
Danfoss Icon™

Elke kamer z’n eigen temperatuur
Comfortabel en energiezuinig

Gemakkelijk in gebruik met een stijlvol design



Danfoss Icon™
Mooi in elk interieur





Ieder vertrek een eigen thermostaat voor optimaal 
comfort en verantwoord energiegebruik

Een comfortabel aanvoelende vloer, 
 ook in combinatie met een haard

Geef logees een warm en welkom gevoel



De vloer in uw badkamer heerlijk warm en sneller droogUw werkkamer een aangename temperatuur

Als de thermostaat niet wordt gebruikt, schakelt het display 
uit en is de thermostaat praktisch onzichtbaar. Bij aanraking 
wordt het scherm meteen geactiveerd en geeft het de huidige 
kamertemperatuur weer.





Stijlvol Deens design te combineren met 
de afdekramen van uw lichtschakelaars

De Danfoss Icon™ Kamerthermostaat past in elk interieur. 
Om dit mogelijk te maken, hebben we ons ontwerp  
afgestemd op de meest gangbare afdekramen.





Volledige controle zowel binnens- als buitenshuis

Download gratis uw Danfoss Icon™ App via Google Play of de App Store

Met de Danfoss Icon™ App kunt u de temperatuur in uw huis aanpassen 
met één simpele vinger beweging. De eenvoud van de app maakt dat u 
zich meteen op uw gemak voelt. Geen ingewikkelde menu’s. Wij noemen 
dit smart heating. Maar u mag het ook gewoon ’thuis’ noemen.uis’ noemen.

De Danfoss Icon™ App is simpel, heeft een stijlvol

ontwerp en is heel eenvoudig te gebruiken.



Touchscreen kamerthermostaten 
lichten alleen op bij aanraking. 
Onopvallend en tijdloos design.



Touchscreen kamerthermostaten 
lichten alleen op bij aanraking. 
Onopvallend en tijdloos design.



RJ45 poorten voor optionele uitbreiding met radiomodule voor 
communicatie met draadloze thermostaten of WiFi connectie

Geavanceerde regeling voor maximale energie-efficiëntie

Zelflerende regeling voor optimale opwarmsnelheid van 
iedere kamer. Lagere energiekosten en meer comfort

Aansturing warmtepomp, 
cv-ketel of hybride systeem

Communicatie en 24V voeding voor de 
thermostaten via een 2-draads verbinding



Onzichtbaar voor de gebruiker regelt Danfoss Icon™ 
nauwkeurig de watercirculatie door ieder verwarmings-
buis in de woning.



Uitvoeringen:
- 2-draads 24V optioneel uit te rusten met vloersensor
- Draadloos met 2-weg communicatie
- Draadloos met 2-weg communicatie en infrarood vloersensor

Opbouw

Opbouwthermostaten
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Iedere groep vloerverwarming wordt voor-
zien van een elektrische besturing welke 
gedoseerd water doorlaat. Misschien lijkt dit 
overdreven maar het energiezuinig en com-
fortabel verwarmen van een woning luistert 
zeer nauwkeurig. Waar voorheen de instal-
lateur nog regelmatig betrokken was bij de 
optimale afstelling achteraf, zorgt moderne 
technologie dat dit proces automatisch en 
continu plaatsvindt. Dit is efficiënter voor 
het energieverbruik en comfortabeler. Het 
maakt Danfoss Icon™ in alle opzichten een 
klasse beter dan vergelijkbare oplossingen.

Automatische dosering van warmte  
voor de beste comfortbeleving





Met Danfoss Icon™ kiest u voor één oplossing voor het 24V bedraad of het draadloos regelen van 
de ruimtetemperatuur, per vertrek. U beschikt over complete concepten voor vloerverwarming 
en -koeling voor woningen aangesloten op WKO, warmtepompen en hybride systemen. Zo hebt u 
bijvoorbeeld de keuze tussen 10 vooraf gedefinieerde toepassingen die de acties van ingangen en 
uitgangen op de hoofdregelaar bepalen.

Een oplossing voor ieder ontwerp met 
vloerverwarming en vloerkoeling

3- of 4-pijps systemen in  
appartementencomplexen met 
warmte- en koudeopslag (WKO)

Woningen met combinatie  
van gasketel en warmtepomp  
(hybride)

Bedrijfspanden met 
warmtepompsystemen



icon.danfoss.com

Danfoss garantie
Miljoenen huishoudens en zakelijke klanten vertrouwen dagelijks 
op Danfoss producten. Danfoss ontwerpt en ontwikkelt al meer  
dan 75 jaar regelingen voor verwarmingssystemen en heeft ruim  
15 jaar ervaring in geavanceerde draadloze oplossingen. 

U krijgt 5 jaar garantie aangeboden op Danfoss 
 producten die door een professional geïnstalleerd zijn.
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