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Radiatora termostats     

         Danfoss apsildes risinājumi

living connect® radiatora termostats

Turpmākajās lapās ir sniegti vairāki padomi un 
instrukcijas, kā iestatīt Danfoss One® sistēmu, 
kad lietojat living connect® radiatora termosta-
tus. Šajā rokasgrāmatā uzzināsit vairāk par 
termostatu funkcijām, kā arī apkopi.

Kā darbojas living connect® termostats? 
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Termostatam ir neliels, iebūvēts motors, kas 
nodrošina ļoti precīzu radiatora vārsta atvēr-
šanu un aizvēršanu. Termostats ir aprīkots ar 
temperatūras sensoriem, ko izmanto ierīces 
vadīšanai, kā arī nelielu radioraidītāju, kas no-
drošina sakarus ar Danfoss Link™ CC paneli.

Nav savienojuma ar 
Danfoss Link™ CC 

Displeja un vadības taustiņu pārskats

Temperatūras pazemināšana

Termostats ir bloķēts un to nevar lokāli darbināt (iespē-
jamie iemesli ir uzstādīts sensors Danfoss Link™ RS vai 

aktivēta bērnu slēdzene Danfoss Link™ CC panelī).

Daudzfunkciju taustiņš 
(izmanto uzstādītājs) 

Trauksme: papildu informācijai 
skatiet Danfoss Link™ CC paneli. 

Temperatūras paaugstināšana

Vēlamā telpas temperatūra

Zems baterijas uzlādes līmenis

Termostata living connect® displejs parasti ir 
izslēgts, bet to var aktivizēt ar jebkuru taustiņu. 
Termostats ir izslēgts baterijas taupīšanas no-
lūkos - baterijas kalpošanas laiks parasti ir divi 
gadi, bet tas ir atkarīgs no termostata lietoša-
nas biežuma un baterijas kvalitātes. 
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Lūdzu,  ņemiet vērā. Telpā, kurā radiators ir uzstādīts, tas 
izstaro siltumu salīdzinoši lokalizētā veidā. Iestatītā 
temperatūra tiks uzturēta radiatora tuvumā.  
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Radiators

Lielākās telpās vai telpās ar lielām, aukstām 
virsmām (piemēram, logiem vai slikti izolētām 
sienām) var būt nepieciešams nedaudz ekspe-
rimentēt, lai noteiktu, kādu temperatūru ne-
pieciešams iestatīt, lai justos komfortabli citās 
telpas vietās.

Jūs varat arī telpas vietās, kuras faktiski izman-
tojat, uzstādīt sensoru Danfoss Link™ RS. Šādi 
radiatora temperatūra tiks regulēta atbilstoši 
sensora datiem  (papildu informācijai par telpas 
sensoriem skatiet sadaļu “Es vēlos regulēt 
temperatūru tikai vienā telpā”).

Termostata living connect® automātiskas vārsta atvēršanas/aizvēršanas funkcija 

Lai nodrošinātu apsildes sistēmas darbību 
arī pēc ilgākiem nelietošanas periodiem, ter-
mostatam living connect® ir automātiska vārsta 
atvēršanas/aizvēršanas funkcija. 

Tas nozīmē, ka radiatori uz īsu brīdi ieslēdzas 
un pēc tam atkal izslēdzas (šis process ilgst 
tikai dažas sekundes).

Vārsta automātiska atvēršana/aizvēršana no-
tiek vienreiz nedēļā (parasti ceturtdienās plkst. 
11.00).

P O T C P  S S

Vārsta atvēršana 
2013. gada jūlijs
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Kas notiek, ja telpas vēdināšanai tiek atvērts logs?

Termostati living connect® pie dažiem nosacī-
jumiem spēj noteikt, vai telpā ir atvērts logs 
(skatiet nākamo sadaļu).

  Ja termostats konstatē, ka ir atvērts logs, tas 
automātiski pārtrauks telpas apsildi uz 30 
minūtēm, bet pēc tam turpinās. Apsilde tiks 
izslēgta tikai telpās, kurās ir atvērts logs. 

Ja telpā ir vairāki radiatori un tikai viens sen-
sors noteikts atvērtu logu, izslēgsies visi radia-
tori. 

Jūs no rīta pamostaties un atverat guļamistabas 
logu.

Kad atvērtā loga funkcija ieslēdzas?

Atvērta loga funkcija ieslēdzas, kad termostats 
living connect® nosaka strauju temperatūras 
pazemināšanos. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja 
telpas un āra temperatūras ir gandrīz vienādas, 
sistēma nevarēs noteikt, vai logs ir atvērts. Tas 
nozīmē arī to, ka apsildes sistēma nav ieslēgta 
un atvērts logs neradīs enerģijas zuduma risku.

Cita prasība atvērta loga funkcijas ieslēgšanai 
ir tāda, ka radiatoram jāatrodas loga tuvumā 
(tas parasti ir standarta radiatoru izvietojums). 
Ja radiators atrodas, piemēram, 10 metru at-
tālumā no loga, termostatam living connect® 
var būt sarežģīti noteikt tūlītējas temperatūras 
izmaiņas, kas ir nepieciešams apsildes izslēg-
šanai. 

Lūdzu, ņemiet vērā:   Ja dzīvojat ēkā bez vēdināšanas sis-
tēmas, ēku ieteicams vēdināt, atverot 
logus pretējās ēkas pusēs, vismaz 
divreiz dienās ne mazāk par piecām 
minūtēm.

Telpās ieplūstošo svaigo, auksto gaisu uztvers ter-
mostats living connect®; pēc neilga brīža radiators 
konstatēts, ka logs ir atvērts, un termostats pār-
trauks telpas apsildi.

Pēc brīža jūs aizverat logu. Telpas apsilde turpināsies 
ne vēlāk kā 30 minūtes pēc tās pārtraukšanas.


