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Kullanım Kılavuzu

Danfoss Icon™ Display
Oda Termostatı, 230 V

Danfoss Icon™ Display, özellikle döşemeden ısıtma sistemleri için tasarlanmış bir oda termostatıdır. 
Dünya çapında piyasalara uyum için dört farklı tasarımla sunulur.

Danfoss Icon™ Display kullanımı oldukça sezgisel ve kolaydır: Sadece istediğiniz konfor sıcaklığını 
ayarlayın; termostat oda sıcaklığını ayarınıza uygun olarak kontrol eder.

Giriş

Termostatı 
uyandırma 

Danfoss Icon™ Display uyandırmak için ekrana dokunun.

Gerçek oda sıcaklığı görüntülenir. Termostat ısıtmayı açtıysa, Isıtma 
simgesi  görüntülenir.

Önceki ekrana dönmek için  düğmesine dokunun.

Herhangi bir eylem olmazsa ekran 10 saniye sonra kapanır.

Sıcaklığı ayarlama Termostatı uyandırma 

İstenilen oda sıcaklığını ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun.

Sıcaklık ayar yapıldığını göstermek için yanıp söner.

Ayarınızı  düğmesine dokunarak onaylayın.

Varsayılan fabrika 
ayarlarına sıfırlama

Danfoss Icon™ Display varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için  ve  düğmelerine aynı anda en 
az 3 saniye basın.

Ekran  ve  arasında geçiş yapar.

 düğmesine dokunarak onaylayın.
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Termostatı uyandırın.

 düğmesine 3 saniye basarak  ve  Kullanıcı menülerini açın.

 veya  ile menüler arasında geçiş yapın.

 ile menüyü seçin.

(  ve  Kurulum menülerini açmak için,  tuşuna yine 3 saniye 
kadar basın).

Sıcaklığı sınırlama

 ve  ekrandaki sıcaklığı değiştirir. En yüksek sıcaklığı  veya  ile ayarlayın.

 ve  ekrandaki sıcaklığı değiştirir. En düşük sıcaklığı  veya  ile ayarlayın.

Seçiminizi  ile onaylayın.

Varsayılan sıcaklık aralığı: 5 - 35° C.

Ürün No

Üretim kodu. 

Menü 3 ve 4 sadece kurulumu gerçekleştiren kişiyi ilgilendirir

Aktüatör tipini ayarlama

Normalde Kapalı  ya da Normalde Açık  arasında  veya  ile seçim yapın.

 ile onaylayın.

Zeminin ısı emisyonu karakteristik özelliklerini ayarlama

Hızlı , Orta  veya Yavaş  ısı emisyonu karakteristik özelliklerini  ya da  ile seçin.

 ile onaylayın.

Menüler

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri
Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Limited Șirketi
Pakdil Sok.No:5 Bir Plaza B Blok, Yukaridudullu
Istanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 600 50 50 (PBX)
Faks: +90 216 600 50 60
E-mail: danfoss@danfoss.com.tr
Web: www.danfoss.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
Birlik Mah 428cd 8/B
Çankaya/Ankara
Türkiye
Telefon: +90 312 448 09 41
Faks: +90 312 448 09 44

Danfoss, olası yazım hataları sonucu oluşabilecek durumlarda sorumluluk kabul etmez. Danfoss önceden bildirmeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Bu kataloğun tüm yayın hakları Danfoss’a aittir. Bu belgelerin içeriğindeki tüm ticari markalar aşağıdaki şirketlerin mülkiyetindedir. Danfoss ve Danfoss simgesi, Danfoss A/S’nin ticari markalarıdır.
Tüm hakları saklıdır.


