
Danfoss Icon™ 
Pritaikyti Jūsų elektros jungiklių  
apdailos rėmeliams
230 V patalpų termostatai grindų šildymui vandeniu ir kitoms sistemoms su pavaromis. 

Vandeniu šildomų grindų sistemų valdymas

Tinka 
daugelio žinomų 
gamintojų jungiklių 
apdailos rėmeliai

icon.danfoss.com.lt



VBSUH121 © Copyright Danfoss | Pravda.dk | 2016.02

Danfoss Icon™ programuojamas

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

Danfoss Icon™ su ekranu  
Skirtas tiems, kurie nori nustatyti 
norimą temperatūrą ir matyti esamą 
temperatūrą.

Danfoss Icon™ su pasukamu ratuku

Skirtas tiems, kurie nori nustatyti 
norimą temperatūrą.

Lengva montuoti 

1. Termostato galinę dalį pritvirtinkite prie 
potinkinės  montavimo dėžutės.

2. Ant termostato uždėkite apdailos rėmelį 
(ir adapterį, jei reikia). Kartu su į sieną 
montuojamu Danfoss Icon™ pridedamas 
Danfoss  rėmelis, kurį galima pakeisti Jūsų 
jungikliui tinkančiu apdailos rėmeliu.

3. Užspauskite termostato priekinę dalį ant 
termostato. Nespauskite ekrano!

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

montuojami modeliai
• Galima integruoti į daugelį jungikliams 

skirtų apdailos rėmelių (tinka tiktai 
montuojami į sieną)

• Gali valdyti radiatorių šildymo sistemą
• Vožtuvo „mankštinimas“
• Gali valdyti iki 5x2W NC ar NO pavarų
• Temperatūros apribojimas
• 230 V
• Septyni iš anksto nustatyti tvarkaraščiai
• Prognozuojamas valdymas
• Įėjimo relė vėsinimui 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
• Galima integruoti į daugelį 

jungikliams skirtų apdailos rėmelių 
(tinka tiktai montuojami į sieną)

• Gali valdyti radiatorių šildymo sistemą
• Vožtuvo „mankštinimas“
• Gali valdyti iki 5x2W NC ar NO pavarų
• Temperatūros apribojimas
• 230 V

• Gaminamas  montavimui į sieną ir ant 
sienos    

• Galima integruoti į daugelį jungikliams 
skirtų apdailos rėmelių (tinka tiktai  
montuojami į sieną)

• Gali valdyti iki 5x2W NC ar NO pavarų
• Temperatūros apribojimas
• 230V
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Sužinokite daugiau:

icon.danfoss.com/lt

Paprastas ar sudėtingas
Kiekvienas gali išsirinkti tinkamiausią


