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HET DANFOSS ICON™ PRODUCTASSORTIMENT1.1

Hoofdregelaar 10 of 15 kanaals

Optionele uitbreidingsmodule voor additionele applicaties

Type

Danfoss Icon™ Hoofdregelaar 

Danfoss Icon™ Hoofdregelaar

Type

Danfoss Icon™ Uitbreidingsmodule

Artikelnummer

D150060

D150061

Artikelnummer

D150071

Optionele 

App-module

Optionele 

radio-module

Specificaties

10 kanalen t.b.v. 24V TWA motoren

15 kanalen t.b.v. 24V TWA motoren

Specificaties

Toegang tot applicaties 0001 t/m 0010

Insert t.b.v. 

hoofdregelaar
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Hoofdregelaar

max. 15 m
(Cat. 5E)

SignaalversterkerRadiomodule

24V thermostaten

Draadloze thermostaten

Optionele bediening via wifi-app

Type

Danfoss Icon™ Thermostaat opbouw 

Danfoss Icon™ Thermostaat inbouw

Danfoss Icon™ Vloersensor

Type

Danfoss Icon™ Radiomodule incl. aansluitkabel

Danfoss Icon™ Signaalversterker

Danfoss Icon™ Thermostaat 

Danfoss Icon™ Thermostaat met IR vloersensor

Type

Danfoss Icon™ App module

Artikelnummer

D150051

D150050

D150080

Artikelnummer

D150072

D150081

D150052

D150053

Artikelnummer

D150070

Bedraad met busstructuur

Signaalversterker

App module

Radiomodule

Bedraden als sternetwerk

Specificaties

24V 2-draads

24V 2-draads

Optioneel

Specificaties

noodzakelijk bij draadloze therm.

optioneel voor groter bereik

draadloos via radiomodule

draadloos via radiomodule

Specificaties

incl. RJ45 aansluitkabel

24V

max.
0,75 mm2

A B

Thermostaat

A B

Thermostaat

max.
1,5 mm2

A B

Thermostaat

A B

Thermostaat

Naar
hoofdregelaar

Naar
hoofdregelaar

Hoofdregelaar

App module
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Bekabeld systeem

Verbind tot drie Danfoss Icon™ Hoofdregelaars 24 V met behulp van een 4-draads kabel met gedraaide paren en de               

bijgeleverde connector.

Draadloos systeem

Voor een draadloze verbinding van maximaal drie Danfoss Icon™ Hoofdregelaars 24 V moet elke master/slave worden 

voorzien van een radiomodule.

KOPPELEN VAN MEERDERE HOOFDREGELAARS (MAX. 3)2.1

Max. 3x hoofdregelaars in één systeem.

4 (2x gedraaide paren)
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Stap 1:

Stap 3:

Stap 2:

KOPPELEN VAN MASTER-SLAVE HOOFDREGELAARS3.1

Master regelaar: U kiest welke regelaar u als master    

regelaar wil gebruiken in het systeem. Kenmerkend 

voor de master regelaar is dat hier vaak de cv-ketel, 

warmtepomp of centrale gemotoriseerde afsluiters op 

worden aangesloten.

Op de slave regelaar drukt u 1,5 sec op        waarna u met        kunt kiezen tussen kiezen tussen SLA TYPA en SLA TYPB . U 

kunt uw keuze bevestigen met OK

Type A: Wordt aangeduid als ‘SLA TYPA’. Bij het                   

selecteren van ‘SLA TYPA’ wordt de pomp geactiveerd 

op de Danfoss Icon™ Hoofdregelaar 24 V, als er warm-

tevraag is op de master of op één of meerdere slaves.

Op de master regelaar selecteert u INSTALL modus en 

bevestigd dit met OK

Slave regelaar: LET OP! U dient te wachten met het 

inbedrijfstellen van de slaveregelaar(s) omdat deze 

vooraf als slave dienen te worden gekoppeld aan de 

master.

Type B:  Wordt aangeduid als ‘SLA TYPB’. Bij het                 

selecteren van ‘SLA TYPB’ wordt het pomprelais                         

alleen geactiveerd op de Danfoss Icon™ Hoofdregelaar 

24 V, waaraan de thermostaat met de warmtevraag is 

toegewezen.

OK OK

1,5 seconden indrukken Selecteer type A of B Bevestig met OK

SLA TYPASLA TYPASLA TYP?
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Stap 1: Verbind de thermostaten met de hoofdregelaar (laat stekker uit het stopcontact)

Stap 2: Sluit de motoren aan op de hoofdregelaar (laat stekker uit het stopcontact)

INBEDRIJFSTELLING4.1

 

D150072

Bij een systeem met 24V thermo-  

staten sluit u de kabels aan op de 

onderste klemmenstrook.

Verwijder de rode lipjes van de         

motoren.

Bij een systeem met draadloze         

thermostaten sluit u eerst de radio-

module aan.

Sluit de Danfoss 24V thermische      

motoren aan op de bovenste klem-

menstrook. Max. 1 motor per uitgang.
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Stap 4: Start de automatische testfuncties

Stap 3: Wijs de thermostaten toe aan de motoruitgangen (stop de stekker in het stopcontact)

     

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

~ 30 min.

>

8.

OK >

9.

RUN
INST
UNINST
TEST

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST

OKOK

 

OK

2. 3.

OK

321

OK

Selecteer INSTALL modus op de   

hoofdregelaar en druk op OK.

Herhaal deze stappen per thermostaat

Activeer de thermostaat door op het 

display te drukken.

Kies gewenste motoruitgangen en 

druk op OK.
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Wanneer gaat u de hoofdregelaar resetten?

U kunt de fabrieksinstellingen van de hoofdregelaar herstellen door deze te resetten. Alle gegevens worden hierbij gewist. 

U kunt dit dus alleen doen wanneer u de installatie volledig opnieuw inbedrijf wilt stellen.

Wanneer gaat u een thermostaat resetten?

U kunt een thermostaat resetten wanneer u deze wilt verwijderen uit het systeem omdat deze verkeerd is aangemeld of 

wanneer een hoofdregelaar defect is geraakt en u de thermostaat wilt aanmelden als een nieuwe regelaar.

OPNIEUW AANMELDEN OF VERVANGEN VAN COMPONENTEN5.1

Druk op        om de modus UNINSTALL (VERWIJ-

DEREN) te selecteren.

Houdt        of        op de Danfoss Icon™ Hoofdrege-

laar 24 V gedurende 3 seconden ingedrukt totdat 

de display                        weergeeft.

Druk op OK. Alle instellingen op de hoofdregelaar 

zijn nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Houdt de toets        of        op de thermostaat 3 

seconden ingedrukt totdat op het display 

wordt weergegeven.

Druk op          . De thermostaat is nu verwijderd uit 

het systeem.

1.

2.

3.

1.

2.

OK
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Een thermostaat afmelden op de hoofdregelaar

Druk op        om de modus UNINSTALL (VERWIJ-

DEREN) te selecteren.

Selecteer op de hoofdregelaar de uitgang welke is 

toegewezen aan de thermostaat die niet reageert.

Alle leds op uitgangen die met de niet-reagerende 

thermostaat zijn verbonden, zullen oplichten en 

worden automatisch geselecteerd als u één van die

uitgangen selecteert.             knippert op het dis-

play.

Druk op        om de thermostaat uit het systeem te 

verwijderen.

1.

2.

3.

4.

OK
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Het installatiemenu openen

Activeer de thermostaat. Houdt            ingedrukt om het menu te openen.

Houdt vervolgens            opnieuw ingedrukt om het installatiemenu te openen.

Wissel van menu met        of        , bevestig met        . Druk op            om een stap terug te gaan in het menu.

MENU INSTALLATEURSINSTELLINGEN DANFOSS ICON™ RUIMTETHERMOSTAAT6.1

Instelbegrenzing voor het setpoint voor de ruimtetemperatuur.

Info/versienummer, kan worden gebruikt om het product te identificeren.

Voer een verbindingstest uit om de verbinding met de hoofdregelaar te testen. Geeft een resultaat van 0-100% (80% of 

hoger duidt op een sterke verbinding).

Vloersensormodus:

 comfortmodus. Er wordt zowel een luchtsensor als een vloersensor gebruikt.

 vloersensormodus. De eindgebruiker stelt de gewenste vloertemperatuur in.

 duale modus. De thermostaat regelt een radiator en een of meer vloerverwarmings circuit(s). Vloerverwarmings 

 circuits zorgen voor een minimale vloertemperatuur, terwijl de radiator wordt gebruikt voor piekbelastingen.

Minimale en maximale temperatuur voor vloer, gebruikt in de modi  en

Referentieruimte. Stel in op ON (AAN) als u deze thermostaat wilt gebruiken als referentiethermostaat om te schakelen 

tussen koelen en verwarmen.

Koeling AAN/UIT. Wordt gebruikt om de mogelijkheid tot koelen uit te schakelen, bijvoorbeeld in badkamers.

Let op! Menu instellingen ME.4 en ME.5 zijn alleen beschikbaar wanneer de thermostaat is voorzien van een vloersensor.
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PROBLEMEN VERHELPEN BIJ DE DANFOSS ICON™ HOOFDREGELAAR 24V7.1

Systeem is nog niet klaar om te worden 

getest.

Communicatie met radiomodule 

verbroken.

U hebt een koeltoepassing geconfigureerd 

waarvoor u een referentiethermostaat      

dient toe te wijzen.

De uitgang die op de Danfoss Icon™ hoofd- 

regelaar 24 V knippert, is nog niet aan een 

kamerthermostaat gekoppeld.

Netwerktest mislukt.

Communicatie met thermostaat 

verbroken.

Er01

Er05

Er03

Er02

Er04 + Er0X

Er06

ProbleemAlarmcode Oplossing

Koppel alle thermostaten aan servomotor- 

uitgangen voordat u de testmodus start.

Controleer of de kabel goed is aangesloten 

op de radiomodule en op de Danfoss 

Icon™ hoofdregelaar 24 V.

Ga naar de thermostaat in de gewenste       

referentieruimte en activeer het installatie-

menu op de thermostaat. Stel de waarde 

bij ME.6 ‘reference room thermostat’         

(referentie- thermostaat) in op ON (AAN).

Koppel alle servomotoren aan een thermo-

staat voordat u de testmodus start.

Ga na welk apparaat niet werkt en zet   

deze op een andere plaats. Voer de test 

vervolgens opnieuw uit.

Identificeer de thermostaat door te kijken 

naar de knipperende uitgangen op de 

Danfoss Icon™ Hoofdregelaar 24 V of door 

te kijken naar de thermostaten. Activeer de 

thermostaat en druk vervolgens op 

op de thermostaat. De niet-werkende 

thermostaat zal de melding ‘NET ERR’ (NET-

FOUT) weergeven. Vervang de batterijen 

van de thermostaat en voer een netwerk-

test uit (activeer hiervoor NET TEST in het 

menu op de thermostaat).
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Communicatie met slave regelaar 

verbroken.

Communicatie met app-module 

verbroken.

Communicatie met uitbreidingsmodule

verbroken.

Een Danfoss Icon™ Hoofdregelaar kan niet

worden opgenomen als een slaveregelaar

omdat er al een of meer thermostaten,   

signaalversterkers of een Danfoss Icon™ 

Hoofdregelaar 24 V zijn opgenomen.

Communicatie van slave regelaar naar

hoofdregelaar verbroken.

Communicatie met signaalversterker 

verbroken.

Servomotor defect. De uitgang van de

defecte servomotor knippert.

Er07

Er09

Er11

Er14

Er08

Er10

Er12

ProbleemAlarmcode Oplossing

Voor draadloze systemen: controleer de 

verbinding van de radiomodule naar 

de Danfoss Icon™ Hoofdregelaar 24 V. 

Voor bekabelde systemen: controleer de            

bedrading tussen de regelaars.

Controleer of de kabel goed is aangesloten 

op de app-module en op de Danfoss Icon™ 

Hoofdregelaar 24V.

Controleer of de uitbreidingsmodule    

volledig op zijn plaats is geschoven.

De Danfoss Icon™ Hoofdregelaar 24V moet 

eerst worden teruggezet naar de fabrieks-

instellingen voordat deze als een slave 

regelaar kan worden gebruikt. (Zie 

de beschrijving in het hoofdstuk ‘Een                        

Danfoss Icon™ Hoofdregelaar resetten of 

vervangen’.)

Voor draadloze systemen: controleer de 

verbinding van de radiomodule naar 

de Danfoss Icon™ Hoofdregelaar 24V. 

Voor bekabelde systemen: controleer de            

bedrading tussen de regelaars.

Controleer of de signaalversterker in 

het stopcontact is aangesloten / niet is            

verwijderd en of er spanning op het stop-

contact staat (ON).

Vervang de servomotor.
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Batterij van een kamerthermostaat bijna

leeg.

Externe PT1000-sensor niet gemonteerd  

of defect.

Deze applicatie vereist dat een specifieke

actuator-uitgang beschikbaar is.

Er15

Er17

Er16

ProbleemAlarmcode Oplossing

De betreffende ruimte wordt aange-

duid via de led(s) voor de gekoppelde 

servomotoruitgang, zoals wanneer de                  

verbinding verbroken is. Vervang de                                                                

batterijen (2 stuks AA alkaline) in de                              

thermostaat.

Controleer de sensor en vervang deze       

indien nodig.

U heeft deze uitgang reeds toegewezen 

aan een thermostaat of op de uitgang 

is nog geen actuator gemonteerd.                     

Verwijder de uitvoer van de thermo-               

staat, deze dient beschikbaar te zijn voor 

de gekozen toepassing (of monteer de     

actuator - als dit nog niet is gebeurd)
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M M M M

1
2

2

3

Danfoss

4

5

ACTUATOR OUTPUTS - 24V

22˚C

M1 M2 M3 M4 M5

L N PE L N
PWR 1 PWR 2 RELAY

RADIO 
MODULE

APP 
MODULE

LINK MASTER 

3
Wi-Fi

G
RE

EN
/Y

EL
LO

W
BL

U
E

BR
O

W
N

1 5
Output 1 !

GUIDE

M6 M7 M8 M9 M10

Global away
(Switch or 

timer)

PWR3 IN 3 IN 2 IN 1
PT

1000
24

VDC

ESM-11
(PT-1000)

4

Optioneel: algemene stand-by

TOEPASSING 0001 - 2-PIJPS SYSTEEM, VASTE AANVOERTEMPERATUUR, ELEKTRONISCH GEREGELD

1 stuks Danfoss FHM-Cx menginjectie

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische actuator, 24 V TWA-A

1 stuks ESM-11 PT1000-sensor

1 stuks thermische actuator, 24 V (type TWA-A of ABN-FBH)

088U093-96

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111 

087B1165

NC: 088H3110 / NC: 193B2148

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0001 - 2-PIJPS SYSTEEM, VASTE AANVOERTEMPERATUUR, ELEKTRONISCH GEREGELD

TOEPASSINGSBESCHRIJVING

INSTELLINGEN

8.1

8.2

Vloerverwarmingssysteem met elektronische regeling van de 

aanvoertemperatuur. De aanvoertemperatuur wordt op een vaste 

waarde ingesteld. Het systeem gebruikt een PT1000-sensor voor 

het detecteren en regelen van de aanvoertemperatuur. Deze sen-

sor zorgt er tevens voor dat de temperatuur de maximaal toege-

stane temperatuur niet overschrijdt. Als de sensor is aangesloten, 

regelt het systeem de circulatiepomp en het warmtevraagsignaal 

voor bijvoorbeeld een cv-ketel of warmtepomp. De pomp en 

het warmtevraagsignaal worden geactiveerd wanneer er op ten 

minste één circuit een warmtevraag is. Uitgang 1 moet worden 

gebruikt voor TWA op een menginjectie. De algemene stand-by 

is een potentiaalvrije ingang die kan worden gebruikt om het sys-

teem op afstand in te stellen op de algemene niet-thuis-modus, 

bijvoorbeeld via een gsm-module van een andere leverancier. Als 

de ingang voor algemene stand-by actief is, krijgen alle ruimtes 

een setpoint van 15 °C.

‘SET 1’ = stel de gewenste aanvoerstromingstemperatuur in [25-

70 °C].

‘SET 2’ = stel de gewenste temperatuur voor veiligheidsuit- 

schakeling in [30-75 °C].

Let op! Deze temperatuur moet hoger zijn dan de stromingstem-

peratuur.

APPLICATION
OK OK

SETTINGS
OK OK

OK OK

OK

OK

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE

TESTSTAPPEN

8.3

8.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. De 

test is in stappen opgedeeld om ervoor te   zorgen dat alle com-

ponenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

Stap 1: Ga naar de servomotor van de menginjectieregelafsluiter 

en controleer of de afsluiter volledig opent (een openingstijd tot 

3 minuten is normaal). Na 5 minuten zal de servomotor van de 

menginjectieafsluiter weer sluiten. Tijdens de testperiode van 5 

minuten zal de display op de hoofdregelaar ook de gemeten aan-

voerstromingstemperatuur weergeven.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST
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M M M M

1
2

2

3

Danfoss

4

5

ACTUATOR OUTPUTS - 24V

22˚C

M1 M2 M3 M4 M5

L N PE L N
PWR 1 PWR 2 RELAY

RADIO 
MODULE

APP 
MODULE

LINK MASTER 

3
Wi-Fi

G
RE

EN
/Y

EL
LO

W
BL

U
E

BR
O

W
N

1 5

GUIDE

Output 1 !

M6 M7 M8 M9 M10

Global away
(Switch or 

timer)

PWR3 IN 3 IN 2 IN 1
PT

1000
24

VDC

ESM-11
(PT-1000)

4

TOEPASSING 0002 - 2-PIJPS SYSTEEM MET EEN OP VRAAG GEBASEERDE REGELING VAN 
DE AANVOERTEMPERATUUR.

Optioneel: algemene stand-by

1 stuks Danfoss FHM-Cx menginjectie

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische actuator, 24 V TWA-A

1 stuks ESM-11 PT1000-sensor

1 stuks thermische actuator, 24 V (type TWA-A of ABN-FBH)

088U093-96

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111 

087B1165

NC: 088H3110 / NC: 193B2148

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0002 - 2-PIJPS SYSTEEM MET EEN OP VRAAG GEBASEERDE REGELING VAN 
DE AANVOERTEMPERATUUR.

TOEPASSINGSBESCHRIJVING

INSTELLINGEN

9.1

9.2

Vloerverwarmingssysteem met elektronische regeling van de 

aanvoertemperatuur. De op vraag gebaseerde aanvoertemperat-

uur wordt geregeld op basis van de warmtevraag van de ruimten.

Het systeem gebruikt een PT1000-sensor voor het detecteren van

de aanvoertemperatuur. Deze sensor zorgt er tevens voor dat de 

temperatuur de maximaal toegestane temperatuur, ingesteld 

via een veiligheidswaarde Tmax, niet overschrijdt. Als de sen-

sor is aangesloten, regelt het systeem de circulatiepomp en het 

warmtevraagsignaal voor bijvoorbeeld een cv-ketel of warmte-

pomp. De pomp en het warmtevraagsignaal worden geactiveerd      

wanneer er op ten minste één circuit een warmtevraag is. Uit-

gang 1 moet worden gebruikt voor TWA op een menginjectie. De             

algemene stand-by is een potentiaalvrije ingang die kan worden 

gebruikt om het systeem op afstand in te stellen op de algemene

niet-thuis-modus, bijvoorbeeld via een gsm-module van een    

andere leverancier. Als de ingang voor algemene stand-by actief 

is, krijgen alle ruimtes een setpoint van 15 °C.

‘SET 1’ = stel de gewenste minimale aanvoerstromings-                

temperatuur in [25-65 °C].

‘SET 2’ = stel de gewenste maximale aanvoerstromings-            

temperatuur in [30-70 °C]. Let op! De temperatuur moet worden 

ingesteld op een waarde die ten minste 5 °C hoger is dan de minimale 

aanvoerstromingstemperatuur.

‘SET 3’ = stel de gewenste temperatuur voor veiligheidsuit- 

schakeling in [30-75 °C]. Let op! Deze temperatuur moet hoger zijn 

dan de stromingstemperatuur.

APPLICATION
OK OK

SETTINGSSETTINGS
OKOK OKOKOKOK

OKOK OKOK OKOK

OKOK OKOKOKOK

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE

TESTSTAPPEN

9.3

9.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

Stap 1: Ga naar de servomotor van de menginjectieregelafsluiter

en controleer of de afsluiter volledig opent (een openingstijd tot 

3 minuten is normaal). Na 5 minuten zal de servomotor van de 

menginjectieafsluiter weer sluiten. Tijdens de testperiode van 5 

minuten zal de display op de hoofdregelaar ook de gemeten aan-

voerstromingstemperatuur weergeven.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST
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ACTUATOR OUTPUTS - 24V

22˚C
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1

TOEPASSING 0003 - 2-PIJPS SYSTEEM MET AUTOMATISCHE OMSCHAKELING VOOR KOELING OP BASIS 
VAN DE AANVOERTEMPERATUUR

Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen), algemene stand-by, circulatiepomp en warmtevraagsignaal

1 stuks ESM-11 PT1000-sensor

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische motor, 24 V TWA-A

1 stuks dauwpuntsensor, type CD-DS

087B165

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111 

088U0251

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0003 - 2-PIJPS SYSTEEM MET AUTOMATISCHE OMSCHAKELING VOOR KOELING OP BASIS 
VAN DE AANVOERTEMPERATUUR

TOEPASSINGSBESCHRIJVING

INSTELLINGEN

10.1

10.2

Vloerverwarmingssysteem met automatische omschakeling voor

koeling op basis van de aanvoertemperatuuringang. De aanvoer-

temperatuur wordt bewaakt door middel van een PT1000-sensor. 

Op basis van de meting schakelt het systeem over op verwarmen 

of koelen. Als de sensor is aangesloten, regelt het systeem de cir-

culatiepomp, die wordt ingeschakeld als in ten minste 1 ruimte 

een warmte- of koelvraag is. Het verwarmingssignaal voor bijvo-

orbeeld een cv-ketel of warmtepomp wordt alleen geactiveerd 

als het systeem zich in de verwarmingsmodus bevindt en er in 

ten minste 1 ruimte een warmtevraag is. Voor koeltoepassingen 

adviseren we altijd om een dauwpuntsensor in het systeem te 

installeren om vochtschade aan de vloer en de installaties te 

voorkomen in gevallen waarbij de relatieve vochtigheid hoger 

is dan het dauwpunt. De algemene stand-by is een potentiaal-               

vrije ingang die kan worden gebruikt om het systeem op afstand 

in te stellen op de algemene niet-thuis-modus, bijvoorbeeld via 

een gsm-module van een andere leverancier. Als de ingang voor 

algemene stand-by actief is, krijgen alle ruimtes een setpoint        

van 15 °C.

‘SET 1’ = stel de aanvoerstromingstemperatuur voor omschakel-

ing naar verwarmen in [25-55 °C].

‘SET 2’ = stel de aanvoerstromingstemperatuur voor omschakel-

ing naar koelen in [15-25 °C].

Let op! De temperatuur moet worden ingesteld op een waarde die 

ten minste 2 °C lager is dan de temperatuur voor omschakeling naar 

verwarmen.

APPLICATION
OK OK

SETTINGS
OK OK OK

OK OK OK

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE

TESTSTAPPEN

10.4

10.5

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

Stap 1: Tijdens de testperiode van 1 minuut zal de display op      

de hoofdregelaar de gemeten aanvoerstromingstemperatuur 

weergeven.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT10.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.
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ACTUATOR OUTPUTS - 24V
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Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen), circulatiepomp en warmtevraagsignaal.

TOEPASSING 0004 - 2-PIJPS SYSTEEM MET DOOR WARMTEPOMP GEREGELDE OMSCHAKELING NAAR KOELEN

1 stuks warmtepomp

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische motor, 24 V TWA-A

1 stuks dauwpuntsensor, type CF-DS

Niet van toepassing

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111 

088U0250

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0004 - 2-PIJPS SYSTEEM MET DOOR WARMTEPOMP GEREGELDE OMSCHAKELING NAAR KOELEN

TOEPASSINGSBESCHRIJVING

INSTELLINGEN

11.1

11.2

Vloerverwarmingssysteem met automatische omschakeling 

voor koeling, geregeld door een warmtebron, bijvoorbeeld een   

warmtepomp. De warmtepomp levert het koelsignaal aan de 

Danfoss Icon™ Hoofdregelaar wanneer de warmtepomp naar 

de koelmodus gaat en de koelmodus dus wordt geactiveerd. 

Als de warmtepomp is aangesloten, regelt het systeem de                                        

circulatiepomp en wordt die ingeschakeld wanneer er in ten   

minste 1 ruimte een warmte- of koelvraag is. Het verwarmings- 

signaal voor bijvoorbeeld een cv-ketel of warmtepomp wordt 

alleen geactiveerd als het systeem zich in de verwarmings-                                                                                                

modus bevindt en er in ten minste 1 ruimte een warmtevraag 

is. Voor koeltoepassingen adviseren we altijd om een dauwpunt-           

sensor in het systeem te installeren om vochtschade aan de vloer 

en de installaties te voorkomen in gevallen waarbij de relatieve 

vochtigheid hoger is dan het dauwpunt.

Geen instellingen nodig.

APPLICATION
OK OK

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT11.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE11.4

Niet relevant.
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ACTUATOR OUTPUTS - 24V

22˚C
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TOEPASSING 0005 - 2-PIJPS SYSTEEM MET HYBRIDE LUCHT/WATER-WARMTEPOMP MET GEÏNTEGREERDE 
HR-KETEL (VOORBEELD: ITHO COOL CUBE). OMSCHAKELING VERZOCHT DOOR THERMOSTAAT.

Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen) en algemene stand-by.

1 stuks, hybride waterpomp

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische motor, 24 V TWA-A

1 stuks dauwpuntsensor, type CF-DS

Extern relais (zet 230 V om naar potentiaalvrij relais) Wordt niet door 

Danfoss geleverd

Niet van toepassing

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111

088U0250

Niet van toepassing

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0005 - 2-PIJPS SYSTEEM MET HYBRIDE LUCHT/WATER-WARMTEPOMP MET GEÏNTEGREERDE 
HR-KETEL (VOORBEELD: ITHO COOL CUBE). OMSCHAKELING VERZOCHT DOOR THERMOSTAAT.

TOEPASSINGSBESCHRIJVING12.1

Het Danfoss Icon™ systeem regelt de warmte- en koelvraag door 

het betreffende relais (PWR1 en potentiaalvrij relais) te activeren. 

Voor koeltoepassingen adviseren we altijd om een dauwpunt-

sensor in het systeem te installeren om vochtschade aan de vloer 

en de installaties te voorkomen in gevallen waarbij de relatieve 

vochtigheid hoger is dan het dauwpunt. Voordat het koelen van 

een ruimte wordt toegestaan, moet er aan de volgende voor-

waarden zijn voldaan:

De algemene stand-by is een potentiaalvrije ingang die kan 

worden gebruikt om het systeem op afstand in te stellen op de  

algemene niet-thuis-modus, bijvoorbeeld via een gsm-module 

van een andere leverancier. Als de ingang voor algemene stand-

by actief is, krijgen alle ruimten een setpoint van 15 °C.

De referentieruimtetemperatuur moet hoger zijn dan het  

ruimtesetpoint + de koelhysterese.

Geen enkele ruimte heeft binnen de neutrale tijd om warmte 

gevraagd.

De dauwpuntsensor is niet actief/er bestaat geen kans          

op condensatie.

De thermostaat dient te zijn ingeschakeld voor koeling   

(standaard = ingeschakeld).

-

-

-

-

INSTELLINGEN12.2

‘SET 1’ = stel de gewenste koelhysterese voor omschakeling in 

[+2 tot +4 K].

‘SET 2’ = stel de neutrale tijd in die dient te verstrijken zonder 

actieve verwarming of koeling voordat een omschakeling kan 

worden geactiveerd [3-6 uur].

APPLICATION
OK OK

SETTINGS
OK OK OK

OK OK OK

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT12.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.

Een referentiekamerthermostaat selecteren: Om een ther-

mostaat als referentiethermostaat toe te wijzen, gaat u naar de                     

gewenste referentiethermostaat en stelt u menu ME.6 in op 

ON. De eventueel geselecteerde thermostaat zal op basis van 

de werkelijke temperatuur in de ruimte bepalen wanneer het 

systeem van de verwarmingsmodus naar de koelmodus gaat. 

Er kan per systeem slechts één referentiethermostaat worden 

toegewezen. Als er meerdere thermostaten als referentiethermo-

staat worden toegewezen, zal de laatst toegewezen thermostaat 

de eerdere referentiethermostaat overschrijven, waardoor die   

eerdere thermostaat terug zal keren naar de normale werking.

TESTSTAPPEN12.5

Stap 1: Tijdens de eerste minuut van de test wordt de warm-

tebron via ‘PWR1 output’ (PWR1-uitgang) ingesteld op ‘heating 

mode’ (verwarmingsmodus). Controleer op de gebruikersinter-

face van de warmtebron of verwarming actief is.

Stap 2: Tijdens de tweede minuut van de test wordt de warmte-

bron via ‘Relay output’ (Relaisuitgang) ingesteld op ‘cooling mode’ 

(koelmodus). Controleer op de gebruikersinterface van de warm-

tebron of koeling actief is.

Stap 3: Tijdens de derde minuut van de test wordt de warmte-

bron ingesteld op ‘neutral mode’ (neutrale modus), waarbij noch 

verwarming noch koeling actief is. 

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE12.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST
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ACTUATOR OUTPUTS - 24V
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TOEPASSING 0006 - 3-PIJPS SYSTEEM MET KOELREGELING VIA EEN GEMOTORISEERDE AFSLUITER EN EEN 
GEZAMENLIJKE RETOUR, OMSCHAKELSIGNAAL OP VERZOEK VAN THERMOSTAAT

Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen), algemene stand-by en warmtevraagsignaalrelais.

1 stuks AMZ 113 (3-wegafsluiter)

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische motor, 24 V TWA-A

1 stuks dauwpuntsensor, type CF-DS

DN 15: 082G5511 DN 20: 088G5512

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111 

088U0250

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0006 - 3-PIJPS SYSTEEM MET KOELREGELING VIA EEN GEMOTORISEERDE AFSLUITER EN EEN 
GEZAMENLIJKE RETOUR, OMSCHAKELSIGNAAL OP VERZOEK VAN THERMOSTAAT

TOEPASSINGSBESCHRIJVING13.1

3-pijps vloerverwarmingssysteem met koeling, geregeld via een 

gemotoriseerde afsluiter en een gezamenlijke retour. Het Danfoss 

Icon™ systeem regelt de warmte- en koelvraag door het betref-

fende relais (PWR1 en PWR2) te activeren. Voor koeltoepassingen 

adviseren we altijd om een dauwpuntsensor in het systeem te 

installeren om vochtschade aan de vloer en de installaties te 

voorkomen in gevallen waarbij de relatieve vochtigheid hoger 

is dan het dauwpunt. Voordat het koelen van een ruimte wordt 

toegestaan, moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

De algemene stand-by is een potentiaalvrije ingang die kan 

worden gebruikt om het systeem op afstand in te stellen op de  

algemene niet-thuis-modus, bijvoorbeeld via een gsm-module 

van een andere leverancier. Als de ingang voor algemene stand-

by actief is, krijgen alle ruimtes een setpoint van 15 °C.

De referentieruimtetemperatuur moet hoger zijn dan het  

ruimtesetpoint + de koelhysterese.

Geen enkele ruimte heeft binnen de neutrale tijd om warmte 

gevraagd.

De dauwpuntsensor is niet actief/er bestaat geen kans          

op condensatie.

De thermostaat dient te zijn ingeschakeld voor koeling   

(standaard = ingeschakeld).

-

-

-

-

INSTELLINGEN13.2

‘SET 1’ = stel de gewenste koelhysterese voor omschakeling in 

[+2 tot +4 K].

‘SET 2’ = stel de neutrale tijd in die dient te verstrijken zonder 

actieve verwarming of koeling voordat een omschakeling kan 

worden geactiveerd [3-6 uur].

APPLICATION
OK OK

SETTINGS
OK OK OK

OK OK OK

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT13.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.

Een referentiekamerthermostaat selecteren: Om een thermo-

staat als referentiethermostaat toe te wijzen, gaat u naar de ge-

wenste referentiethermostaat en stelt u menu ME.6 in op ON. De 

eventueel geselecteerde thermostaat zal op basis van de werke-

lijke temperatuur in de ruimte bepalen wanneer het systeem 

van de verwarmingsmodus naar de koelmodus gaat. Er kan per 

systeem slechts één referentiethermostaat worden toegewezen. 

Als er meerdere thermostaten als referentiethermostaat 

worden toegewezen, zal de laatst toegewezen thermostaat de                                                                                                                                

eerdere referentiethermostaat overschrijven, waardoor die                

eerdere thermostaat terug zal keren naar de normale werking.

TESTSTAPPEN13.5

Stap 1: Tijdens de eerste minuut van de test wordt de AMZ 113 

afsluiter via ‘PWR1 output going ON’ (Inschakeling PWR1-uitgang)

ingesteld op ‘heating mode’ (verwarmingsmodus). Controleer op 

de afsluiter/servomotor of de geselecteerde stand correct is voor 

‘heating’ (verwarming).

Stap 2: Tijdens de tweede minuut van de test wordt de AMZ 113 

afsluiter via ‘PWR1 output going OFF’ (Uitschakeling PWR1-uit-

gang) ingesteld op ‘cooling mode’ (koelmodus). Controleer op 

de afsluiter/servomotor of de geselecteerde stand correct is voor 

‘cooling’ (koeling).

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE13.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST
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TOEPASSING 0007 - 3-PIJPS SYSTEEM MET KOELREGELING VIA THERMISCHE ACTUATOREN EN EEN 
GEZAMENLIJKE RETOUR, GEREGELD DOOR EEN THERMOSTAAT

ACTUATOR OUTPUTS - 24V
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Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen), algemene stand-by, pomprelais en warmtevraagsignaal.

2 stuks RA-C afsluiter

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische motor, 24 V TWA-A

1 stuks dauwpuntsensor, type CF-DS

2 stuks thermische motor, 24 V TWA-A

DN 15: 013G3094 DN 20: 013G3016

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111

088U0250

088H3110

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5a & 5b

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0007 - 3-PIJPS SYSTEEM MET KOELREGELING VIA THERMISCHE ACTUATOREN EN EEN 
GEZAMENLIJKE RETOUR, GEREGELD DOOR EEN THERMOSTAAT

TOEPASSINGSBESCHRIJVING14.1

3-pijps vloerverwarmingssysteem met koeling, geregeld via ther-

mische motoren en een gezamenlijke retour. Het Danfoss Icon™ 

systeem regelt de warmte- en koelvraag door de betreffende uit-

gang (M1 en M2) te activeren. Voor koeltoepassingen adviseren 

we altijd om een dauwpuntsensor in het systeem te installeren 

om vochtschade aan de vloer en de installaties te voorkomen in 

gevallen waarbij de relatieve vochtigheid hoger is dan het dauw-

punt. Voordat het koelen van een ruimte wordt toegestaan, moet 

er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

De algemene stand-by is een potentiaalvrije ingang die kan 

worden gebruikt om het systeem op afstand in te stellen op de al-

gemene niet-thuis-modus, bijvoorbeeld via een gsm-module van 

een andere leverancier. Als de ingang voor algemene stand-by 

actief is, krijgen alle ruimtes een setpoint van 15 °C.

De referentieruimtetemperatuur moet hoger zijn dan het rui-

mtesetpoint + de koelhysterese.

Geen enkele ruimte heeft binnen de neutrale tijd om warmte 

gevraagd.

De dauwpuntsensor is niet actief/er bestaat geen kans op 

condensatie.

De kamerthermostaat dient te zijn ingeschakeld voor koeling 

(standaard = ingeschakeld).

-

-

-

-

INSTELLINGEN14.2

‘SET 1’ = stel de gewenste koelhysterese voor omschakeling in 

[+2 tot +4 K].

‘SET 2’ = stel de neutrale tijd in die moet verstrijken zonder ac-

tieve verwarming of koeling voordat een omschakeling kan 

worden geactiveerd [3-6 uur].

APPLICATION
OK OK

SETTINGS
OK OK OK

OK OK OK

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT14.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.

Een referentiekamerthermostaat selecteren: Om een thermo-

staat als referentiethermostaat toe te wijzen, gaat u naar de ge-

wenste referentiethermostaat en stelt u menu ME.6 in op ON. De 

eventueel geselecteerde thermostaat zal op basis van de werke-

lijke temperatuur in de ruimte bepalen wanneer het systeem 

van de verwarmingsmodus naar de koelmodus gaat. Er kan per 

systeem slechts één referentiethermostaat worden toegewezen. 

Als er meerdere thermostaten als referentiethermostaat 

worden toegewezen, zal de laatst toegewezen thermostaat de                                                                                                                                

eerdere referentiethermostaat overschrijven, waardoor die               

eerdere thermostaat terug zal keren naar de normale werking.

TESTSTAPPEN14.5

Stap 1: Tijdens de eerste 5 minuten van de test is de op uit-

gang 2 aangesloten servomotor ingeschakeld (ON) = ‘cooling 

mode’ (koelmodus) (een openingstijd tot 3 minuten is normaal).           

Vervolgens sluit de servomotor weer.

Stap 2: Tijdens de laatste 5 minuten van de test is de op uit-

gang 1 aangesloten servomotor ingeschakeld (ON) = ‘heating 

mode’ (verwarmingsmodus) (een openingstijd tot 3 minuten is             

normaal). Vervolgens sluit de servomotor weer.

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE14.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST
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Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen), algemene stand-by, pomprelais en warmtevraagsignaal.

TOEPASSING 0008 - 3-PIJPS SYSTEEM MET KOELREGELING VIA SERVOMOTOREN EN EEN GEZAMENLIJKE 
RETOUR, GEREGELD DOOR EEN THERMOSTAAT

ACTUATOR OUTPUTS - 24V
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Reference
Thermostat

2 stuks AMZ 112

1 set Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

xx stuks thermische motor, 24 V TWA-A

1 stuks dauwpuntsensor, type CF-DS

DN 15: 082G5511 DN 20: 082G5512

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

NC: 088H3110 / NO: 088H3111 

088U0250

Pos 1a & 1b

Pos 2

Pos 3

Pos 4

ONDERDELENLIJST
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TOEPASSING 0008 - 3-PIJPS SYSTEEM MET KOELREGELING VIA SERVOMOTOREN EN EEN GEZAMENLIJKE 
RETOUR, GEREGELD DOOR EEN THERMOSTAAT

TOEPASSINGSBESCHRIJVING15.1

3-pijps vloerverwarmingssysteem met koeling, geregeld via 

servomotoren en een gezamenlijke retour. Het Danfoss Icon™ 

systeem regelt de warmte- en koelvraag door de betreffende 

uitgang (PWR1 en potentiaalvrij relais) te activeren. Voor koeltoe-

passingen adviseren we altijd om een dauwpuntsensor in het sys-

teem te installeren om vochtschade aan de vloer en de installaties 

te voorkomen in gevallen waarbij de relatieve vochtigheid hoger 

is dan het dauwpunt. Voordat het koelen van een ruimte wordt 

toegestaan, moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Wanneer er geen warmte- of koelvraag aanwezig is, sluiten de 

twee afsluiters (AMZ 112). De algemene stand-by is een poten-

tiaalvrije ingang die kan worden gebruikt om het systeem op 

afstand in te stellen op de algemene niet-thuis-modus, bijvoor-

beeld via een gsmmodule van een andere leverancier. Als de in-

gang voor algemene stand-by actief is, krijgen alle ruimten een 

setpoint van 15 °C.

De referentieruimtetemperatuur moet hoger zijn dan het  

ruimtesetpoint + de koelhysterese.

Geen enkele ruimte heeft binnen de neutrale tijd om warmte

gevraagd.

De dauwpuntsensor is niet actief/er bestaat geen kans op 

condensatie.

De kamerthermostaat dient te zijn ingeschakeld voor koeling

(standaard = ingeschakeld)

-

-

-

-

INSTELLINGEN15.2

‘SET 1’ = stel de gewenste koelhysterese voor omschakeling in 

[+2 tot +4 K]

‘SET 2’ = stel de neutrale tijd in die moet verstrijken zonder ac-

tieve verwarming of koeling voordat een omschakeling kan 

worden geactiveerd [3-6 uur]

APPLICATION OK OK

SETTINGS
OK OK OK

OK OK OK

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT15.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.

Een referentiekamerthermostaat selecteren: Om een thermo-

staat als referentiethermostaat toe te wijzen, gaat u naar de ge-

wenste referentiethermostaat en stelt u menu ME.6 in op ON. De 

eventueel geselecteerde thermostaat zal op basis van de werke-

lijke temperatuur in de ruimte bepalen wanneer het systeem 

van de verwarmingsmodus naar de koelmodus gaat. Er kan per 

systeem slechts één referentiethermostaat worden toegewezen. 

Als er meerdere thermostaten als referentiethermostaat 

worden toegewezen, zal de laatst toegewezen thermostaat de                                                                                                                                

eerdere referentiethermostaat overschrijven, waardoor die               

eerdere thermostaat terug zal keren naar de normale werking.

TESTSTAPPEN15.5

Stap 1: Tijdens de eerste minuut van de test wordt de AMZ 112 

afsluiter aan de kant van de warme stroming via ‘PWR1 output  go-

ing ON’ (Inschakeling PWR1-uitgang) ingesteld op ‘heating mode’ 

(verwarmingsmodus). Controleer op de afsluiter/servomotor of 

de geselecteerde stand correct is voor ‘heating’   (verwarming).

Stap 2: Tijdens de tweede minuut van de test wordt de AMZ 112 

afsluiter via ‘PWR1 output going OFF’ (Uitschakeling PWR1-uit-

gang) en ‘Relay output going ON’ (Inschakeling relaisuitgang) 

ingesteld op ‘cooling mode’ (koelmodus). Controleer op de         

afsluiter/servomotor of de geselecteerde stand correct is voor 

‘cooling’ (koeling).

Stap 3: Tijdens de laatste minuut van de test worden beide AMZ 

112 afsluiters gesloten.

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE15.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST
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Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen), afsluitfunctie en algemene stand-by.

TOEPASSING 0009 - 4-PIJPS SYSTEEM MET 6-WEGAFSLUITER, AUTOMATISCHE OMSCHAKELING VOOR KOELING 
OP BASIS VAN EEN THERMOSTAAT. (HIERVOOR IS EEN EXTERNE 24 V AC PSU VEREIST.)
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Reference
Thermostat

1 stuks Danfoss ChangeOver6 6 wegafsluiter

1 stuks Danfoss ChangeOver6 servomotor

1 stuks AMZ 112

1 stuks Danfoss verdeler (type FHF of BasicPlus of SSM)

1 stuks externe voeding 230 V -> 24 V AC Wordt niet door Danfoss 

geleverd. Uitgang van minimaal 5 VA aan de 24V-zijde.

1 stuks dauwpuntsensor, type CD-DS

xx stuks thermische motor, 24 V TWA-A

DN 15: 003Z3150 / DN 20: 003Z31511

003Z3155

DN 15: 082G5501 / DN 20: 082G55021

088U05XX / 088U06XX / 088U07XX

Niet van toepassing

088U0251

NC: 088H3110 / NO: 088H3111

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5

Pos 6

Pos 7

Onderdelenlijst
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TOEPASSING 0009 - 4-PIJPS SYSTEEM MET 6-WEGAFSLUITER, AUTOMATISCHE OMSCHAKELING VOOR KOELING 
OP BASIS VAN EEN THERMOSTAAT. (HIERVOOR IS EEN EXTERNE 24 V AC PSU VEREIST.)

TOEPASSINGSBESCHRIJVING16.1

Ververwarmingssysteem met automatische omschakeling voor 

koeling via een 6-weg omschakelafsluiter die wordt geregeld 

door een referentiethermostaat. Het systeem kan worden gecon-

figureerd met een optionele afsluitfunctie via een Danfoss AMZ 

112 2-weg kogelafsluiter en algemene stand-by. Voor koeltoe-

passingen adviseren we altijd om een dauwpuntsensor in het sys-

teem te installeren om vochtschade aan de vloer en de installaties 

te voorkomen in gevallen waarbij de relatieve vochtigheid hoger 

is dan het dauwpunt. Voordat het koelen van een ruimte wordt 

toegestaan, moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Wanneer er geen warmte- of koelvraag aanwezig is, sluiten de 

twee afsluiters (AMZ 112). De algemene stand-by is een poten-

tiaalvrije ingang die kan worden gebruikt om het systeem op 

afstand in te stellen op de algemene niet-thuis-modus, bijvoor-

beeld via een gsmmodule van een andere leverancier. Als de in-

gang voor algemene stand-by actief is, krijgen alle ruimten een 

setpoint van 15 °C.

De referentieruimtetemperatuur moet hoger zijn dan het  

ruimtesetpoint + de koelhysterese.

Geen enkele ruimte heeft binnen de neutrale tijd om warmte 

gevraagd.

De dauwpuntsensor is niet actief/er bestaat geen kans op 

condensatie.

De kamerthermostaat dient te zijn ingeschakeld voor koeling

(standaard = ingeschakeld).

-

-

-

-

INSTELLINGEN16.2

‘SET 1’ = stel de gewenste koelhysterese voor omschakeling in 

[+2 tot +4 K].

‘SET 2’ = stel de neutrale tijd in die moet verstrijken zonder ac-

tieve verwarming of koeling voordat een omschakeling kan 

worden geactiveerd [3-6 uur].

APPLICATION OK OK

SETTINGS
OK OK OK

OK OK OK

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT16.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.

Een referentiekamerthermostaat selecteren: Om een thermo-

staat als referentiethermostaat toe te wijzen, gaat u naar de ge-

wenste referentiethermostaat en stelt u menu ME.6 in op ON. De 

eventueel geselecteerde thermostaat zal op basis van de werke-

lijke temperatuur in de ruimte bepalen wanneer het systeem 

van de verwarmingsmodus naar de koelmodus gaat. Er kan per 

systeem slechts één referentiethermostaat worden toegewezen. 

Als er meerdere thermostaten als referentiethermostaat 

worden toegewezen, zal de laatst toegewezen thermostaat de                                                                                                                                

eerdere referentiethermostaat overschrijven, waardoor die               

eerdere thermostaat terug zal keren naar de normale werking.

TESTSTAPPEN16.5

Stap 1: Tijdens de eerste 2 minuten gaat de AMZ 112 afsluiter 

naar de stand ‘Flow’ (Stroming) en gaat de ChangeOver6 afsluiter 

gedurende 1 minuut naar de stand ‘Cooling’ (Koeling).

Stap 2: De ChangOver6 afsluiter gaat nu gedurende 1 minuut 

naar de stand ‘Heating’ (Verwarming).

Stap 3: De AMZ 112 afsluiter gaan naar de stand ‘No Flow’ (Geen 

stroming).

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE16.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST
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Optioneel: dauwpuntsensor (aanbevolen), circulatiepomp, warmtevraagsignaal en algemene stand-by.

TOEPASSING 0010 - 4-PIJPS SYSTEEM MET 2-WEGAFSLUITERS OP AANVOERLEIDINGEN EN AUTOMATISCHE 
OMSCHAKELING VOOR KOELING OP BASIS VAN EEN THERMOSTAAT

ACTUATOR OUTPUTS - 24V
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TOEPASSING 0010 - 4-PIJPS SYSTEEM MET 2-WEGAFSLUITERS OP AANVOERLEIDINGEN EN AUTOMATISCHE 
OMSCHAKELING VOOR KOELING OP BASIS VAN EEN THERMOSTAAT

TOEPASSINGSBESCHRIJVING17.1

4-pijps systeem met 2-wegafsluiters op aanvoerleidingen en 

automatische omschakeling voor koeling op basis van een               

referentiethermostaat. Het systeem activeert de koelmodus via 2- 

wegafsluiters met thermische motoren op de aanvoer- en retour-    

zijde door de betreffende uitgang (M1-M4) te activeren. Let op: in 

deze toepassing worden de uitgangen 1, 2, 3 & 4 op de Danfoss 

Icon™ Hoofdregelaar gebruikt voor de toepassing, waardoor ze 

niet kunnen worden toegewezen aan thermostaten. Voor koel-

toepassingen adviseren we altijd om een dauwpuntsensor in het 

systeem te installeren om vochtschade aan de vloer en de instal-

laties te voorkomen in gevallen waarbij de relatieve vochtigheid 

hoger is dan het dauwpunt. Voordat het koelen van een ruimte 

wordt toegestaan, moet er aan de volgende voorwaarden zijn 

voldaan:

De algemene stand-by is een potentiaalvrije ingang die kan 

worden gebruikt om het systeem op afstand in te stellen op de al-

gemene niet-thuis-modus, bijvoorbeeld via een gsm-module van 

een andere leverancier. Als de ingang voor algemene stand-by 

actief is, krijgen alle ruimten een setpoint van 15 °C.

De referentieruimtetemperatuur moet hoger zijn dan het  

ruimtesetpoint + de koelhysterese.

Geen enkele ruimte heeft binnen de neutrale tijd om warmte

gevraagd.

De dauwpuntsensor is niet actief/er bestaat geen kans op 

condensatie.

De thermostaat dient te zijn ingeschakeld voor koeling   

(standaard = ingeschakeld).

-

-

-

-

INSTELLINGEN17.2

‘SET 1’ = stel de gewenste koelhysterese voor omschakeling in 

[+2 tot +4 K].

‘SET 2’ = stel de neutrale tijd in die moet verstrijken zonder ac-

tieve verwarming of koeling voordat een omschakeling kan 

worden geactiveerd [3-6 uur].

APPLICATION OK OK

SETTINGS
OK OK OK

OK OK OK

INSTELLINGEN OP DE THERMOSTAAT17.3

Ruimten uitsluiten van koeling: Om een ruimte uit te sluiten 

van koeling – gewoonlijk in badkamers, waar het toepassen van 

koeling oncomfortabel zou zijn – gaat u naar de thermostaat en 

stelt u menu ME.7 in op OFF. Zie de installatiehandleiding van de 

thermostaat voor meer informatie.

Een referentiekamerthermostaat selecteren: Om een thermo-

staat als referentiethermostaat toe te wijzen, gaat u naar de ge-

wenste referentiethermostaat en stelt u menu ME.6 in op ON. De 

eventueel geselecteerde thermostaat zal op basis van de werke-

lijke temperatuur in de ruimte bepalen wanneer het systeem 

van de verwarmingsmodus naar de koelmodus gaat. Er kan per 

systeem slechts één referentiethermostaat worden toegewezen. 

Als er meerdere thermostaten als referentiethermostaat 

worden toegewezen, zal de laatst toegewezen thermostaat de                                                                                                                                

eerdere referentiethermostaat overschrijven, waardoor die               

eerdere thermostaat terug zal keren naar de normale werking.

TESTSTAPPEN17.5

Stap 1: Tijdens de eerste 5 minuten van de test worden de          

uitgangen 1 & 2 ingesteld op ‘ON’ (AAN) = verwarmingsmodus/

aan de kant van warme stroming (een openingstijd tot 3 minuten 

is normaal).

Stap 2: Tijdens de volgende 5 minuten van de test worden de 

uitgangen 1 & 2 ingesteld op ‘OFF’ (UIT) en worden de uitgangen 

3 & 4 ingesteld op ‘ON’ (AAN) = koelmodus/aan de kant van koude 

stroming (een openingstijd tot 3 minuten is normaal).

Stap 3: Tijdens de laatste 5 minuten van de test moeten alle       

uitgangen (1, 2, 3 en 4) sluiten.

TOEPASSINGSTESTFUNCTIE17.4

Gebruik de installatietoets om naar het menu ‘Test’ te gaan. De 

toepassingstest (APP test) is specifiek voor elke toepassing. 

De test is in stappen opgedeeld om ervoor te zorgen dat alle        

componenten correct worden geïnstalleerd. Volg de aangegeven 

procedure.

OK

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST



+31(0)85 06 03 881

info@vloerverwarmingsbedrijf.com

www.vloerverwarmingsbedrijf.com

Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd, 

gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch

op mechanische noch op elektronische wijze.

© Konfort Montage


