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Podręcznik użytkownika

Danfoss Icon™ Display
Termostat pokojowy, 230 V

Danfoss Icon™ Display jest termostatem pokojowym specjalnie zaprojektowanym do systemów 
ogrzewania podłogowego. Jest dostępny w czterech różnych wersjach dostosowanych do rynków na 
całym świecie.

Danfoss Icon™ Display jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Wystarczy ustawić żądaną temperaturę kom-
fortową, a termostat będzie ją kontrolować na podstawie wprowadzonych ustawień.

Wstęp

Aktywowanie 
termostatu 

Dotknij ekranu, aby aktywować Danfoss Icon™ Display.

Wyświetlana jest rzeczywista temperatura pokojowa. Jeżeli termostat 
włączył ogrzewanie, wyświetlona zostanie ikona ogrzewanie .

Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Ekran wyłącza się po upływie 10 sekund, jeżeli nie zostanie wykonane 
żadne działanie.

Ustawianie 
temperatury

Aktywowanie termostatu 

Dotknij  lub , aby ustawić żądaną temperaturę pokojową.

Ikona temperatury zacznie migać, co oznacza, że ustawianie jest w toku.

Należy potwierdzić ustawienia przez dotknięcie .

Resetowanie 
do ustawień 
fabrycznych

Należy nacisnąć jednocześnie  i  i przytrzymać przez 3 sekundy, aby zresetować Danfoss Icon™ 
Display do ustawień fabrycznych.

Wyświetlacz przechodzi z  do .

Należy potwierdzić ustawienia, dotykając .
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Należy aktywować termostat.

Nacisnąć i przytrzymać  przez 3 sekundy, aby otworzyć menu 
użytkownika  i .

Można przejść z jednego menu do drugiego, używając  lub .

Wybrać menu, używając .

(Aby otworzyć menu instalatora  i , należy ponownie nacisnąć 
 i przytrzymać przez 3 sekundy).

Ograniczenie temperatur

 i  dotyczą przechodzenia na ekranie z jednej temperatury, do drugiej Ustawić najwyższą 
temperaturę, używając  lub .

 i  dotyczą przechodzenia na ekranie z jednej temperatury, do drugiej Ustawić najniższą 
temperaturę, używając  lub .

Następnie potwierdzić przez dotknięcie .

Domyślny zakres temperatur: od 5° C do 35° C.

ID produktu

Kod produkcji.

Menu od 3 do 4 są przeznaczone dla instalatora

Ustawienia typu siłownika

Wybrać pomiędzy normalnie zamkniętym  i normalnie otwartym , używając  lub .

Potwierdzić, używając .

Ustawianie charakterystyki emisji ciepła podłogi

Wybrać szybką , średnią  lub wolną  charakterystykę emisji ciepła, używając  
lub .

Potwierdzić, używając .

Menu
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są 
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastreżone.


