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1 Funkcionālais pārskats

Simboli Funkcijas apraksts Simboli Funkcijas apraksts

SET

M

< >

Telpas temperatūra Izbraukuma režīms

Grīdas temperatūra Bērnu drošības bloķējums

Temperatūras rādījums Izslēgt/ieslēgt ierīci

SET Iestatīt temperatūru Taimera un programmas darbība

Grīdas apsilde aktīva M
Režīma maiņas / grīdas tempera-
tūras pārbaudes / bērnu drošības 
bloķēšanas / parametru iestatījumi

Sala aizsardzība aktīva < > Lejas/augšas pārslēgi

2 Izslēgt/ieslēgt ierīci

Termostata ieslēgšana vai izslēgšana, nospiežot .

3 Temperatūras iestatīšana

• Nospiediet < vai >, lai jebkurā brīdī mainītu izvēlēto temperatūras vērtību. SET (iestatīt) tiek parādīts displejā.
• Atlaižot < vai >, displejā ir redzama telpas faktiskā temperatūra:
• Regulēšanas solis ir 0,5° C.

4 Izvēlieties prombūtnes režīmu

• Nospiediet M, lai ievadītu izbraukuma režīmu, un parādīsies .
• Nospiediet < vai >. Parādās SET (iestatīt); iestatīt prombūtnes režīmu.
• Nospiediet M vēlreiz, lai izietu no izbraukuma režīma.

5 Iestatiet taimeri (tikai WT-P un WT-PR veidiem)

• Nospiediet ; mirgo hh. Nospiediet < vai >, lai regulētu stundas.
• Nospiediet  vēlreiz; mirgo mm Nospiediet < vai >, lai regulētu minūtes.
• Nospiediet  vēlreiz; mirgo week (nedēļa). Nospiediet < vai >, lai regulētu nedēļas.
• Pabeidziet visus iestatījumus. Nospiediet jebkuru pogu, lai izietu (automātiska izeja pēc 6 sekundēm).

6 Uzlabots programmējams taimeris  (tikai WT-P un WT-PR veidiem)

Uzlabots programmējama taimera režīms ļauj iestatīt taimera vadītu programmu automātiskai komforta temperatū-
rai un enerģijas taupīšanas zemākās robežvērtības temperatūru, ja nav nepieciešama standarta telpas komforta 
temperatūra.
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Funkcija sastāv no 2 programmām:  
P1 ar 4 notikumiem 5 dienās (Mon. pirmdiena Tue. Otrdiena Wed. Trešdiena Thu. Ceturtdiena Fri. Piektdiena)  
P2 ar 4 notikumiem 2 dienās (Sat. sestdiena Sun. svētdiena).

P1: Nospiediet , lai parādītu Mo. pirmdienu Tu. 
otrdienu We. trešdienu Th. ceturtdienu Fr. piektdienu

P1, 1. notikums:
1. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu sākuma laiku.
2. Nospiediet  , lai apstiprinātu iestatījumus.
3. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu temperatūru.
4. Nospiediet  , lai apstiprinātu iestatījumus.

P1, 2.-4. notikums:
Atkārtojiet 1. notikuma darbību 2.-4. notikuma 
programmēšanai.

P2: Sa. sestdiena Su. svētdiena tagad tiek parādīta 
displejā.

P2, 1. notikums:
1. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu sākuma laiku.
2. Nospiediet  , lai apstiprinātu iestatījumus.
3. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu temperatūru.
4. Nospiediet  , lai apstiprinātu iestatījumus.

P2, 2.-4. notikums:
Atkārtojiet 1. notikuma darbību 2.-4. notikuma 
programmēšanai.

Termostats turpinās 4 notikumu programmu, pamatojoties uz pašreizējo laiku un dienu.

Lai uz laiku iestatītu un mainītu telpas temperatūru:
1. Nospiediet < vai >, lai jebkurā brīdī mainītu izvēlēto temperatūras vērtību. SET (iestatīt) tiek parādīts displejā.
2. Atlaižot < vai >, displejā ir redzama telpas faktiskā temperatūra: Šīs temperatūras izmaiņas ir tikai īslaicīgas un 

saglabājas tikai līdz nākamajam ieprogrammētajam iestatījumam!

Noklusējuma programma nodrošina laika vadību, ja klients neizveido savas programmas:

Dienas 1. notikums 2. notikums 3. notikums 4. notikums

Sākuma 
laiks

Temp. Sākuma 
laiks

Temp. Sākuma 
laiks

Temp. Sākuma 
laiks

Temp.

Mon. - Fri. 
Pirmdiena–piektdiena 6.30 20 °C

(27 °C)* 8.30 15 °C
(25 °C)* 16.30 20 °C

(27 °C)* 22.30 15 °C
(25 °C)*

Sat. - Sun. 
Sestdiena–svētdiena 7.30 20 °C

(27 °C)* 9.30 20 °C
(27 °C)* 16.30 21 °C

(28 °C)* 22.30 15 °C
(25 °C)*

*Grīdas temperatūras vadības režīms.

7 Pārbaudiet grīdas temperatūru

• Nospiediet un turiet M. 6 sekunžu laikā nospiediet <.
• Mirgo , parādās pašreizējā grīdas temperatūra. Nospiediet jebkuru pogu, lai izietu (automātiska iziešana pēc 

6 sekundēm bez darbības).

8 Bērnu drošības bloķējums

• Nospiediet un turiet M. 6 sekunžu laikā nospiediet >, lai bloķētu visas pogas.
• Nospiediet vēlreiz, lai izietu no bērnu drošības bloķējuma.

9 Iestatīt vadības parametrus

Nospiediet pogu M uz 6 sekundēm, lai ievadītu parametru iestatījumu režīmu. Nospiediet M, lai atlasītu parametru 
un iestatītu parametru diapazonu caur < vai >. Pabeidziet visus iestatījumus.
Lai izietu no WT-P/PR, nospiediet , kas ir pieejams šim mērķim (automātiska izeja pēc 30 sekundēm bez darbības).
Lai izietu no WT-D/DR, pagaidiet līdz automātiskai izejai (30 sekundes). Augšējie cipari norāda parametra numuru.
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Cipari norāda iestatīto vērtību šādi:

Nr. Parametru iestatījumi Iestatījumu diapazons
Noklusējums

WT-D/DR WT-P/PR

P01 Darba režīms 01: Manuāls
02: Uzlabots programmējams taimeris NA 02

P02 Temperatūras vadības režīms
01: Tikai telpas temp.;
02: Telpas un grīdas temp.;
03: Tikai grīdas temp.

01 01

P03 Augsts telpas temp. ierobežojums 5-35 °C (tikai 01 un 02 P02) 30 °C 30 °C

P04 Zems telpas temp. ierobežojums 5-35 °C (tikai 01 un 02 P02) 5 °C 5 °C

P05 Grīdas temp. ierobežošanas 
režīms

01: Augstas temp. ierobežojums;
02: Zemas temp. ierobežojums (tikai 02 P02) 01 01

P06 Grīdas temp. ierobežojuma 
iestatījums 20-45 °C (tikai 02 P02) 35 °C 35 °C

P07 Augstas grīdas temp. 
ierobežojums 20-45 °C (tikai 03 P02) 35 °C 35 °C

P08 Zemas grīdas temp. ierobežojums 20-45 °C (tikai 03 P02) 20 °C 20 °C

P09 Aizsardzība pret salu 01: Aktivizēts; 02: Deaktivizēts 01 01

P10 Aizsardzības pret salu iestatījums 5-17 °C 5 °C 5 °C

P11 Taimera displeja opcija 01: 24 h 02: 12 h NA 01

P12 Telpas temp. displeja opcija 
izslēdzot

01: Netiek parādīta pašreizējā temp.;
02: Parāda pašreizējo temp.; 01 01

P03 līdz P08 parādās attiecīgās temperatūras vadības režīmā.

10 Kļūdas ziņojumi

E1 Telpas sensora kļūda

E2 Grīdas sensora kļūda

EE EEPROM atteice

Lo Temperatūra zemāka par 0 °C

Hi Temperatūra virs 50 °C

Visas releja izejas tiks izslēgtas visos gadījumos.

Danfoss neusŋemas atbildību par iespcjamām klūdām katalogos brošūrās un citos drukātos materiālos. Danfoss patur tiesības izmainīt savu produkciju bez brīdinājuma. Tas 
attiecas arī uz jau pasūtīto produkciju ar piezīmi, ka šīs pārmaiŋas var tikt izdarītas, neveicinot tām sekojošas izmaiŋas, kam vajadzētu tikt uzrāditam specifikācijās, par kurām 
ir iepriekšēja vienošanās.
Danfoss, Danfoss logotips ir Danfoss A/S tirdzniecības zïmes. Visas tiesïbas rezervëtas.
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