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 מדריך למשתמש

Danfoss Icon™ Programmable 

 230V, לחדר טרמוסטט

 

 .תיותרצפ-תתמערכות חימום להמיועד  חדרל טרמוסטט הוא Danfoss Icon™ Programmable מבוא
  :לשימושמאוד הוא קל 

תאים יתוכניות חימום קבועות ומוגדרות מראש מקלות על מציאת לוח זמנים ש שבע •
 .םם האישייכלצרכי

ממשק קל לשימוש, עם סמלים עבור המצבים השונים, מאפשר לעקוף תוכנית מבלי  •
 .לשנות את הגדרותיה

 

 התרמוסטט הכרות עם
Danfoss Icon™ 
Programmable 

 

Danfoss Icon ™ Programmable סגנון כל בשתלב עוצב כך שי

הטרמוסטט בשימוש, התצוגה נכבית ו נואיהוא פנים. כאשר עיצוב 
 מתעוררתמסך, התצוגה נוגעים ב. כאשר כמעט ואינו נראה לעין

למשך מוצגת טמפרטורת החדר הנוכחית  .לחיים באופן מיידי
 .מסך הביתמופיע  שתי שניות, ולאחר מכן

 .חימוםפעיל מהתרמוסטט כאשר  מוצג  החימוםסמל 

אם  קירור )רק פעילהתרמוסטט הכאשר  מוצג  הקירורסמל 
  .במערכת( תהקירור מופעלאופצית 

   
 מסך הבית 

 , למשלבאופן מלאפעיל מואר המצב עבור ה , הסמלמסך הביתב

 .  'בבית'הסמל 
נראים מעומעמים, אך עדיין  יםלא פעילה יםמצבם עבור הסמליה

 . לעין
 .עבורו מצב אחר על ידי נגיעה בסמל וליהפע

לאחר עשר  יעבור למצב שינהסמל, המסך שום בנוגעים אם לא 
  .שניות

  
 סמלי מסך הבית 

 הטמפרטורה) ביתב משך הזמן שאתםכדי להגדיר טמפרטורה עבור זה בסמל  ו: געבבית 
 (. ה לכםהנוח

 ביתמחוץ לשאתם  משך הזמןכדי להגדיר טמפרטורה עבור זה בסמל  ו: געלביתמחוץ  
 (. חסכונית ה)טמפרטור

 לכם ההנוח הטמפרטורה) שינהעבור משך זמן כדי להגדיר טמפרטורה זה בסמל  וגע :שינה 
 .בלילה(

 .כדי לבחור תוכנית ולשנות הגדרותזה בסמל  ו: געהגדרות 
 .הקודמת הגדרהאו הלמסך הקודם  החזר 
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כיצד להשתמש 
 Danfossבטרמוסטט 

Icon ™ Programmable 

Danfoss Icon ™ Programmable קל ואינטואיטיבי לשימוש: 

 . או שינוי ערכים נעשה באמצעות  •

 . או מעבר בין תפריטים ותוכניות נעשה באמצעות  •

כדי לציין שההגדרה החדשה  קצרלמשך זמן הבהב יהמסך . אישור נעשה באמצעות  •
 פעילה. 

 
 חיזויתכונת  

הוא מתאים את  שבהאוטומטית,  ת חיזויתכונ נהיש Danfoss Icon™ Programmableלטרמוסטט 

 .החדר לתנאיבמהלך השבועיים הראשונים עצמו 
Danfoss Icon™ Programmable  בזמן הרצוי חימום כדי להגיעאת הלהתחיל יש לומד מתי 

 .חדר לחדר(בין מאוד  שתנותלהים חימום יכולה)זמני  'בבית' המוגדרת למצבלטמפרטורה 
, קונבנציונלית )לא רצפה קלה(רצפה מותקן בתת רצפתי החימום כאשר הזה חשוב במיוחד דבר 
 .לוקח זמןדבר ה, התחמםבטון צריך לבה ה

 

 :דוגמא 
 .P4 תוכניתנבחרת 

 מעלות צלזיוס. 18-ת למוגדר ,09:00 -החל מלבית',  מחוץבמצב 'טמפרטורה ה
 מעלות צלזיוס. 21-ת למוגדר ,17:00 -החל מבבית', במצב 'טמפרטורה ה

 
 החיזוי אומר: יש להתחיל את חימום כעת!

על מנת להגיע לטמפרטורת  15:20החימום בשעה  למדה שיש להתחיל את את תכונת החיזוי
 .17:00בשעה  'בבית'מצב 

 

  

המלצות להגדרות 
 טמפרטורות חסכוניות

 Dabfrossן, בבטו יםעמצינורות מוטה שבה ,קונבנציונאליתכבדה רצפה של עבור מערכת חימום 

מעלות )הנמכה( מספר  'שינה'-ו 'מחוץ לבית'עבור מצבי טמפרטורות צה להגדיר את הממלי
ת כונתעל ידי מדי "ידרס" גדול  ותהפרש טמפרטור .)נוחות( 'בבית'פחות טמפרטורת המצב 

 .החיזוי
גדול  ותטמפרטור פרשלבחור ה לכן ניתןחימום הוא קצר יותר, וה ההתקררות ברצפה קלה, זמן

 .יותר
 

 

  
 חימום רצפתי ברצפה כבדה חימום רצפתי ברצפה קלה 
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 'ביתבמצב ' השימוש במצבי החימום

 .'בית'במצב הכדי להפעיל את  -ב וגע

 . 'בביתלמצב 'שוב כדי להציג את הטמפרטורה הרצויה  -ב וגע
 מעלות צלזיוס. 21טמפרטורת ברירת המחדל היא 

  . או -באת הטמפרטורה הרצויה על ידי נגיעה  ושנ

 .-על ידי נגיעה בשנבחרו את ההגדרות  ואשר

 
   
 'ביתמחוץ למצב ' 

 .'בית'מחוץ למצב הכדי להפעיל את  -ב וגע

למצב 'מחוץ שוב כדי להציג את הטמפרטורה הרצויה  -ב וגע
 . 'ביתל

  מעלות צלזיוס. 17טמפרטורת ברירת המחדל היא 

  . או -באת הטמפרטורה הרצויה על ידי נגיעה  ושנ

 .-על ידי נגיעה בשנבחרו את ההגדרות  ואשר
 

   
 'שינהמצב ' 

 .'שינה'מצב הכדי להפעיל את  -ב וגע

 . למצב 'שינה'שוב כדי להציג את הטמפרטורה הרצויה  -ב וגע
  מעלות צלזיוס. 19טמפרטורת ברירת המחדל היא 

  . או -באת הטמפרטורה הרצויה על ידי נגיעה  ושנ

 .-על ידי נגיעה בשנבחרו את ההגדרות  ואשר

 
   
  הגדרותמצב  

 .פתוח את תפריט ההגדרותכדי ל -ב וגע

  . או -בעל ידי נגיעה  עברו בין תפריטי ההגדרות

 .-על ידי נגיעה בהבחירה את  ואשר
 

המתקין ואינכם נעשות על ידי  הגדרותההערה! בדרך כלל 
 ן.תולשנות אצריכים 

 
   

 הגדרות ברירת מחדל
 

Danfoss Icon ™ כדי לאפס אתלפחות שניות  3 משךזמנית ל בו ועל  לחצו על 
Programmable להגדרות ברירת המחדל של היצרן. 

 .ובין  תעבור לחילפין בין התצוגה 

 .-על ידי נגיעה ב ואשר
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 תפריטי המשתמש
 

בחירת תוכנית 
  

 . או באמצעות  עד  בחרו בין התוכניות השבועיות 

 .רה באמצעות  את הבחי ואשר

 .6-ו 5 יםמוגדרות מראש בעמודהקבועות והחימום הסקירה כללית של תוכניות הערה! ראו 

  
  

 
 

מגבלות טמפרטורה 
. 

 מעלות צלזיוס. 35-ו 5הגבלת טווח הטמפרטורות בין 

 . או באמצעות הגדירו את הטמפרטורה הגבוהה והנמוכה ביותר 

 . את הבחירה באמצעות ואשר

  
  

 
 

הגדרת זמן ותאריך 
 

 של שעון קיץ ותוכניות שבועיות(. נהנכוה פעולהלנחוץ הגדר את השעון )

 . או באמצעות  ודקות   , שעה , יום , חודש שנהה ו אתקבע

 . את הבחירה באמצעות ואשר

  
  

 
  

הגדרת שעון קיץ
 

 . או באמצעות   ללא מעבראו   מעבר אוטומטיבחרו בין 

 . את הבחירה באמצעות ואשר

  
  

 
  

גרסת תוכנה
 

 .Danfoss Icon™ Programmableזיהוי גרסת התוכנה בטרמוסטט 

  
  
  רלוונטים רק עבור המתקין 9עד  6תפריטים  

 שניות לפחות( 3למשך  )הכניסה אליהם נעשית על ידי לחיצה על 

 
  

הגדרת סוג האקטואטור
 

 . או באמצעות   פתוח באופן נורמליאו   באופן נורמליסגור בחרו בין 

 .את הבחירה באמצעות  ואשר

  
  

 
  

הרצפהחום של המאפייני פליטת  תהגדר
 

 . או באמצעות   איטיאו   בינוני,  מהירבחרו בין 

 .את הבחירה באמצעות  ואשר
 



  230Vדר חיישן טמפרטורת הח מדריך למשתמש

VUMBA102 © Danfoss | FHH | 2016.08 | 5 

תפריטי המשתמש 
בהתקנה עם חיישן 

 רצפה

 מוצגים בתצוגה רק אם מחובר חיישן רצפה. 9-ו 8תפריטים 

  
בקרת טמפרטורה עם חיישן רצפה 

 
שילוב של חיישן רצפה וחיישן או   חיישן רצפה בלבדעם בקרת טמפרטורה בחרו בין 

 . או באמצעות   פנימי

 .את הבחירה באמצעות  ואשר
בחדר, אך בתוך טווח טמפרטורת הרצפה  על פי טמפרטורת האויר בקרת טמפרטורה : 

 . 9שהוגדרה בתפריט 
על פי טמפרטורת רצפה קבועה, המוגדרת עבור כל אחד מהמצבים,  בקרת טמפרטורה : 

 . 'שינה'-ו  'מחוץ לבית',  'בבית'

  
  
  נבחרה האפשרות 8מוצג רק אם בתפריט  9תפריט  .

 
   

גבולות טמפרטורת רצפה
 

באמצעות  מעלות צלזיוס, 45-ו 18טמפרטורת הרצפה הגבוהה והנמוכה ביותר, בין הגדירו את 
 .]סמל[ או ]סמל[

 .]סמל[ את הבחירה באמצעות ואשר

  
  

 .מוצג  כדי לפתוח את התפריט 'הגדרות'. -ו בגע כיצד לבחור תוכנית

ME.1 את התפריט על ידי נגיעה ב ו. פתחתפריט התוכניות הוא-. 

 . או עברו בין התוכניות השונות באמצעות  

 . את הבחירה באמצעות ואשר

רצויות נקבעות על ידי גישה לכל אחד משלושת המצבים באמצעות מסך הטמפרטורות ההערה! 
 הבית.

  

        סקירת התוכניות
 שינה מחוץ לבית בבית 

  
 

 
נשארת פעילה  שנבחרההאחרונה הטמפרטורה  .לוח זמנים אוטומטי ללאמחדל. התכנית ברירת  

 עד לשינוי ההגדרות באופן ידני.
  
 

 
נמוכה  שינהבמשך היום, ובמשך הלילה מוגדרת טמפרטורת  בביתדוגמה: הדיירים נמצאים  

 יותר.
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 שינה, ובמשך הלילה מוגדרת טמפרטורת 15-ל 8בין  מחוץ לביתהדיירים נמצאים דוגמה:  

 נמוכה יותר.
  
 

 
 שינה, ובמשך הלילה מוגדרת טמפרטורת 16-ל 8בין  מחוץ לביתהדיירים נמצאים דוגמה:  

 נמוכה יותר.
  
 

 
 שינה, ובמשך הלילה מוגדרת טמפרטורת 17-ל 9בין  מחוץ לביתהדיירים נמצאים דוגמה:  

 נמוכה יותר.
  
 

 
מיום שני עד יום שישי, והם נמצאים  מחוץ לביתתוכנית לבית נופש. הדיירים נמצאים דוגמה:  

 במשך סוף השבוע. בבית
  
 

 
 דוגמה: תוכנית לחנויות ומשרדים. 
  
 תוכנית עקיפת 

. הטמפרטורה החדשה תהיה מסך הביתעל ידי נגיעה בסמל ב זמניבאופן  תוכניתלעקוף  ניתן
 .הבא בתוכניתפעילה עד לשינוי 

כדי להעלות את  'בית'בבסמל  וגע. לבית'חוץ 'מהזמן המוגדר כהביתה במהלך חזרתם דוגמה: 
 .'בית'בה המוגדרת למצב טמפרטורת החדר לרמ
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למשך שניה אחת על הצג  Oהבהוב של על ידי , תסומן התראה חיישן רצפהבמקרה של פגם ב התראה

 שניות. 20כל 

 .-ו בין  ףתחלתוהתצוגה  ,במסך וגע

 . באמצעות ואשר
חיישן החדר בלבד.  באמצעות ות( אפשרידומהוכ )הגדרת טמפרטורה ותרגילה ותפעולכעת ה

 .Oשל  על ידי הבהובוהיא מסומנת ו, ממשיכה לפעולעדיין  ההתראה

  
 בטל את ההתראה על ידי:כדי שיקשר עם המתקין  וצר 

 .התוקנהשגיאה ם סימן שנעל Oההבהוב חיישן הרצפה. אם  שלר מחדש וביח .1
 .התוקנהשגיאה ם סימן שנעל Oההבהוב חיישן הרצפה. אם החלפת  .2
להגדרות ברירת  Danfoss Icon™ Programmable הטרמוסטט סופיק חיישן הרצפה ואותינ .3

 ללא חיישן הרצפה. יעבודתרמוסטט ה ךא ההתראה תכבה,המחדל של היצרן. 
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Danfoss  יםאחר יםמודפס יםחומרו עלוניםבקטלוגים, על טעויות אפשריות  איתאחראינה .Danfoss  .כבר שזה חל גם על מוצרים דבר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מוצריה ללא הודעה מוקדמת

 .שהוסכםשינויים במפרט ל מבלי להזקקשינויים כאלה שניתן לבצע בתנאי הוזמנו, 
 . כל הזכויות שמורות.Danfoss A / Sהם סימנים מסחריים של  Danfossוהלוגו של  Danfossשל החברות המתאימות.  ןכל הסימנים המסחריים בחומר זה הם רכוש


