
HC200 Uni er udviklet af Heatcom til at kunne finde anvendelse i 
mange forskellige applikationer.

Termostaten placeres direkte i stikkontakten indendørs som 
udendørs og varmekilden kan sættes direkte i termostatens 
shuko udtag.

Alternativt er der mulighed for at montere varmekilden uden 
stikprop bag på termostaten.

Den medfølgende temperaturføler er allerede monteret med 
et 3 m kabel og kan placeres der hvor temperaturen ønskes 
reguleret.

Frostsikring kan løses uden nogen indstilling af termostaten, 
placer blot sensoren og tilslut varmekilden.

Termostaten kan anvendes både i forbindelsen med frostsikring, 
men også til styring af opvarmning i f.eks. drivhuse, orangeri eller 
udhuse. Her kan programmering med 4 daglige hændelser med 
fordel anvendes.

FORDELE
•   Universal

•   3 meter føler

•  Programmerbar

•   IP44

•   Plug n' play

TERMOSTAT HC200 UNI
Inde eller ude, universal og programmerbar
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TERMOSTAT HC200 UNI
Inde eller ude, universal og programmerbar

HC200 Uni er en termostat der tilsluttes direkte i stikkontakten og vil 
sammen med en varmekilde fungere som effektiv frostsikring uden 
yderligere indstilling.

Placeres termostaten udendørs i en passende stikkontakt vil den 
have en IP44 klassificering. Endvidere er der mulighed for at montere 
en varmekilde direkte bag på termostaten og opnå en endnu bedre 
beskyttelse mod vand. 

Den medfølgende temperaturføler er allerede monteret med et 3 m 
kabel og kan placeres der hvor temperaturen ønskes reguleret.

Termostaten indstilles ved hjælp af det tydelige display og 3 knapper på 
fronten. 

Applikationer hvor der ønskes opvarmning kan indstilles med 4 daglige 
hændelser og hermed f.eks. opnå natsænkning af temperaturen.

Termostaten har en indbygget alarm der kan vises på display men også  
afgive en akustisk alarm hvis ikke den indstillede temperatur opnås.

FUNKTIONER

•  Frostsikring

•  Rumopvarmning

•  Alarm f. lav temperatur

•  4 tidshændelser

•  Safe mode i tilfælde af fejl

•  Baggrundsbelyst display
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TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding 230 V - 50-60 Hz

Maks belastning 3000 W

IP klasse IP44 (tilsluttet)

Temperatur område +1° C ... +70 °C

Føler 10 KΩ @ 25 °C, længde 3 m

Skærm 1,6” baggrundsbelyst LCD

Farve Mat sort

Montering Schuko udtag

Dimensions 125 x 64 x 40 mm (H x B x D)

Garanti 3 år

Godkendelser CE / RoHS

LINK TIL VORES HJEMMESIDE


