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Pasuje 
do kompatibilních  
rámečků na vypínače  
od různých výrobců, 
například Busch-Jaeger, 
Gira, Berker a Merten.

Danfoss Icon™  
Prostorové termostaty, které pasují  
do vašich rámečků na vypínače
Pokročilé ovládací prvky pro teplovodní podlahové vytápění a další aplikace s pohony.

Regulace teplovodního podlahového vytápění



Pasuje do rámečků na vypínače
Doplní interiér

Prostorový termostat Danfoss Icon™ byl navržen tak, aby splynul s libovolným 
interiérem. Proto jsme ho vědomě vytvořili tak, aby pasoval do běžných 
rámečků na vypínače.

Když se prostorový termostat nepoužívá, jeho displej se vypne a termostat se 
stane prakticky neviditelným. Jakmile se dotknete obrazovky, displej okamžitě 
obživne a zobrazí aktuální teplotu v místnosti.
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Zapasován do  
rámečků na vypínače

Aby bylo dosaženo dokonalé shody mezi 
termostatem, vypínači světel a elektrickými 
zásuvkami, je možné zapasovat podomítkové 
verze termostatu Danfoss Icon™ do většiny 
nejoblíbenějších rámečků na vypínače. 

Přehled kompatibilních rámečků na 
vypínače naleznete na:

Rámečky Berker Q3 Rámečky Merten M-plan Rámečky Gira E2

icon.danfoss.com
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Prostorové termostaty Danfoss Icon™ 
Snadná instalace a funkční design

Termostat Danfoss Icon™ byl navržen tak, aby lidem usnadnil život  
v každém okamžiku – od instalace až po každodenní použití. 

Například úhel rámečku u podomítkových verzí lze mírně upravit 
a kompenzovat nepřesnou instalaci propojovací krabičky. Plastový 
materiál je odolný vůči UV záření a díky svému lesku se snadno čistí. 

Zadní modul 

Připojený k vodičům 
a namontovaný do 
podomítkové krabice.

Přední modul 
50 x 50 mm  
 
Je umístěný do nástěnného 
rámečku a nacvaknutý na zadní 
modul. Drží nástěnný rámeček  
na místě a umožňuje upravit  
úhel a zajistit dokonalý vzhled.

Nástěnný rámeček 
80 x 80 mm  
 
Zaměnitelný s libovolným 
kompatibilním rámečkem 
na vypínače.
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Podomítkový



Zadní část 

Zadní část se montuje na stěnu 
nebo na podomítkovou krabici  
a ke svorkám se připojí vodiče.

Rámeček 
86 x 86 mm

Rámeček je nacvaknutý  
na zadní část.
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Nástěnný

Podomítkový nebo nástěnný?

Pokud se prostorový termostat Danfoss Icon™ vejde do 
podomítkové krabice, doporučujeme zvolit podomítkovou  
verzi. Svojí hloubkou pouhých 11 mm a čtvercovým  
rozměrem 80 x 80 mm nenuceně splyne s interiérem.

Nástěnné verze jsou ideální volbou, jestliže podomítková 
krabice není kompatibilní, nebo není instalovaná.  
Při hloubce pouhých 25 mm a čtvercovém rozměru  
86 x 86 mm neruší nástěnná verze více než standardní  
vypínač světla.

Podomítkový

Nástěnný
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Přední modul 
50 x 50 mm

Je umístěný do rámečku, který 
je nacvaknutý na zadní část.



Příklad:  
Když zvolíte na hlavním 
regulátoru aplikaci 
„0010“, výstupy 1–4  
jsou vyhrazeny pro 
regulaci čtyř pohonů  
ve 4trubkovém systému 
vytápění/chlazení.

Hlavní regulátory Danfoss Icon™
Modulární koncept pro každou aplikaci

24V/bezdrátový hlavní regulátor nabízí několik pokročilých funkcí, které lze ještě rozšířit pomocí 
rozšiřujícího modulu. Můžete například vybírat z 10 předdefinovaných aplikací, které definují  
akce vstupů a výstupů hlavního regulátoru. 

Úplný přehled všech aplikací naleznete na:

heating.danfoss.cz

Test při uvedení 
do provozu

Podle zvolené aplikace 24V/bezdrátový 
hlavní regulátor zkontroluje, zda  
je systém správně nainstalován. Tato 
funkce zajistí, že všechno funguje 
správně a umožní vám odejít z místa 
instalace bez starostí.

Podívejte se na příklad napravo,  
kde jsou uvedeny 3 kroky testů  
při uvedení do provozu pro  
aplikaci „0010“ (vytápění/chlazení  
ve 4trubkovém systému).

Test průtoku
· Otevře všechny výstupy a aktivuje 

oběhové čerpadlo.  
Rovněž odvzdušní systém.

· Otestuje, zda jsou všechny 
pohony spárovány s prostorovými 
termostaty.

Test sítě
· Otestuje bezdrátové 

připojení mezi bezdrátovými 
prostorovými termostaty  
a hlavním regulátorem.

Test aplikace
· Otestuje připojení referenční místnosti.

· Otevře všechny pohony, abyste získali 
vizuální potvrzení, že jsou správně 
umístěny na přívodních a zpětných 
potrubích.
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Aplikace Danfoss Icon™ App
Vyzkoušejte ji

24 V / bezdrátový hlavní regulátor lze rozšířit pomocí 
aplikačního modulu, který umožňuje z libovolného 
mobilního zařízení s operačním systémem Apple  
nebo Android ovládat systém, plánovat časy  
a teploty a řadu dalších činností. 

Vyhledejte termín „Danfoss Icon“ v obchodě App Store  
nebo Google Play a vyzkoušejte si aplikaci v režimu demo.

Šetřete energii  
pomocí plánování

Termostat Danfoss Icon™ umožňuje automaticky  
měnit teplotu v místnosti během dne. Funkce adaptivní 
regulace zapne vytápění přesně ve správný okamžik,  
aby bylo dosaženo požadované teploty v naplánovaný 
čas. Snížení teploty o jediný stupeň ušetří 5 %  
spotřeby energie.

Mějte na paměti, že změna teploty v místnosti pomocí 
standardního teplovodního podlahového vytápění  
může trvat několik hodin.

Předdefinované  
plánování

230 V programovatelný prostorový termostat Danfoss 
Icon™ je vybaven sedmi předdefinovanými časovými 
plány, které lze vybírat dotykem ikony. Tím se eliminuje 
náročné nastavování časových plánů, zvyšuje se 
komfort a přispívá ke snížení spotřeby energie. Zvolený 
plán lze kdykoli potlačit stisknutím ikony „Away“ (Pryč), 
„At home“ (Doma) nebo „Asleep“ (Spánek).
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Automatické vyvažování  
přinášející úsporu  
energie a komfort

Proč vyvážení?
Voda si volí nejsnadnější cestu nejmenšího odporu. V systémech 
podlahového vytápění proto dochází k nerovnoměrné distribuci 
tepla, kde nejvíce vody spotřebuje nejkratší okruh, což má za 
následek rychlejší vytápění menších místností na úkor větších. 
Aby bylo dosaženo sladění teplot v místnostech, musí být systém 
podlahového vytápění hydronicky vyvážený, aby poskytoval 
maximální komfort při minimálních nákladech.

Jak funguje automatické vyvážení

Na základě schopnosti udržet žádanou hodnotu teploty v jednotlivých 
místnostech systém Danfoss Icon™ zná přibližnou délku jednotlivých 
výstupů (délku potrubí). Pomocí funkce automatického vyvážení 
systém Danfoss Icon™ zkrátí dobu zapnutí pro kratší potrubí / menší 
místnosti a přiřadí prioritu delším potrubím / větším místnostem. 
Při zvýšení požadavku na vytápění pak všechny místnosti obdrží 
adekvátní podíl průtoku.

 Doba zapnutí  Doba vypnutí  Doba nuceného vypnutí

Systém s automatickým vyvážením
při náhlém zvýšení požadavku na vytápění

Krátké potrubí

Střední potrubí

Dlouhé potrubí

Systém bez automatického vyvážení při 
náhlém zvýšení požadavku na vytápění

Krátké potrubí

Střední potrubí

Dlouhé potrubí

V malých místnostech s 
krátkými trubkami dochází  
k omezeným tlakovým 
ztrátám. Z tohoto důvodu  
si krátké trubky přivlastní 
většinu energie/vody  
na úkor dlouhých trubek  
a rychle se zahřívají.

U větších místností  
s dlouhými trubkami  
dochází k tlakovým 
ztrátám. Při náhlém zvýšení 
požadavku na vytápění je 
nutné upřednostnit dlouhé 
trubky před krátkými. Jinak 
bude vytápění místnosti 
trvat příliš dlouho.
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Teplota v přívodním potrubí  
podle požadavku pro zvýšení  
komfortu a snadnou instalaci

Proč není ekvitermní regulace teploty vždy optimální:
Vstupní teplota je často řízena ekvitermní regulací venkovní teploty. 
Nicméně ekvitermní regulace venkovní teploty vyžaduje připojení 
venkovního čidla a nastavení křivky ohřevu. Kromě toho venkovní 
teplota vždy neodráží skutečný požadavek na vytápění uvnitř domu. 

Jak funguje nastavení vstupní 
teploty podle požadavku

Termostat Danfoss Icon™ 24 V  
a bezdrátový systém detekují  
v jednotlivých místnostech 
skutečnou a požadovanou teplotu. 
Na základě těchto informací pohon 
směšovacího uzlu nepřetržitě 
přizpůsobuje vstupní teplotu 
skutečnému požadavku na vytápění. 
Výsledkem je zvýšení komfortu  
a snížení teploty ve vratném potrubí, 
což zvýší energetickou efektivitu.

Slunce může vyhřívat místnost,  
i když je venku zima.  
Systém Danfoss Icon™ počítá vstupní 
teplotu podle skutečného požadavku 
na vytápění a bere při jejím stanovení 
v úvahu teplo od spotřebičů, 
slunečního světla a osob. 

Výsledkem je komfortní a příjemná 
teplota v místnosti za všech okolností. 



K dispozici  
s infračerveným 
podlahovým  
čidlem
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24 V a bezdrátové systémy  
s pokročilými funkcemi a volitelnými moduly

24V/bezdrátové termostaty podporují různé tepelné zdroje

· Můžete ovládat radiátory i podlahové 
vytápění v jedné místnosti. Systém zajistí, 
že radiátor se zapne jen tehdy, když 
podlahové vytápění nestačí.  
Musí být instalovaný infračervený nebo 
pevně připojený podlahový snímač.

nebo...
· Můžete ovládat radiátory nebo podlahové 

vytápění v různých místnostech.

Ve všech případech musí být pohon 
elektronicky řízen hlavním regulátorem.

Hlavní regulátor
S automatickým vyvažováním, aktivním 
relé čerpadla, relé kotle, testem uvedení 
do provozu, pulzně šířkovou modulací 
pro přesnou regulaci, adaptivní regulací 
a dalšími pokročilými možnostmi 
regulace vytápění. Funguje s 24 V nebo 
bezdrátovými prostorovými termostaty. 
Dodává se s 10 či 15 výstupy a je možné 
rozšíření až o tři další hlavní regulátory  
v systému.

Aplikační modul
Slouží k navázání připojení 
Wi-Fi k routru, který 
umožňuje vzdálený přístup 
prostřednictvím aplikace 
Danfoss Icon™ App.

Rádiový modul
Slouží k navázání 
bezdrátového připojení k 
bezdrátovým prostorovým 
termostatům.

Rozšiřující modul
S deseti předdefinovanými 
aplikacemi připravenými 
pro celkový útlum, chladicí 
vstup, čidlo rosného bodu, 
automatické přepnutí  
na chlazení a regulaci 
vstupní teploty.

Bezdrátové prostorové 
termostaty  
(pouze nástěnná verze)

· Tiché spínání 

· Omezení teploty

· K dispozici s infračerveným 
podlahovým snímačem

24V prostorové termostaty 
(podomítkové nebo nástěnné)

· Tiché spínání 

· Lze zapasovat do kompatibilních 
rámečků na vypínače  
(pouze podomítková verze)

· Omezení teploty

· Volitelný podlahový snímač 
(088U1110)

Pevné (drátové) připojení 
buď do hvězdy nebo na 
sběrnici. Drátové a bezdrátové 
prostorové termostaty lze 
společně používat v jednom 
systému. 
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230 V prostorové termostaty  
s volitelnými hlavními regulátory

Danfoss Icon™ programovatelný

· Tiché spínání 

· Lze zapasovat do mnoha rámečků na 
vypínače (pouze podomítková verze)

· Až 5 NC nebo NO pohonů o výkonu 2 W

· Pulzně šířková modulace zajišťující  
přesnou regulaci

· Omezení teploty

· Je možné zvolit nastavení pulzně šířkové 
modulace pro radiátorové vytápění, nebo 
pro podlahové vytápění v lehké  
či těžké podlaze

· Sedm předdefinovaných časových plánů

· Adaptivní regulace

· Vstup pro chlazení a centrální režim 
nepřítomnosti

· Volitelný podlahový snímač (088U1110)

Danfoss Icon™ s displejem

· Tiché spínání 

· Lze zapasovat do mnoha rámečků  
na vypínače (pouze podomítková verze)

· Až 5 NC nebo NO pohonů o výkonu 2 W

· Pulzně šířková modulace zajišťující  
přesnou regulaci

· Omezení teploty

· Je možné zvolit nastavení pulzně šířkové 
modulace pro radiátorové vytápění, nebo 
pro podlahové vytápění v lehké  
či těžké podlaze

Danfoss Icon™ s regulačním kolečkem

· Pasuje do mnoha rámečků na vypínače 
(pouze podomítková verze)

· Až 5 NC nebo NO pohonů o výkonu 2 W

· Tepelná zpětná vazba zajišťující  
přesnou regulaci

· Omezení teploty

Hlavní regulátor

Základní verze:
· Relé čerpadla (bezpotenciálové)

· Relé kotle (bezpotenciálové)

· 8 kanálů, 8 výstupů

Rozšířená verze:
· Aktivní 230 V výstup čerpadla

· Relé kotle (bezpotenciálové)

· Vstup pro celkový útlum (230 V)

· Vstup pro chlazení (230 V)

· 8 kanálů, 14 výstupů

230 V termostaty podporují různé 
tepelné zdroje v různých místnostech

Můžete ovládat radiátory nebo podlahové 
vytápění v různých místnostech. Vyžaduje 
pohon elektronicky řízený prostorovým 
termostatem.
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Skupina Danfoss Icon™
Podomítkové prostorové  
termostaty Typ Kód

Regulační kolečko 230 V 088U1000

Displej 230 V 088U1010

Displej 24 V 088U1050

Programovatelný 230 V 088U1020

Nástěnné prostorové  
termostaty Typ Kód

Regulační kolečko 230 V 230 V 088U1005

Displej 230 V 088U1015

Displej 24 V 088U1055

Displej Bezdrátový 088U1081

Displej Bezdrátový infračervený 088U1082

Programovatelný 230 V 088U1025

230V hlavní regulátory Kód

Řídicí regulátor Icon, 230 V,  
8 výstupů, základní verze 088U1030

Řídicí regulátor Icon, 230 V,  
8 výstupů, rozšířená verze 088U1031

24V hlavní regulátory Kód

10kanálový 
V kombinaci s rádiovým modulem  
pro bezdrátovou komunikaci

088U1071

15kanálový
V kombinaci s rádiovým modulem  
pro bezdrátovou komunikaci

088U1072

Příslušenství pouze pro  
24V hlavní regulátory Popis Kód

Rozšiřující modul Přidává další funkce 24 V hlavních 
regulátorů 088U1100

Aplikační modul
Ovládání 24 V hlavních regulátorů 
prostřednictvím aplikace Danfoss 
Icon™ App

088U1101

Zesilovač Prodloužení dosahu bezdrátového 
signálu 088U1102

Rádiový modul Pro bezdrátové připojení ke 24 V 
hlavním regulátorům 088U1103

Příslušenství Popis Kód

Podlahový snímač Pro 230 V programovatelnou 
verzi a 24 V verzi s displejem 088U1110

Snímač  
rosného bodu

Pro zabránění kondenzaci  
v chladicí aplikaci.  
Montuje se na potrubí.  
Napájení rozšiřujícím modulem

088U0251

Snímač teploty  
povrchu, ESM-11

Pro automatické přepínání  
mezi chlazením a vytápěním  
a pro regulaci vstupní teploty

087B1165

Termoelektrická  
hlavice TWA-A

24 V, 50 Hz, 3 W, bez proudu 
zavřeno – NC 088H3110
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