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PRODUKTBLAD

ÅRS
GARANTI

TERMOSTAT HC90

Digital, programmerbar og appstyring over Wi-Fi
HC90 er en termostat med et flot, enkelt og stilrent design, hvor
fronten er udført helt glat og uden fysiske knapper. Betjeningen
udføres via 5 diskret markerede touch knapper på termostatens front.
Termostaten indeholder funktioner der understøtter alle behov
indenfor el gulvvarme herunder ferie funktion, adaptiv regulering,
åbent vindue funktion, ugeprogrammer og styring af alle funktioner
via HEATCOM’s app
Alle funktioner tilgås let fra knapperne på fronten og indstillingen af
disse foregår let og intuitivt.
Når først termostaten er indstillet med ugeprogrammer efter jeres
behov vil termostaten regulere temperaturen, således den bedste
komfort og optimering af energiforbrug opnås.
Den adaptive regulering vil sørge for at komforten er til stede på de
ønskede tidspunkter og feriefunktionen vil sænke energi forbruget
når boligen i en periode ikke er i brug.
Er HC90 tilsluttet boligens WiFi er det muligt at tilgå elgulvvarmesystemet
uanset hvor du befinder dig.

FORDELE

• S
 tilrent design med touch betjening

 tor og tydelig skærm
• S
• WiFi

 pp styring
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 geprogrammer
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 ørnesikring
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DATABLAD

ÅRS
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TERMOSTAT HC90

Digital, programmerbar og appstyring over Wi-Fi
HC90 kombinerer et enkelt og stilrent design med let betjening via touch
knapper. Knapperne er diskret markeret på fronten og med forklarende
tekst ovenover.
Opsætning og indstilling af termostaten foregår let og intuitivt takket
være den store og tydelige skærm.
Er man væk fra boligen i en længere periode kan man med fordel
anvende feriefunktionen i termostaten som sænker temperaturen i
boligen til et ønsket niveau og en angiven periode.
Når man anvender ugeprogrammerne i termostaten vil den adaptive
funktion sikre at temperaturen og dermed komforten altid er til stede
igen til de angivne tidspunkter.
Med forbindelse til Heatcom’s app kan termostaten styres og indstilles
uanset om du sidder i stuen eller er på vej til sommerhuset og ønsker at
tænde for varmen.

FUNKTIONER

TEKNISKE DATA
Forsyningsspænding

230 V - 50-60 Hz

• Temperaturbegræning min/max

Maks belastning

3600 W

• Logning af energiforbrug

IP klasse

IP21

• B
 aggrundslyst stor og tydelig skærm

Temperatur område

+5° C ... +50° C

• J
 ustering af værdier for både rum-

Føler kombination

Gulv / Rum / Rum m. gulvføler
som begrænsning

• Åbent vindue funktion

Skærm

2,8” baggrundsbelyst LCD

• Børnesikring

Gulvføler

10 KΩ @25°C, længde 3m

• Effekt regulator

Farve

Hvid / sort

• Adaptiv reguering

Montering

60 mm vægdåse eller passende
monteringskasse

• 4 tidshændelser

Dimensions

87 x 87 x 42 mm

• Lot20 Ecodesign

Garanti

3 år

Godkendelser

CE / RoHS / Lot20 Ecodesign

og gulvføler

• WiFi
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