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T2NRG-Temp 
Två termostater i en!
Både vanlig termostat & tidsstyrningstermostat 

Energibesparing ≤30%
(jämfört med termostat utan tidsstyrningsfunktion)

 

T2NRG-Temp 
Digital golvvärmetermostat 
med tidsstyrning – för ökad 
energibesparing
T2NRG-Temp är egentligen två termostater i en, 
dels en enkel standardtermostat och dels en pro-
gramerbar termostat med tidsstyrning. Välj mellan 
förinställda program, som dessutom kan ändras 
efter behov. T2NRG-Temp är framtagen för att öka 
energieffektiviteten i våra samtliga golvvärmesystem:

•  Energisparprogram anpassade för olika önskemål

•  Enkel programmering – välj mellan förinställda   
 program 

• Utrustad med barnlås

•  Adaptiv funktion – termostaten beräknar själv   
 när golvvärmen skall kopplas in för att önskad   
 komforttemperatur ska uppnås vid inställt   
 klockslag

•  Heat Booster för snabb uppvärmning

•  Välj mellan golv- eller rumsgivare, eller en   
 kombination av båda

• 2-polig huvudströmbrytare

•  Kapslingsklass IP 21 för montering i våtutrymmen

•  Godkänd av Semko

•  12 års totalgaranti

E-nummer Produkt 
85 815 87  T2NRG-Temp 

Energismart nyhet för golvvärme
– två termostater i en!



Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
Box 214, 43123 Mölndal
Tel  031- 335 58 00
Fax  031-335 58 99
SalesSE@tycothermal.com
www.tycothermal.com

Teknisk data
Anslutningsspänning 230 VAC, 

+10%, 
-15%, 
50/60 Hz

Omgivningstemperatur 
– transport

-20 till +50 °C Driftslägen Golvgivare
Rumsgivare
Rumsgivare med golvgivare 
som begränsare 
(ej i komfortläge)

Kapslingsklass IP 21

Temperaturområde, 
golvgivare

+5 till +35 °C Färg Polarvit RAL 9010

Energiförbrukning, 
genomsnitt

4 VA Temperaturområde, 
rumsgivare

+5 till + 40 °C Energisparprogram 2 förinställda program, redi-
gerbart i 30-minutersblock

Anslutningsplint Max 2,5 mm2

Huvudströmbrytare 2-polig Noggrannhet – golv-/
rumsgivare

±0,5 °C Backup för inställda 
värden

I icke-flyktigt minne Golvgivare med 
3 meter kabel

NTC, 10 K/25 °C

Utgångsrelä – 
värmekabel

230 V, max 
13 A

Godkännande Semko, VDE, 
eu.bac, CE

Backup för klock-
slag och datum

24 timmar Maximal längd på 
golvgivarens kabel

100 m, 2x1,5 mm2 
(230 VAC kabel)

Omgivnings-
temperatur – drift

0 till +40 °C Kopplingshysteres 0,5 °C (fabriksin-
ställning, justerbar 
mellan 0,2 till 
2,0 °C)

Extern ingång 
slutande kontakt

Sparsänkning -3,5 °C (ej i 
programmen EcoHome och 
EcoOffice)

Dimensioner med 
ram

H 82xW 82xD 57 mm
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