
Termostaten er en simpel og programmerbar styring til din 
gulvvarme. Den indeholder de nødvendige funktioner, som 
er essentielle for at sikre en energioptimeret drift: den er 
programmerbar, selvlærende og har en åben vindue funktion, 
som regulerer driften når du åbner et vindue for at lufte ud.

Der kan vælges imellem 3 modus, hvormed driften styres. 
Enten via en gulvføler, som er en del af leveringen, eller via den 
i termostaten indbyggede rumføler eller disse 2 funktioner i 
kombination.

Producenterne af træ-, parket- eller laminatgulve anbefaler at 
man højest opvarmer sit gulv til 27°C, der er derfor i termostaten 
indbygget en max. temperaturbegrænser, som kan indstilles til 
netop denne værdi uden at du i det daglige skal bekymre dig 
yderligere herom.

Termostaten har yderligere en børnesikring, som kan aktiveres så 
man kan forhindre nysgerrige fingre i at ændre på de indstillede 
værdier.

Startskærmen er informativ og viser relevante driftsindstillinger 
og klokkeslæt.

 

FORDELE
•   Digitalskærm med baggrundsbelysning 

•   Nem betjening 

•   Selvlærende regulering

•   Programmerbar til en energioptimeret drift

•   Regulering af både gulv- og lufttemperatur

•   Moderne design
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TERMOSTAT HC60
Digital, programmerbar og adaptiv regulering

HC60 indeholder de nødvendige funktioner for at opfylde de 
energioptimerede krav, som fordres i henhold til Ecodesign Lot 20.

Termostaten er programmerbar, har adaptiv regulering og har åben 
vindue funktion. Gulvvarmens drift kan derfor nemt behovstilpasses 
rummets brugsmønster.

Desuden indeholder termostaten en temperaturbegrænser, som er 
idéel til træ-, laminat og parketgulve.

Styring af gulvvarmen via gulvføler, rumføler eller i kombination. 
Leveres med en 3 m gulvføler og back up batteri sørger for at 
indstillingerne bibeholdes hvis spænding til termostaten fjernes.

FUNKTIONER

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

TEKNISKE DATA

•   Digital skærm  

med baggrundsbelysning

•  Programmerbar – 6 events pr. dag

•   Justering af værdi for rumføler

•  Adaptiv regulering

•  Åben vindue funktion

•  Temperaturbegrænser

•  Børnesikring

•  3 følerkombinationer

•  Kalibrering af rumtemperatur

Forsyningsspænding 90-240 V / 50-60 Hz

Maks belastning 3600 W

IP klasse IP20

Temperatur område +5° C ... +40° C

Føler kombination Gulv / Rum / Rum m. gulvføler som be-
grænsning

Skærm 1,6" LCD baggrundsbelyst

Gulvføler 10 KΩ @25°C, længde 3m

Farve Hvid, RAL 9003

Montering 60 mm vægdåse eller passende monter-
ingskasse

Dimensions 82 x 82 x 53 mm

Garanti 3 år

Godkendelser CE / UKCA / RoHS / Lot20 Ecodesign
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