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Nenaudojamas
ekranas užgęsta 
ir puikiai dera prie 
elektros jungiklių 
dizaino.

Danfoss Icon™  
Komforto valdymas,  
sukurtas Jūsų namams
230 V patalpų termostatai grindų šildymui vandeniu ir kitoms sistemoms su pavaromis. 

Vandeniu šildomų grindų sistemų valdymas
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Danfoss Icon™ programuojamas

Skirtas tiems, kurie nori nustatyti 
pageidaujamą temperatūrą, matyti 
faktinę temperatūrą ir dienos eigoje 
keisti temperaturą. Taip pat galima 
prijungti vėsinimą ir grindų jutiklį.

Danfoss Icon™ su ekranu

Skirtas tiems, kurie nori nustatyti 
pageidaujamą temperatūrą ir matyti 
faktinę temperatūrą.

Danfoss Icon™ dial

Skirtas tiems, kurie nori nustatyti 
norimą ir matyti esamą temperatūrą.

• Valdymas liečiant ekraną
• Naršymas naudojant simbolius
• Begarsis perjungimas
• Gaminami į sieną ir ant sienos  

montuojami modeliai
• Gali valdyti radiatorių šildymo sistemą
• Vožtuvo „mankštinimas“
• Iki penkių NC ar NO pavarų
• Temperatūros apribojimas
• 230 V
• Septyni iš anksto nustatyti tvarkaraščiai
• Prognozuojamas valdymas
• Vėsinimo įvesties relė ir centrinis  

„išvykimo“ funkcijos pasirinkimas
• Papildomas grindų jutiklis  

(atskiras gaminio kodas)

• Valdymas liečiant ekraną
• Naršymas naudojant simbolius
• Begarsis perjungimas
• Gaminami į sieną ir ant sienos  

montuojami modeliai
• Gali valdyti radiatorių šildymo sistemą
• Vožtuvo „mankštinimas“
• Iki penkių NC ar NO pavarų
• Temperatūros apribojimas
• 230 V

• Gaminami į sieną ir ant sienos  
montuojami modeliai

• Iki penkių NC ar NO pavarų
• Temperatūros apribojimas
• 230 V

Paprastas ar sudėtingas 
Kiekvienas gali išsirinkti tinkamiausią

„Danfoss Icon™“ kambario termostatas sukurtas taip, kad derėtų 
prie bet kokio interjero. Štai kodėl mes sąmoningai nusprendėme 
jį pagaminti panašų į įprastinių jungiklių apdailos rėmelius. 
Nenaudojamas kambario termostato ekranas išsijungia ir faktiškai 
tampa nematomu. Ekraną palietus jis iš karto atgyja ir rodo faktinę 
kambario temperatūrą.

Sužinokite daugiau:

icon.danfoss.com

Danfoss UAB . Šildymo grupė . 03201 Vilnius . Lietuva 
Tel.: +370 5 210 5740 . El. p. danfoss@danfoss.lt . www.sildymas.danfoss.lt


