
Dette er en termostat til styring af gulvvarme, som er meget nem 
at betjene.

Fra fronten af termostaten kan den ønskede temperatur indstilles 
via drejehjul og termostaten slukkes via en knap. Rundt om 
drejehjulet er der temperaturangivelse for præcis indstilling 
hvorfra termostaten regulerer gulvtemperaturen baseret på 
denne indstilling.

Temperaturen i gulvet måles via gulvføler, som er en del af 
leveringen.

Farven er hvid RAL 9003 og passer ind i et hvert interiør.

HC15 kan anvendes i alle typer af rum, og foretrækkes ofte til 
rum med skiftende beboere (hotel, sommerhus etc.) på grund af 
den simple betjening.

FORDELE
•   Klassisk design

•   Passer farvemæssigt ind i ethvert interiør

•   Meget driftssikker 
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TERMOSTAT HC15
Manuel og enkel betjening

Denne termostat er en manuel termostat i klassisk design med 
hovedafbryder på fronten og en nem temperaturindstilling med 
temperaturangivelse rundt om drejehjulet.

Temperaturen i gulvet måles via en gulvføler, som også indgår i 
leveringen.

Gulvfølerens længde er 3 m.

Termostaten tænder og slukker hvis temperaturen er under eller over 
den forudindstillede værdi på drejehjulet.

FUNKTIONER

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

TEKNISKE DATA

•  Hovedafbryder på fronten

•  Indstilling via drejehjul

•   Måling via gulvføler

Forsyningsspænding 110-240 V / 50-60 Hz

Maks belastning 3600 W

IP klasse IP20

Temperatur område +5° C ... +40° C

Føler kombination Gulvføler

Betjening Drejehjul

Gulvføler 10 KΩ @25°C, længde 3m

Farve Hvid, RAL 9003

Montering 60 mm vægdåse eller passende 
monteringskasse

Dimensions 81 x 81 x 51 mm
(86 x 86 mm ekstra ramme inkl.)

Garanti 3 år

Godkendelser CE / UKCA / RoHS
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