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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-floor.no

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

GARANTI - DIN SIKKERHET

ETN4 er en ”alt-i-ett” DIN-skinnetermostat for montering i  

godkjent skap. Termostaten dekker alle bruksområder der  

det er bruk for maksimal komfort og minimalt energiforbruk, 

for eksempel elektrisk gulvvarme, frostvern, is- og snøsmelting 

eller kjøling. Termostaten gir mulighet for innstilling av ønsket 

temperatur mellom -19°C og 70°C. Det store bakgrunnsbelyste 

displayet gir et raskt overblikk over tilstanden, og med de tre 

navigasjonsknappene er det lett å betjene menyen. Du kan slå 

termostaten av (“0”) og på (“I”) ved å vippe av/på-knappen.  

Når termostaten er slått av, er reléet utkoblet. Alle innstillingene 

blir lagret. Grunnleggende funksjoner som manuell 

temperaturinnstilling og termostatinnstilling kan utføres enkelt. 

Første gang man trykker på knappen slås bakgrunnsbelysningen 

på og vil være på i 30 sekunder etter siste aktivitet. Termostaten 

har et temperaturinnstillingsområde fra -19°C til 70°C. I menyen er 

det mulighet for å begrense innstillings-området til det intervallet 

du måtte ønske. Innstill ønsket temperatur med venstre og høyre 

knapp. Temperaturinnstillingen blinker på displayet. 5 sekunder 

etter innstillingen viser displayet ønsket temperatur kontinuerlig. 

Fabrikkinnstillingen er 0°C til 40°C.

 

ETN4-1999 DIN
PRODUKTINFO  ETN4 -1999 DIN

EGENSKAPER
• Termostat med gulvføler

• Termostaten kan operere med gulvføler, romføler, kombinasjon 

av rom- og gulvføler og som regulator uten føler.

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60H 

Maks belastning 16A (resistiv last)

Utgang Sluttekontakt - NO

Bryter Topolet

Følertype NTC 12KΩ, 3 meter

Eget forbruk standby 0,4W

Reguleringstemperatur -19°C til 70°C

Omgivelsestemperatur      -20°C til 55°C

Nattsenking termostat  Relativ -19°C til 30°C

Nattsenking regulator 0 til 100%

Frostsikring termostat 0°C til 10°C

Frostsikring regulator 0 til 100%

Mål (HxBxD) 86 x 52 x 58mm

Display 25 x 38mm med lys

IP-klasse IP 20

Sertifisering CE 

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, 

LVD 2014/35/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT

45 900 94 Termostat med gulvføler  ETN4-1999
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