
Ghidul utilizatorului

BasicPlus2 
Termostate de cameră 
pentru încălzirea prin pardoseală

www.heating.danfoss.com



Ghidul utilizatorului Termostate de cameră BasicPlus2

2 Danfoss Floor Heating Hydronics VUCUA246 03/2015

1 Prezentarea generală a funcţiilor

Simboluri Descrierea funcţiei Simboluri Descrierea funcţiei

SET

M

< >

Temperatura camerei Modul Plecat

Temperatura podelei Dispozitiv de siguranţă pen-
tru copii

Indicarea temperaturii Pornire/Oprire

SET Temperatura setată Operarea temporizatorului şi 
a programului

Încălzire prin pardoseală, 
Activă M

Schimbare mod/verificare 
temp. cameră/dispozitiv de 
siguranţă pentru copii/setare 
parametrii

Protecţie la îngheţ, Activă < > Selectare sus/jos

2 Pornirea/Oprirea

Porniţi sau opriţi termostatul apăsând .

3 Setarea temperaturii

• Apăsaţi < sau > în orice moment pentru a schimba valoarea dorită a temperaturii. Pe afişaj apare SET (Setare).
• Atunci când se eliberează < sau >, ecranul revine la afişarea temperaturii reale.
• Pasul de reglare este de 0,5 °C.

4 Selectarea modului Plecat

• Apăsaţi M pentru a intra în modul Plecat, iar pe ecran se va afişa .
• Apăsaţi < sau >. Apare SET (Setare); stabiliţi valoarea setată a modului Plecat.
• Apăsaţi din nou M pentru a ieşi din modul Plecat.

5 Setarea temporizatorului (numai pentru tipurile WT-P şi WT-PR)

• Apăsaţi ; hh va clipi intermitent. Apăsaţi < sau > pentru a regla ora.
• Apăsaţi din nou ; mm va clipi intermitent. Apăsaţi < sau > pentru a regla minutele.
• Apăsaţi din nou ; week (săptămâna) va clipi intermitent. Apăsaţi < sau > pentru a regla săptămâna.
• Finalizaţi toate reglajele. Apăsaţi orice buton pentru a ieşi (programul iese automat din modul de reglare după 6 

secunde de inactivitate).

6 Temporizatorul avansat programabil (numai pentru tipurile WT-P şi WT-PR)

Modul Temporizator avansat programabil vă permite să configuraţi un program controlat de temporizator cu 
ajutorul căruia obţineţi automat temperatura de confort, precum şi o valoare mai scăzută a temperaturi de 
restabilire, pentru a economisi energie atunci când nu este necesară o temperatură de confort standard în cameră.



Ghidul utilizatorului Termostate de cameră BasicPlus2

03/2015 VUCUA246 Danfoss Floor Heating Hydronics 3

Această funcţie constă din 2 programe:  
P1 cu 4 evenimente în 5 zile (Mon. (Lun.) Tue. (Mar.) Wed. (Mir.) Thu. (Joi.) Fri. (Vin.))  
P2 cu 4 evenimente în 2 zile (Sat. (Sâm.) Sun. (Dum.)).

P1: Apăsaţi  pentru a afişa Mo. (Lu.) Tu. (Ma.) We. 
(Mi.) Th. (Jo.) Fr. (Vi.)

P1, Eveniment 1:
1. Utilizaţi < sau > pentru a selecta timpul de pornire.
2. Apăsaţi  pentru a accepta setarea.
3. Utilizaţi < sau > pentru a selecta temperatura.
4. Apăsaţi  pentru a accepta setarea.

P1, Evenimente 2 – 4:
Repetaţi procedura de la Evenimentul 1 pentru a 
programa Evenimentele 2 – 4.

P2: Sa. (Sâ.) Su. (Du.) sunt acum afişate pe ecran.

P2, Eveniment 1:
1. Utilizaţi < sau > pentru a selecta timpul de pornire.
2. Apăsaţi  pentru a accepta setarea.
3. Utilizaţi < sau > pentru a selecta temperatura.
4. Apăsaţi  pentru a accepta setarea.

P2, Evenimente 2 – 4:
Repetaţi procedura de la Evenimentul 1 pentru a 
programa Evenimentele 2 – 4.

Termostatul va continua programul cu 4 evenimente pe baza orei şi zilei presetate.

Pentru a seta şi a modifica temporar temperatura camerei:
1. Apăsaţi < sau > în orice moment pentru a schimba valoarea dorită a temperaturii. Pe afişaj apare SET (Setare).
2. Atunci când se eliberează < sau >, afişajul revine la afişarea temperaturii reale. Această modificare a temperaturii 

este numai temporară şi va fi menţinută doar până la următoarea setare programată!

Dacă utilizatorul nu îşi creează propriile programe, un program implicit va oferi controlul temporizatorului:

Zile Eveniment 1 Eveniment 2 Eveniment 3 Eveniment 4

Oră de 
început

Temp. Oră de 
început

Temp. Oră de 
început

Temp. Oră de 
început

Temp.

Mon – Fri (Lun – Vin) 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) Sâm – Dum 7:30 20 °C
(27 °C)* 9:30 20 °C

(27 °C)* 16:30 21 °C
(28 °C)* 22:30 15 °C

(25 °C)*

* Mod de control al temperaturii podelei.

7 Verificarea temperaturii podelei

• Apăsaţi M şi menţineţi apăsat. Apăsaţi < într-un interval de 6 secunde.
•  va clipi intermitent şi va fi afişată temperatura curentă a podelei. Operaţi din nou, apoi ieşiţi (programul iese 

automat din modul de reglare după 6 secunde de inactivitate).

8 Dispozitiv de siguranţă pentru copii

• Apăsaţi M şi menţineţi apăsat. Apăsaţi > într-un interval de 6 secunde pentru a bloca toate butoanele.
• Apăsaţi din nou pentru a ieşi din modul Dispozitiv de siguranţă pentru copii,

9 Setarea parametrilor de control

Apăsaţi butonul M timp de 6 secunde pentru a intra în modul de setare a parametrilor. Apăsaţi M pentru a selecta 
parametrul şi setaţi-i valoarea prin < sau >. Finalizaţi toate reglajele.
Pentru a ieşi din WT-P/PR, apăsaţi , care este disponibil în acest scop (programul iese automat din modul de 
reglare după 30 secunde de inactivitate).
Pentru a ieşi din WT-D/DR, aşteptaţi ieşirea automată (30 de secunde). Cifrele de sus indică numărul parametrului.
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Cifrele indică valoarea setată după cum urmează:

Nr. Setări parametru Setări disponibile
Implicit

WT-D/DR WT-P/PR

P01 Mod de funcţionare 01: Manual
02: Temporizator avansat programabil NA 02

P02 Mod de control al temperaturii
01: Numai temp. cameră;
02: Temp. cameră şi podea;
03: Numai temp. podea

01 01

P03 Limită sup. temp. cameră 5 – 35 °C (numai pentru 01 şi 02 în P02) 30 °C 30 °C

P04 Limită inf. temp. cameră 5 – 35 °C (numai pentru 01 şi 02 în P02) 5 °C 5 °C

P05 Mod limitare temp. podea 01: Limitare sup. temp.;
02: Limitare inf. temp. (numai pentru 02 în P02) 01 01

P06 Limitare temp. setată podea 20 – 45 °C (numai pentru 02 în P02) 35 °C 35 °C

P07 Limită sup. temp. podea 20 – 45 °C (numai pentru 03 în P02) 35 °C 35 °C

P08 Limită inf. temp. cameră 20 – 45 °C (numai pentru 03 în P02) 20 °C 20 °C

P09 Protecţie la îngheţ 01: Activată; 02: Dezactivată 01 01

P10 Valoare setată protecţie la îngheţ 5 – 17 °C 5 °C 5 °C

P11 Opţiune afişare temporizator 01: 24 h; 02: 12 h NA 01

P12 Opţiune afişare temp. cameră la 
oprire

01: Fără afişare temp. curentă;
02: Afişare temp. curentă 01 01

Parametrii de la P03 la P08 apar în modul relevant de control al temperaturii.

10 Mesajele de eroare

E1 Eroare senzor cameră

E2 Eroare senzor podea

EE Eroare EEPROM

Lo Temperatură sub 0 °C

Hi Temperatură peste 50 °C

Toate ieşirile releului vor fi oprite în toate cazurile.

Firma Danfoss nu îši asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broşuri şi alte materiale tipărite. Danfoss îşi rezervă dreptul de a modifica 
produsele sale fără notificare. Aceasta se aplică de asemenea produselor care au fost deja comandate cu condiţia ca modificările să nu afecteze în mod substanţial 
specificaţiile deja convenite. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss şi emblema Danfoss reprezintă mărci comerciale ale Danfoss A/S. 
Toate drepturile sunt rezervate.


