
Intelligent, selvlærende og programmerbar termostat som kan 
tilpasses alle behov indenfor el gulvvarme. HC71 Sikrer dig den 
bedste komfort samt en energi optimerende regulering.

På trods af de mange funktioner er termostaten brugervenlig og 
nem at programmere gennem en intuitiv og overskuelig menu. 

Startskærmen informerer om tidspunkt, ugedag, temperatur, den 
aktuelle funktion samt forklaring til knapper. 

Den bedste komfort kombineret med det mest optimale 
energiforbrug opnås ved anvendelse af termostatens dag og 
ugeprogrammer, samt den adaptive regulering. 

I menuen findes en log hvor det er muligt at holde øje med forbruget 
på elgulvvarmen og hjælper til at få overblik over økonomien 
omkring driften af denne.

FORDELE
•   Intuitiv betjening 

•   Kompakt design 

•   En bred vifte af brugbare funktioner

•   Regulering efter både gulv- og lufttemperatur

•   Ugeprogrammer

•   Effekt regulator   
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Digital, programmerbar, adaptiv regulering
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TERMOSTAT HC71
Digital, programmerbar, adaptiv regulering

HC71 er en digital, selvlærende (adaptiv) og energi optimerende 
termostat for temperaturregulering af el gulvvarme.

Alt efter type af rum og gulv vælges hvorledes temperaturen reguleres. 
Det er muligt at indstille termostaten til at regulere efter: den eksterne 
gulvføler, den indbyggede rumføler eller en kombination af de to. 

Termostaten programmeres til de ønskede temperaturer, i forskellige 
tidsrum med temperatursænkning, hvor den adaptive funktion vil sikre 
at de ønskede temperaturer er opnået til de angivne tidspunkter.

Leveres med en 3 meter gulvføler.

FUNKTIONER

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

TEKNISKE DATA

•  Temperaturbegrænser min/max

•  Logning af energiforbrug

•  Baggrundslyst display

•   Justering af værdier for både rum- 

og gulvføler

•  Åbent vindue funktion

•  Børnesikring

•  Effekt regulator

•  Adaptiv reguering

•  4 tidshændelser

•  Lot20 Ecodesign

Forsyningsspænding 230 V - 50-60 Hz

Maks belastning 3600 W

IP klasse IP21

Temperatur område +5° C ... +40° C

Føler kombination Gulv / Rum / Rum m. gulvføler 
som begrænsning

Skærm 1,6” baggrundsbelyst LCD

Gulvføler 10 KΩ @25°C, længde 3m

Farve Hvid, RAL 9010 eller 9003

Montering 60 mm vægdåse eller passende 
monteringskasse

Dimensions 81 x 81 x 56 mm

Garanti 3 år

Godkendelser CE / RoHS / Lot20 Ecodesign
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