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Termostat grzejnikowy living connect®

Następujące strony zawierają wiele wskazó-
wek i instrukcji dotyczących ustawień, które 
można wprowadzić w systemie Danfoss One®, 
gdy są używane termostaty grzejnikowe living 
connect®.  Czytając poniższe informacje, można 
dowiedzieć się więcej na temat funkcji termo-
statów, a także o sposobie ich obsługi.

Jak działają termostaty living connect®? 
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Termostat ma wbudowany mały silnik kroko-
wy, który precyzyjnie otwiera i zamyka zawór 
grzejnikowy. Jest on także wyposażony w 
czujniki temperatury, które nim sterują, a także 
w mały nadajnik radiowy umożliwiający bez-
przewodową komunikację z panelem Danfoss 
Link™ CC.

Brak połączenia z panelem 
Danfoss Link™ CC 

Ogólne informacje dotyczące wyświetlacza i 
przycisków sterowania

Zmniejszanie temperatury

Termostat jest zablokowany i nie można nim stero-
wać lokalnie (ponieważ zainstalowano termostat 
pokojowy Danfoss Link™ RS lub aktywowano blo-

kadę przycisków w panelu Danfoss Link™ CC)

Klawisz wielofunkcyjny 
(używany przez instalatora) 

Alarm: więcej informacji 
można znaleźć w panelu 
Danfoss Link™ CC 

Zwiększanie temperatury

Żądana temperatura pomieszczenia

Słaba bateria

Wyświetlacz termostatu living connect® jest do-
myślnie wyłączony, ale można go aktywować, 
naciskając jeden z przycisków. Dzięki temu 
żywotność baterii jest dłuższa i wynosi około 
2 lat (zależnie od sposobu użytkowania oraz 
jakości baterii). 
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  Uwaga:  Zasięg ciepła wydzielanego przez grzejnik  
  jest ograniczony do jego bliskiego otoczenia,  
  w obrębie pomieszczenia, w którym się znaj- 
  duje. Ustawiona przez użytkownika żądana  
  temperatura w pomieszczeniu dotyczy najbliż- 
  szego otoczenia grzejnika.  
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Grzejnik

W większych pomieszczeniach lub w pomiesz-
czeniach o dużych, zimnych powierzchniach 
(na przykład oknach lub ścianach o niewystar-
czającej izolacji) może być konieczne drobne 
poeksperymentowanie w celu znalezienia 
temperatury zapewniającej żądany poziom 
komfortu w najczęściej użytkowanych obsza-
rach pomieszczenia.

Można też na faktycznie używanym obszarze 
w pomieszczeniu zainstalować termostat 
pokojowy Danfoss Link™ RS. Przejmie on kon-
trolę nad temperaturą zależnie od miejsca, w 
którym został zainstalowany   (więcej informacji 
na temat używania termostatów temperatury 
w pomieszczeniu zawiera sekcja Chcę zmienić 
temperaturę tylko w jednym pomieszczeniu).

Automatyczna ochrona przed zakamienianiem — kolejna funkcja termostatu living 
connect® 

Termostat living connect® wykorzystuje funkcję 
ochrony przed zakamienianiem, która zapew-
nia sprawne działanie układu grzejnego nawet 
po długich okresach nieużywania. 

Działa ona w ten sposób, że na krótką chwilę 
(kilka sekund) może zostać włączone wydziela-
nie ciepła przez grzejniki.

Funkcja ochrony przed zakamienianiem jest 
włączana raz w tygodniu, w czwartki o godzi-
nie 11 przed południem.
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Ochrona przed zakamienianiem 
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Co się stanie, gdy otworzę okno, aby przewietrzyć pomieszczenie?

Termostaty living connect® wykrywają fakt 
otwarcia okna, jeśli jest spełnionych kilka wy-
magań (patrz następna sekcja).

  Gdy termostat wykryje otwarte okno, auto-
matycznie wyłączy ogrzewanie na 30 minut, 
po których ogrzewanie w pomieszczeniu 
zostanie automatycznie uruchomione ponow-
nie. Ogrzewanie zostanie wyłączone tylko w 
pomieszczeniach, w których termostat wysyła 
powiadomienie o otwartym oknie. 

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej 
niż jeden grzejnik, wystarczy, że tylko jeden 
termostat zarejestruje fakt otwarcia okna, aby 
wszystkie grzejniki w tym pomieszczeniu zo-
stały wyłączone. 

Wstajesz rano i otwierasz okno w sypialni.

Wymaganie — kiedy funkcja „otwartego” 
okna jest aktywna?

Gdy termostat living connect® wykryje nagły 
spadek temperatury, aktywowana jest funkcja 
„otwartego okna”. Oznacza to, że jeśli tempera-
tura w pomieszczeniu i zewnętrzna są prawie 
identyczne, system nie będzie mógł wykryć, 
czy okno zostało otwarte. Oznacza to także, 
że układ grzejny jest nieaktywny i nie istnieje 
ryzyko utraty energii wynikającej z otwartego 
okna.

Innym wymaganiem dotyczącym działania 
funkcji „otwartego okna” jest lokalizacja grzej-
nika tuż obok okna (tak jest najczęściej). Jeśli 
grzejnik znajduje się na przykład 10 metrów 
od okna, wykrycie spadku temperatury przez 
termostat living connect®, które jest wymagane 
do wyłączenia ogrzewania, może być utrud-
nione. 

Uwaga:   W przypadku domu bez systemu wentylacji zaleca-
my przewietrzenie całego domu dwa razy w ciągu 
dnia przez minimum 5 minut. W tym celu należy 
otworzyć okna w przeciwnych końcach domu. Jeśli 
jest używany system wentylacji Danfoss Air, nie 
trzeba oczywiście otwierać okien.

Świeże, chłodne powietrze dostaje się do środka i jest 
wykrywane przez termostat living connect®. Wkrótce 
potem grzejnik zyskuje pewność, że okno zostało 
otwarte, a termostat odcina ogrzewanie.

Chwilę potem zamykasz okno. Ogrzewanie jest po-
nownie włączane w pomieszczeniu po nie więcej niż 
30 minutach od jego wyłączenia.


