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1 Funktionsoversigt

Symboler Funktionsbeskrivelse Symboler Funktionsbeskrivelse

SET

M

< >

Rumtemperatur Bortrejst-funktion

Gulvtemperatur Børnesikring

Temperaturindikation Tænd/sluk

SET Indstillet temperatur Timer og 
programindstilling

Gulvvarme - aktiv M
Skift tilstand/kontrollér 
gulvtemp./børnesikring/
indstillinger

Frostsikring - aktiv < > Op/ned

2 Tænd/sluk

Tænd eller sluk termostaten ved at trykke på .

3 Indstil den ønskede temperatur

• Tryk på < eller > når som helst for ændre værdien for den ønskede temperatur. SET vises på displayet.
• Når du slipper < eller >, viser displayet igen den faktiske temperatur.
• Justeringen foregår i trin på 0,5° C.

4 Vælg Bortrejst-funktion

• Tryk på M for at aktivere Bortrejst-funktion.  vises på displayet.
• Tryk på < eller >. SET vises; indstil Bortrejst-funktionens sætpunkt.
• Tryk på M igen for at afslutte Bortrejst-funktionen.

5 Indstil tid (gælder kun udgaverne WT-P og WT-PR)

• Tryk på ; hh blinker. Tryk på < eller > for at indstille timer.
• Tryk på  igen; mm blinker. Tryk på < eller > for at indstille minutter.
• Tryk på  igen; week blinker. Tryk på < eller > for at indstille ugedag.
• Afslut indstillinger. Tryk på en hvilken som helst anden tast for at afslutte (der afsluttes automatisk efter 6 

sekunder uden tastetryk).

6 Avanceret programmerbar timer (gælder kun udgaverne WT-P og WT-PR)

Den avancerede programmerbare timer giver mulighed for indstilling af et timer-styret program for automatisk 
komforttemperatur og en energibesparende, lavere sænkningstemperatur, når den almindelige rumkomfort-
temperatur ikke er nødvendig.
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Funktionen består af 2 programmer:  
P1: 4 perioder på 5 dage (man. tir. ons. tor. fre.)  P2: 4 perioder på 2 dage (lør. søn.)

P1: Tryk på  for at få vist Mo. Tu. We. Th. Fr.

P1, periode 1:
1. Tryk på < eller > for at angive det ønskede 

starttidspunkt.
2. Tryk på  for at acceptere indstillingen.
3. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede 

temperatur.
4. Tryk på  for at acceptere indstillingen.

P1, periode 2-4:
Gentag proceduren for periode 1 ved programme-
ring af periode 2-4.

P2: Sa. Su. vises nu på displayet.

P2, periode 1:
1. Tryk på < eller > for at angive det ønskede 

starttidspunkt.
2. Tryk på  for at acceptere indstillingen.
3. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede 

temperatur.
4. Tryk på  for at acceptere indstillingen.

P2, periode 2-4:
Gentag proceduren for periode 1 ved programme-
ring af periode 2-4.

Termostaten vil fortsætte 4-periodeprogrammet baseret på den aktuelle dag og det aktuelle klokkeslæt.

Sådan indstilles og ændres den ønskede rumtemperatur midlertidigt:
1. Tryk på < eller > når som helst for ændre værdien for den ønskede temperatur. SET vises på displayet.
2. Når du slipper < eller >, viser displayet igen den faktiske temperatur. Denne temperaturændring er kun 

midlertidig og vil kun blive opretholdt indtil den næste programmerede periode!

Et standardprogram giver adgang til timerstyring, hvis kunden ikke indstiller sine egne programmer/perioder. 
Standardprogrammet er indstillet som følger.

Ugedag Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Starttid Temp. Starttid Temp. Starttid Temp. Starttid Temp.

Man-fre. 6:30 20° C
(27° C)* 8:30 15° C

(25° C)* 16:30 20° C
(27° C)* 22:30 15° C

(25° C)*

Lør.-søn. 7:30 20° C
(27° C)* 9:30 20° C

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

(25° C)*

* Regulering af gulvtemperatur.

7 Kontroller gulvtemperatur

• Tryk på og hold M nede. Tryk på < inden for 6 sekunder.
•  blinker, og den aktuelle gulvtemperatur vises. Tryk igen for at afslutte (der afsluttes automatisk efter 6 

sekunder uden tastetryk).

8 Børnesikring

• Tryk på og hold M nede. Tryk på > inden for 6 sekunder for at låse alle taster.
• Gentag for at deaktivere børnesikringen.
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9 Indstilling af reguleringsparametre

Hold tasten M nede i 6 sekunder for at åbne parameterindstilling. Tryk på M for at vælge parameter, og indstil 
parameterområdet med < eller >. Foretag alle nødvendige justeringer. WT-P/-PR afsluttes ved at trykke på , 
som er tilgængelig til dette formål (der afsluttes automatisk efter 30 sekunder uden betjening). Vent på den 
automatiske afslutning (30 sekunder) for at afslutte WT-D/DR. De øverste cifre angiver parameternummeret. 

Cifrene angiver indstillingsværdien som følger.

Nr. Parameterindstillinger Indstillingsområde
Fabriksindstilling

WT-D/DR WT-P/PR

P01 Driftstilstand 01: Manuel
02: Avanceret programmerbar timer I/R 02

P02 Temperaturreguleringstilstand
01: Kun rumtemperatur.
02: Rum- og gulvtemperatur.
03: Kun gulvtemperatur.

01 01

P03 Grænse for høj rumtemperatur 5-35° C (kun for 01 og 02 i P02) 30° C 30° C

P04 Grænse for lav rumtemperatur 5-35° C (kun for 01 og 02 i P02) 5° C 5° C

P05 Indstilling for begrænsning af 
gulvtemperatur

01: Høj temperaturbegrænsning:
02: Lav temp.begrænsning (kun for 02 i P02) 01 01

P06 Sætpunkt for gulvtemperatur 
begrænsning 20-45° C (kun for 02 i P02) 35° C 35° C

P07 Grænse for høj gulvtemperatur 20-45° C (kun for 03 i P02) 35° C 35° C

P08 Grænse for lav gulvtemperatur 20-45° C (kun for 03 i P02) 20° C 20° C

P09 Frostsikring 01: Aktiver 02: Deaktiver 01 01

P10 Sætpunkt for frostsikring 5-17° C 5° C 5° C

P11 Visning af klokkeslæt 01: 24 h; 02: 12 h I/R 01

P12 Visning af rumtemp. i dvaletilstand 01: Ingen visning af aktuel temperatur
02: Visning af aktuel temperatur 01 01

P03 til P08 vises i den relevante temperaturreguleringstilstand.

10 Fejlmeddelelser

E1 Rumfølerfejl

E2 Gulvfølerfejl

EE EEPROM-fejl

Lo Temperaturen er lavere end 0° C

Hi Temperaturen er højere end 50° C

Alle relæudgange slukkes i alle ovenstående tilfælde.

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer 
i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.


