DANSK VARMEKABEL A/S

Termostater:
Termostaten er en vigtig del af et gulvvarmesystem og har følgende
funktioner:
Sikrer en forudvalgt temperatur i rummet

DANSK VARMEKABEL A/S

Sikrer den bedst mulige varmekomfort
Sikrer den bedst mulige varmeøkonomi
Mulighed for sænkning af temperatur fra komfort til økonomi temperatur
når rummet ikke benyttes
Præcis styring af temperatur skåner trægulve mod store
temperatursvingninger

Termostater

Præcis temperaturstyring og temperaturbegrænsning
for at undgå udtørring og beskadigelse af trægulve
Sikrer gulvvarmesystemet lang levetid

For yderligere oplysninger kontakt vort
kontor eller se vor hjemmeside:
Dansk Varmekabel A/S
Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Danmark
Tel: +45 7675 8030
Fax: +45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net

Manufactured by:

HANDYHEAT , DK-8722 Hedensted, Denmark
DVK-00201-001

DANSK VARMEKABEL A/S

HandyHeat termostater
HandyHeat termostater kan vælges alt efter den enkeltes ønsker
og behov.
Alle termostater er fuldt elektronisk styrede termostater med høj
præcision og pålidelighed.

Valg af termostat til gulvvarme
Når du vælger termostat anbefaler vi der til trægulve anvendes en
termostat med gulvbegrænser. Herved sikres det at gulvvarmen er
maximal skånsom overfor trægulvet.

HandyHeat Termostater
EAN Nr.

Type

Bemærkning

5707524510163 HandyHeat 131-F m. gulvbegrænser

HandyHeat 132
En af de mest energiøkonomiske termostater på markedet.
Indeholder stort LCD display der viser programstatus for
ugeprogram

5707524510316 HandyHeat 132-F m. gulvbegrænser
5707524510507 HandyHeat 230
5707524510606 HandyHeat 240
5707524510705 HandyHeat 250

m. gulvbegrænser

HandyHeat 131
Avanceret termostat med let betjening. Termostaten kan
fjernstyres fra HandyHeat GSM modul.

5707524510101 HandyHeat GSM
570752451205

Gulvføler 3 meter 131/132/230/GSM

570752451207

Gulvføler 6 meter 131/132/230/GSM

HandyHeat 240
Termostat med drejeknap for temperaturvalg og afbryder

5707524512006 Dåse f. pladevæg 131/132/240/250
5707524512013 Dåse f. indmuring 131/132/240/250
5707524512075 Termostatdåse

131/132/240/250

HandyHeat 250
Avanceret termostat med LCD display. Termostaten har
indbygget programmerbar gulvtemperaturbegrænser, urfunktion, natsænkningsprogram, udlæsning af rumtemperatur og
gulvtemperatur.
HandyHeat 230
Termostat der passer ind i FUGA rammesystemet.
Termostaten har drejeknap for temperaturvalg og afbryder.

HandyHeat GSM
Avanceret termostat varmestyring kombineret med alarmfunktioner. Styreenheden anvendes sammen med HandyHeat 131.
Med mobiltelefon kan der tændes og slukkes for varmen, temperaturen kan sænkes med 3,5 grad eller sættes til frostsikring 7
grader.
Ved tilkobling af PIR sensor kan huset / rummet overvåges for indbrud.

