
Podręcznik użytkownika

BasicPlus2 
Termostaty pokojowe
do ogrzewania podłogowego

www.danfoss.pl



Podręcznik użytkownika BasicPlus2 Termostaty pokojowe

2 Danfoss Floor Heating Hydronics VUCUA249 03/2015 

1 Przegląd funkcji

Symbole Opis funkcji Symbole Opis funkcji

SET

M

< >

Temperatura pomieszczenia Tryb Nieobecność

Temperatura podłogi Blokada przycisków

Wskazanie temperatury WŁ./WYŁ. zasilania

SET Nastawa temperatury Działanie zegara i 
programu

Ogrzewanie podłogowe 
– aktywne M

Zmiana trybu pracy/
kontrola temp. podłogi/
blokada przycisków/
ustawienia parametrów

Ochrona przeciwzamrożeniowa
– aktywna < > Przyciski góra/dół

2 WŁ./WYŁ. zasilania

Włączanie lub wyłączanie termostatu naciskając .

3 Ustawianie żądanej temperatury

• Należy nacisnąć w dowolnym momencie < lub >, aby zmienić wartość żądanej temperatury. Na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat SET.

• Po zwolnieniu < lub > wyświetlacz ponownie pokaże rzeczywistą temperaturę.
• Dokładność regulacji wynosi 0,5°C.

4 Wybór trybu Nieobecność

• Należy nacisnąć M, aby wejść do trybu Nieobecność, a następnie wyświetli się .
• Nacisnąć < lub >. Pojawi się komunikat SET; i należy ustawić wartość nastawy dla trybu Nieobecność.
• Ponownie nacisnąć M, aby wyjść z trybu Nieobecność.

5 Ustawianie zegara (Tylko dla wersji WT-P i WT-PR)

• Nacisnąć ; zacznie migać hh. Nacisnąć < lub >, aby ustawić godzinę.
• Ponownie nacisnąć ; zacznie migać mm. Nacisnąć < lub >, aby ustawić minuty.
• Ponownie nacisnąć ; zacznie migać słowo week (tydzień). Nacisnąć < lub >, aby ustawić tydzień.
• Zakończyć wszystkie ustawienia. Nacisnąć dowolny przycisk, aby opuścić ten tryb (po 6 sekundach bezczynności 

nastąpi automatyczne wyjście).

6 Zaawansowane programowanie czasowe (Tylko dla wersji WT-P i WT-PR)

Tryb zaawansowanego programowania czasowego umożliwia ustawienie programu sterowanego zegarem do 
automatycznej regulacji temperatury komfortowej i obniżonej (ekonomicznej) w okresach, w których komfortowa 
temperatura w pomieszczeniu nie jest wymagana.
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Funkcja obejmuje 2 programy: 
P1: 4 zdarzenia w ciągu 5 dni (Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.) P2: 4 zdarzenia w ciągu 2 dni (Sat. Sun.)

P1: Nacisnąć , aby wyświetlić Mo. Tu. We. Th. Fr.

P1, Zdarzenie 1:
1. Za pomocą < lub > wybrać żądany czas początkowy.
2. Nacisnąć , aby zatwierdzić wybór.
3. Za pomocą < lub > wybrać żądaną temperaturę.
4. Nacisnąć , aby zatwierdzić wybór.

P1, Zdarzenie 2-4:
Do programowania zdarzeń 2–4 powtórzyć procedurę 
dla zdarzenia 1.

P2: Na wyświetlaczu widać teraz Sa. Su.

P2, Zdarzenie 1:
1. Za pomocą < lub > wybrać żądany czas początkowy.
2. Nacisnąć , aby zatwierdzić wybór.
3. Za pomocą < lub > wybrać żądaną temperaturę.
4. Nacisnąć , aby zatwierdzić wybór.

P2, Zdarzenie 2-4:
Do programowania zdarzeń 2–4 powtórzyć procedurę 
dla zdarzenia 1.

Termostat będzie realizować program z 4 zdarzeniami w oparciu o bieżącą godzinę i dzień.

Aby tymczasowo ustawić i zmienić żądaną temperaturę pomieszczenia:
1. Należy nacisnąć w dowolnym momencie < lub >, aby zmienić wartość żądanej temperatury. Na wyświetlaczu pojawi 

się komunikat SET.
2. Po zwolnieniu przycisku < lub > na wyświetlaczu ponownie pojawi się rzeczywista temperatura. Ta zmiana 

temperatury ma charakter jedynie tymczasowy i będzie utrzymywana tylko do następnej zaprogramowanej nastawy 
temperatury wynikającej z programu!

Jeżeli użytkownik nie ustawi własnych programów, termostat będzie realizować fabrycznie zaprogramowane 
harmonogramy czasowe. Program ustawiony fabrycznie jest następujący:

Dzień powszedni/weekend
Zdarzenie 1 Zdarzenie 2 Zdarzenie 3 Zdarzenie 4

Czas Temp. Czas Temp. Czas Temp. Czas Temp.

Dni powszednie, Pon.–Piąt. 6:30 20° C
(27° C)* 8:30 15° C

(25° C)* 16:30 20° C
(27° C)* 22:30 15° C

(25° C)*

Weekend, Sob.–Nie. 7:30 20° C
(27° C)* 9:30 20° C

(27° C)* 16:30 21° C
(28° C)* 22:30 15° C

(25° C)*

* Tryb regulacji temperatury podłogi.

7 Sprawdzanie temperatury podłogi

• Nacisnąć i przytrzymać M. Nacisnąć < w ciągu 6 sekund.
•  na wyświetlaczu pojawi się migająca wartość bieżącej temperatury podłogi. Nacisnąć ponownie, następnie 

opuścić ten tryb (po 6 sekundach bezczynności następuje automatyczne wyjście).

8 Blokada przycisków

• Nacisnąć i przytrzymać M. Nacisnąć > w ciągu 6 sekund, aby zablokować wszystkie przyciski.
• Wykonać tę czynność jeszcze raz, aby dezaktywować tryb blokady przycisków.

9 Ustawianie parametrów regulacji

Nacisnąć przycisk M i przytrzymać przez 6 sekund, aby wejść do trybu ustawiania parametrów. Nacisnąć M, aby wybrać 
parametry i ustawić zakres parametru za pomocą < lub >. Zakończyć wszystkie ustawienia.
Aby opuścić WT-P/PR, nacisnąć , który jest dostępny do tego celu (po 30 sekundach bezczynności nastąpi automa-
tyczne wyjście).
Aby opuścić WT-D/DR, odczekać na automatyczne wyjście (30 sekund). Górne cyfry wskazują numer parametru.
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Cyfry poniżej wskazują ustawioną wartość w następujący sposób.

Nr Parametr Zakres ustawień
Wartość fabryczna

WT-D/DR WT-P/PR

P01 Tryb pracy 01: Ręczny
02: Zaawansowane programowanie czasowe

nie 
dotyczy 02

P02 Tryb regulacji temperatury
01: Tylko temp. pomieszczenia
02: Temp. pomieszczenia i podłogi
03: Tylko temp. podłogi

01 01

P03 Górna granica temp. pomieszczenia 5–35° C (tylko dla 01 i 02 w P02) 30° C 30° C

P04 Dolna granica temp. pomieszczenia 5–35° C (tylko dla 01 i 02 w P02) 5° C 5° C

P05 Tryb ograniczenia temp. podłogi 01: Górne ograniczenie temp.
02: Dolne ograniczenie temp. (tylko dla 02 w P02) 01 01

P06 Nastawa ograniczenia temp. 
podłogi 20–45° C (tylko dla 02 w P02) 35° C 35° C

P07 Górna granica temp. podłogi 20–45° C (tylko dla 03 w P02) 35° C 35° C

P08 Dolna granica temp. podłogi 20–45° C (tylko dla 03 w P02) 20° C 20° C

P09 Ochrona przeciwzamrożeniowa 01: Włącz; 02: Wyłącz 01 01

P10 Nastawa ochrony 
przeciwzamrożeniowej 5-17° C 5° C 5° C

P11 Opcja wyświetlania zegara 01: 24 h; 02: 12 h nie 
dotyczy 01

P12 Opcja widoku temp. pomieszczenia 
przy wyłączaniu

01: Bez wyświetlania bieżącej temp.
02: Wyświetlanie bieżącej temp. 01 01

Parametry P03 do P08 pojawiają się w odpowiednim trybie regulacji temperatury.

10 Komunikaty o błędach

E1 Awaria czujnika pokojowego

E2 Awaria czujnika podłogowego

EE Awaria EEPROM

Lo Temperatura poniżej 0° C

Hi Temperatura powyżej 50° C

We wszystkich przypadkach wszystkie wyjścia przekaźnika zostanąwyłączone.

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.


