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Bruksanvisning

Danfoss Icon™ Display
Romtermostat, 230 V

Danfoss Icon™ Display er en romtermostat som er spesielt designet for gulvvarmesystemer. Den leveres 
i fire ulike utforminger som er tilpasset markeder over hele verden.

Danfoss Icon™ Display er svært enkel og intuitiv i bruk. Du stiller bare inn ønsket komforttemperatur, 
så regulerer termostaten romtemperaturen i henhold til innstillingen.

Innledning

Aktivere
termostaten 

Berør skjermen for å aktivere Danfoss Icon™ Display.

Den faktiske romtemperaturen vises. Varmeikonet  vises hvis termo-
staten har slått på varmen.

Berør  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Skjermen slås av etter 10 sekunder uten betjening.

Stille inn 
temperaturen

Aktivere termostaten 

Berør  eller  for å stille inn ønsket romtemperatur.

Temperaturen blinker for å vise at innstilling pågår.

Bekreft innstillingen ved å berøre .

Tilbakestille til 
fabrikkinnstillinger

Hold inne  og  samtidig i minst 3 sekunder for å tilbakestille Danfoss Icon™ Display til standard 
fabrikkinnstillinger.

Displayet bytter mellom  og .

Bekreft ved å berøre .
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Aktiver termostaten.

Hold inne  i 3 sekunder for å åpne brukermenyen  og .

Bla mellom menyene med  og .

Velg meny med .

(Hvis du vil åpne installatørmeny  og , holder du inne  på nytt 
i 3 sekunder).

Temperaturbegrensning

 og  bytter mellom temperaturene på skjermen. Still inn høyeste temperatur med  
eller .

 og  bytter mellom temperaturene på skjermen. Still inn laveste temperatur med  
eller .

Bekreft valget med .

Standard temperaturområde: 5 til 35° C.

Produkt-ID

Produksjonskode. 

Meny 3 og 4 er bare relevante for installatøren

Stille inn aktuatortype

Velg mellom Normalt lukket  og Normalt åpen  med  eller .

Bekreft med .

Stille inn gulvets oppvarmingskarakteristikk

Velg Rask , Middels  eller Langsom  oppvarmingskarakteristikk med  eller .

Bekreft med .
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