Посібник користувача

Danfoss Icon™ Display
Кімнатний терморегулятор, 230 В
Вступ

Danfoss Icon™ Display — електронний терморегулятор, спеціально розроблений для гідравлічних систем опалення через підлогу. Він випускається в чотирьох варіантах дизайну, які враховують особливості різних ринків у цілому світі.
Терморегулятор Danfoss Icon™ Display є дуже простим та інтуїтивно зрозумілим в експлуатації.
Установіть бажану комфортну температуру, а терморегулятор контролюватиме температуру
повітря в приміщення згідно з вашими установками.

Активація
терморегулятора

Торкніться дисплея, щоб активувати терморегулятор Danfoss Icon™
Display.
На дисплеї буде відображена фактична температура повітря в приміщенні. Якщо обігрів увімкнено, відображається значок Обігріву .
Торкніться кнопки

, щоб повернутись до попереднього екрана.

У випадку відсутності будь-яких дій, екран вимикається через 10
секунд.

Встановлення
температури

Активація терморегулятора
Установіть бажану температуру приміщення за допомогою кнопок
та .
Значення температури блимає, вказуючи на те, що відбувається
налаштування.
Для підтвердження вибору натисніть

Відновлення заводських установок

Натисніть одночасно кнопки
і
та утримуйте протягом принаймні 3 секунд, щоб відновити
на терморегуляторі Danfoss Icon™ Display стандартні заводські установки.
На дисплеї почергово відображається
Підтвердіть вибір кнопкою
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Меню

Активуйте терморегулятор.
Натисніть і утримуйте
користувача
та

протягом 3 секунд, щоб відкрити меню
.

Здійснюйте перехід між розділами меню за допомогою кнопок
та .
Вибирайте меню кнопкою

.

(Щоб відкрити меню монтажника
раз і утримуйте протягом 3 секунд).

та

, натисніть

ще

Обмеження температур
На дисплеї почергово відображаються
та та значення температури. Встановіть максимальне значення температури за допомогою кнопок
та .
На дисплеї почергово відображаються
та
та значення температури. Встановіть мінімальне значення температури за допомогою кнопок
та .
Для підтвердження вибору натисніть

.

Стандартний діапазон температур: від 5 до 35° C.

№ виробу
Код виробу.

Меню 3 та 4 необхідне лише для монтажника

Вибір типу приводу
Виберіть тип Нормально закритий
та .
Підтверджуйте вибір кнопкою

або Нормально відкритий

за допомогою кнопок

.

Встановлення характеристик тепловіддачі підлоги
Виберіть Швидка
та .

, Середня

Підтверджуйте вибір кнопкою

або Повільна

віддача тепла, за допомогою кнопок

.

Данфосс Т.о.в.
04136, Київ-136, а/с 62 • вул. Північно-Сирецька, 3
Тел.: (044) 434-9544, 434-8832 • Факс: (044) 434-9533
Єл. пошта: ua_heating@danfoss.com
Компанія Danfoss не може прийняти на себе відповідальність за можливі помилки в каталогах, проспектах та інших друкованих матеріаліх. Компанія Danfoss зберігає за собою право без
повідомлення вносити зміни в свої вироби. Це стосується також до вже замовлених виробів, при умові, що такі зміни не потягнуть за собою необхідні зміни у вже погоджених спеціфікаціях.
Усі товарні знаки в цьому матеріал є власністю відповідних компаній.
Danfoss та логотип Danfoss є товарними знаками компанїї Danfoss A/S. Усі права захищені.
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