termosztát
MAGNUM X-Treme Control digitális
Büszkén mutatjuk be a MAGNUM legújabb termosztátját, az X-Treme Control
érintőképernyős digitális termosztátot!
Ez a színes kijelzős és stílusos megjelenésű, digitális óratermosztát kimondottan
elektromos fűtési rendszerekhez lett tervezve. Bármely MAGNUM padlófűtési rendszer
(fűtőkábel, szőnyeg és fólia vagy mennyezeti fűtőpanel) felszerelhető egy MAGNUM
X-Treme Control termosztáttal.
Alapfelszereltségben szoba hőmérséklet és padlóhőmérséklet érzékelővel szállított.
Működtetése során választható módon a padló hőmérséklet érték vagy a termosztát
magasságában mért levegő hőmérséklet alapján szabályozza az elektromos fűtés
működését. Ezen túl, a termosztáttal három különböző termosztát keret is együtt
szállítunk, melyek jól illenek a legtöbb beltéri kapcsoló kerethez. A MAGNUM X-Treme
Control érintőgombjai segítségével egyszerűen és hatékonyan tudja működtetni
elektromos fűtésrendszerét.
A speciális kaméleon funkció segítségével a termosztát kijelzőjét könnyen
hozzáigazíthatja az adott helyiség színeihez.
A stílusos képernyővédő mutatja az időt, a hőmérsékletet, és a beállított üzemeltetési
módot, anélkül, hogy hozzá kellene érnie.
A súgó funkció, 10 másodperccel az egyes menüpontokba való belépés után
megjelenik, és részletesen leírja a beállítási lehetőségeket.
Az automatikus fapadló fűtési üzemmódban pedig a termosztát legfeljebb 28°C-os padló
hőmérséklet engedélyez. Ezekkel a tulajdonságokkal a MAGNUM X-Treme Control az
egyik legjobb és legbiztonságosabb választás bármely elektromos fűtési rendszerhez.

Garancia
2 év garancia a termosztát elektromechanikai működésére és a padlószenzorra.
Érintésvédelem
Feszültség
Hőmérséklet tartomány
Max. kapcsolható áramerősség
Minősítés

IP 21
230 Volt - 50/60 Hz
+5/+40°C
16A - 3600 watt
FI / CE

Műszaki adatok
• Színes kijelző
• Vezérlés érintőgombok segítségével
• Kaméleon funkció (8 féle színválasztás)
• Képernyővédő időmegjelenítéssel
• Automatikus indítómenü
• Intelligens és öntanuló
• Lassú indítás üzemmód
• Fapadló üzemmód (max. 28°C)
• Beépített súgó menü
• Biztonsági mentés
• Automatikus nyári & téli időszámítás
• Programozható (napi 2 fűtésperiódus)
• Magyar nyelvű menü
• Padló- és szobahőmérséklet érzékelővel
• Épületautomatizálási rendszerekkel kompatibilis
• Termosztát többféle keret kialakítással:
Gira, Jung, Elko, Merten, Busch Jaeger, stb. márkákkal kompatibilis

https://magnumfutes.hu/term%c3%a9kek/58-1-belt%c3%89ri+elektromos+f%c5%b0t%c3%89s/28-1-termoszt%c3%a1tok/p-235-magnum+magnum+x-treme+control+digit%c3%a1lis+termoszt
c3%a1t
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