Fișă tehnică

Termostat de cameră wireless Danfoss Icon™

Descriere

Cu termostatul wireless Danfoss Icon™ aveți libertatea de a amplasa termostatul fără a ține cont de
cablurile din perete. Datorită designului minimalist termostatul trece neobservat și se integrează
în spațiul înconjurător, atunci când ecranul nu este
activ.
Termostatele wireless Danfoss Icon™ prezintă
următoarele caracteristici:
• interfață de utilizare cu ecran tactil;
• senzor infraroșu pentru pardoseală (numai pentru versiunea IR);
• plastic rezistent la UV pentru a reduce îngălbenirea
în timp;
• limite de temperatură (între 5 °C și 35 °C);
• posibilitate de deselectare a răcirii pentru anumite camere;
• sursă dublă de căldură (de exemplu, radiator și
încălzire în podea în aceeași cameră).
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Produs

Cod produs

Termostatul de cameră Danfoss Icon™, ecran wireless pe perete

088U1081

Termostat de cameră Danfoss Icon™, wireless, cu senzor infraroșu, pe perete

088U1082
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Date tehnice

Obiectivul controlului

Termostat de cameră pentru controlul temperaturii camerei

Interval de temperatură ambiantă, utilizare
continuă

Între 0 °C și +40 °C

Frecvență

868,4 – 869,85 MHz

Putere transmisie

< 2,5 mW

Carcasă (clasa IP)

IP 21

Tensiune de alimentare

2 baterii alcaline 1,5 V AA

Conformitate declarată conform următoarelor
directive

RED, RoHS, DEEE

Clasă de protecție

Clasa III

Tip

Termostat electronic cu interfață de utilizare cu
ecran tactil

Interfață de utilizare

Afișaj cu ecran tactil capacitiv și strălucitor

Tip ecran

Hibrid: un singur LED roșu și segment particularizat

Caracteristici ecran

Se închide după 10 secunde fără interacțiune

Temperatură ambiantă, depozitare

Între -20 °C și +65 °C

Controler, tip

Modulație reglabilă în lățime a impulsurilor

Material carcasă

Părțile albe: PC ASA
Părțile gri: PC, 10% sticlă

Clasa ErP

(2%)

Omologare

CE, RohS, DEEE

Culoare

Alb RAL9010/Gri închis RAL7024

Durată de viață a bateriei

2 ani

Rază de transmisie

Până la 30 m

Desene

26

86

86
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