | FHH | 2016.11 | 1

Menu’s

Activeer de thermostaat.
Raak
3 seconden aan om het Gebruikersmenu
openen.
Wissel tussen de menu’s met
Selecteer een menu met

of

en

te

.

.

(Om het Installatiemenu
seconden aan raken.)

en

te openen, moet u

opnieuw 3

Temperatuurbegrenzing
en worden afwisselend met de temperatuur weergegeven op het scherm. Stel de hoogste
temperatuur in met
of .
en
worden afwisselend met de temperatuur weergegeven op het scherm. Stel de laagste
temperatuur in met
of .
Bevestig uw selectie door

aan te raken.

Standaard temperatuurbereik: 5 tot 35° C.

Product-ID
Productiecode.

Menu 3 en 4 zijn alleen relevant voor de installateur

Type servomotor instellen
Selecteer Normaal gesloten (NC)
Bevestig met

of Normaal open (NO)

met

of

.

.

Warmte-afgifte kenmerk van de vloer instellen
Gebruik
of
om de warmte-afgifte in te stellen op Snel (gefreesd-25mm)
(zandcement-50mm)
of Traag (beton-75mm)
.
Bevestig met

, Gemiddeld

.
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A Gossetlaan 28 • 1702 Groot-Bijgaarden
Tel.: 02/525 07 11 • Fax: 02/525 07 57
www.danfoss.be
Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving
haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties
noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven.
Danfoss en het Danfoss logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechte voorbehouden.

2 | © Danfoss | FHH | 2016.11

VUMBB111

