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je do większości popularnych ramek. Na szczególną 
uwagę zasługuje modułowa forma systemu Danfoss 
Icon™ w wersji 24 V umożliwiająca rozbudowę o nowe 
funkcjonalności. Regulator nadrzędny może zostać 
rozszerzony o Expansion moduł umożliwiający funk-
cję chłodzenia, App moduł pozwalający na zdalną 
kontrolę oraz Moduł radiowy dla bezprzewodowej 
regulacji. Dzięki koncepcji modułowej, do istniejące-
go już systemu przewodowego, w późniejszym cza-
sie można dodać elementy bezprzewodowe. 

Jak to działa?
Danfoss Icon™ 24 V i bezprzewodowy system wykry-
wają aktualną i wymaganą temperaturę w każdym 
pomieszczeniu. Na tej podstawie napędy na roz-
dzielaczu stale dostosowują temperaturę zasilania  
do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło.
W efekcie takiego działania komfort cieplny się po-
prawia, a temperatura powrotu obniża z korzyścią 
dla efektywności energetycznej.

Automatyczne równoważenie dla oszczędności 
energii i komfortu
Dlaczego równoważyć? Woda płynie tam, gdzie na-
potyka najmniejszy opór, czyli po najkrótszej dro-
dze. W systemach wodnego ogrzewania podłogowe-
go oznacza to nierównomierną dystrybucję ciepła. 
Najkrótsza pętla otrzyma najwięcej wody, skutkując 
szybszym ogrzewaniem mniejszych pomieszczeń 
kosztem większych. W celu osiągnięcia zbalanso-
wanej temperatury pomieszczeń, system ogrzewa-

nia podłogowego powinien być odpowiednio zrów-
noważony, tym samym osiągając najwyższy komfort 
przy możliwie najniższym zużyciu energii.
Osiągając zadaną temperaturę w każdym pomiesz-
czeniu, system Danfoss Icon™ rozpoznaje przybliżo-
ną długość rury. Dzięki automatycznemu równowa-
żeniu, Icon™ opóźni czas „uruchomienia” krótszych 
pętli (mniejszych pomieszczeń) i nada priorytet więk-
szym pomieszczeniom. Tym samym każdy pokój 
otrzyma odpowiedni poziom przepływu, gdy zapo-
trzebowanie na ciepło wzrośnie.

Podstawowym elementem systemu Danfoss 
Icon™ są zaawansowane termostaty pokojowe do 
systemów wodnego ogrzewania oraz innych aplika-

cji z napędami. Aby osiągnąć idealne dopasowanie 
pomiędzy termostatem, włącznikami światła i gniazd-
kami elektrycznymi, termostat Danfoss Icon™ pasu-

Seria produktów Danfoss Icon™, w skład której wchodzą przewodowe termostaty pokojowe 230 V, została rozszerzona 
o nowe rozwiązania. W gamie znalazły się przewodowe i bezprzewodowe rozwiązania 24 V. 

Danfoss Icon™ teraz także w wersji 24 V
Danfoss rozszerza ofertę do sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym

Dostępna wersja z czujnikiem 
podłogowym na podczerwień
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24V i systemy bezprzewodowe 
z zaawansowanymi funkcjami i modułami  
dodatkowymi

24V/bezprzewodowy system obsługuje różne emitery ciepła 

 · Regulacja grzejników i ogrzewania 
podłogowego w tym samym pomieszczeniu. 
System zagwarantuje, że grzejnik włączy się 
tylko wtedy gdy ogrzewanie podłogowe 
nie będzie w stanie zagwarantować 
wystarczającej ilości ciepła. Wymagany jest 
czujnik temperatury podłogi (przewodowy 
lub na podczerwień).

lub ...
 · Regulacja grzejników i/lub ogrzewania 

podłogowego w różnych pomieszczeniach

We wszystkich przypadkach napęd jest 
elektronicznie sterowany przez regulator 
nadrzędny. 

Regulator Nadrzędny
Automatyczne równoważenie, 
przekaźnik pompy, test instalacji, PWM 
dla dokładnej regulacji, adaptacyjne 
uczenie i inne zaawansowane opcje 
kontroli ogrzewania. Współpracuje z 24V 
i/lub bezprzewodowymi termostatami 
pokojowymi. Dostępny w dwóch wersjach: 
10 lub 15 wyjść i może być rozbudowany 
do 3 regulatorów w jednym systemie.  

App Moduł
Do połączenia Wi-Fi 
z routerem, który umożliwi 
zdalny dostęp za pomocą 
aplikacji Danfoss Icon™.

Moduł Radiowy
Do bezprzewodowego 
połączenie z bezprzewodowym 
termostatem pokojowym.

Expansion Moduł
Z wstępnie zdefiniowanymi 
aplikacjami, które obsługują 
wejścia dla funkcji chłodzenia, 
Poza domem, czujnika 
punktu rosy, automatycznego 
przełączania chłodzenia 
oraz kontroli temperatury 
zasilania. 

Bezprzewodowe termostaty 
pokojowe (tylko natynkowe)

 · Bezgłośne przełączanie

 · Ograniczenie zakresu  
temperatury

 · Dostępna wersja z czujnikiem 
podłogowym na podczerwień

Termostaty pokojowe 24V  
(podtynkowe lub natynkowe)

 · Bezgłośne przełączanie

 · Pasują do ramek innych 
producentów (wersja podtynkowa)

 · Ograniczenie zakresu temperatury

 · Opcjonalny czujnik temperatury 
podłogi (088U1110)

Komunikacja za pośrednictwem 
magistrali przewodowej 
w topologii gwiazdy lub 
szeregowej. Przewodowe 
i bezprzewodowe termostaty 
pokojowe mogą być połączone 
w ramach jednego systemu.

Pobierz materiał, 
aby dowiedzieć się więcej

http://www.instalreporter.pl
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VBSUG302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_PL.pdf
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