
Termostaten er en simpel og let betjent manuel styring med en 
række funktioner, som gør den anvendelig med stort set alle 
former for el gulvvarme.

Robust termostat som fungerer fejlfrit selv ved lave temperatur og 
sikrer en præcis driftsstabil styring af el gulvvarmen.

Termostaten har en indbygget rumføler samt en medfølgende 
ekstern gulvføler. Termostaten kan indstilles til at regulere 
temperaturen efter en af 3 principper: den eksterne gulvføler, den 
indbyggede rumføler eller en kombination af de to.

Begrænsning af gulvtemperaturen et krav fra mange træ, parket 
eller laminatgulvs producenter for at skåne gulvbelægningen og 
undgå ødelagte gulve. Termostaten kan med fordel begrænses 
til 27°C.

I nogle el gulvvarmesystemer kan det være en fordel med den 
indbyggede effekt regulator som regulerer varmen efter PWM 
princip.

FORDELE
•   Simpelt design 

•   Universelle funktioner 

•  Robust

•   Regulering på både rum og gulvtemperatur

•   Effekt regulator

TERMOSTAT HC30-15
Manuel, elektronisk og universal
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TERMOSTAT HC30-15
Manuel, elektronisk og universal

HC30-15 er en manuel betjent termostat med temperaturbegrænser, 
effekt regulator og lys indikator. 

Det er muligt at indstille termostaten til at regulere efter: den eksterne 
gulvføler, den indbyggede rumføler eller en kombination af de to.  Den 
indbyggede effekt regulator kan indstilles til at afgive netop den effekt 
som er ønsket via drejeknappen på fronten. 

Ved tilslutning til ekstern timer kan termostaten sænke temperaturen 
5°C om natten og dermed reducere energiforbruget.

Leveres med en 3 meter gulvføler.

FUNKTIONERTEKNISKE DATA

•  On/Off afbryder

•  Indikation af aktiv varme

•   Temperatur begrænser min/max

•  Effekt regulator

Forsyningsspænding 230 V - 50-60 Hz

Maks belastning 3600 W

IP klasse IP30

Temperatur område +10° C ... +50° C

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

Gulvføler 10 KΩ @25°C, længde 3m

Farve Hvid

Montering 60 mm vægdåse eller passende 
monteringskasse

Dimensions 81 x 81 x 57 mm

Garanti 3 år

Godkendelser CE / RoHS 
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