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Θερμοστάτης Millitemp
Μοντέρνος σχεδιασμός
Ο
νέος
ηλεκτρονικός
προγραμματιζόμενος
θερμοστάτης Millitemp έχει σχεδιαστεί και
κατασκευάζεται ειδικά για τον έλεγχο ηλεκτρικής
θέρμανσης.
Έχοντας μοντέρνο σχεδιασμό, μεγάλη ευκρινής
οθόνη, εύχρηστο τρόπο λειτουργίας και
προγραμματισμού, είναι ο ιδανικός τρόπος
ελέγχου της ηλεκτρικής θέρμανσης.
Ευέλικτος προγραμματισμός
Θ ερ μοστάτης NEXANS Millitemp

Ο
ηλεκτρονικός
θερμοστάτης
Millitemp,
προσφέρει ευέλικτο προγραμματισμό έτσι ώστε
να συνδυαστεί η λειτουργία της θέρμανσης με
την ζωή της οικογένειας στο σπίτι.
Διαθέτει ημερήσιες ζώνες προγραμματισμού, και
εβδομαδιαίες ζώνες για το Σαββατοκύριακο.
Θερμοστάτης δύο αισθητηρίων
Ο θερμοστάτης Millitemp, έχει την δυνατότητα να
ελέγχει
την
θερμοκρασία
δαπέδου,
την
θερμοκρασία χώρου ή και τα δύο μαζί.
Συγκεκριμένα μπορεί να υποστηρίξει όλα τα
συστήματα θέρμανσης λειτουργώντας ως:
•
•
•

Θερμοστάτης μόνο δαπέδου.
Θερμοστάτης μόνο χώρου.
Θερμοστάτης
χώρου
και
δαπέδου,
συνδυάζοντας τις δύο θερμοκρασίες για
την λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Οικονομία στην κατανάλωση

www.heatingcables.gr

Ενημέρωση για τα θερμικά καλώδια Nexans
και την ενδοδαπέδια θέρμανση, στο διαδίκτυο.

Η χρήση του ηλεκτρονικού προγραμματιζόμενου
θερμοστάτη Millitemp, προσφέρεται για ακόμα
καλύτερη ενεργειακή απόδοση του συστήματος
θέρμανσης.
Ο προγραμματισμός του συστήματος θέρμανσης
προσφέρει
ιδανική
θερμοκρασία
στους
θερμαινόμενους χώρους, αλλά και την ορθή
χρήση
του
συστήματος
θέρμανσης,
προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομία στην
κατανάλωση,
αυξάνοντας
την
ενεργειακή
απόδοση του κτιρίου.

Θερμοστάτης Millitemp
Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού προγραμματιζόμενου θερμοστάτη Millitemp

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη μπλε φωτισμού.
Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους δαπέδων.
Τέσσερις ζώνες προγραμματισμού ημερησίως.
Αλλαγή θερμοκρασίας από τον χρήστη, ανεξαρτήτως προγραμματισμού.
12ωρη, 24ωρη ένδειξη ώρας.
Προβολή ημέρας. (Δευτέρα ως Κυριακή)
Προγραμματισμός τριών τρόπων λειτουργίας των αισθητήρων.
1. Αισθητήρας δαπέδου
2. Αισθητήρας χώρου
3. Συνδυασμός αισθητήρα δαπέδου και αισθητήρα χώρου.
Ζώνη προστασίας παγετού.
Ρύθμιση θερμοκρασίας 5°C – 40°C
Προγραμματισμός αναφοράς θερμοκρασίας.
Λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•

Ακρίβεια: 0,5°C
Μέγιστο φορτίο: 16Α
Τάση λειτουργίας: 220/230V
Διαστάσεις: 86Χ86Χ13 (Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος)
ΙΡ 21
Μήκος αισθητηρίου δαπέδου: 3m

Εγγύηση
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνων.
Διεθνή standards
•
•
•
•
•

IEC 60730-1
IEC 60730-2-9
EMC EN 61000-4-1
EMC Directive 89/336
CE marked

