
B63-NE sorozat elektromos fal és padlófűtéshez 
 
 
Jellemzői: 
 

 Látványos kialakítású termosztát elektromos fal és padlófűtéshez. 
 Kellemes beltéri környezetet teremt és csökkenti az energiafogyasztást. 
 A sajátos kialakítása megakadályozza a készülék belső hőmérsékletének mérését, és így 

pontos mérést tesz lehetővé. 
 A biztonságos, kétrészes kialakítás: az elektromos bekötéseket különválasztja a termosztáttól. 

A névleges 16A-ig terhelhető bejövő és a kimenő terminál az elektromos bekötést 
biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszi. 

 Programozás a kényelmes, energiatakarékos, kiegyensúlyozott beltéri hőmérsékletért. 
 Két programozási mód: programozza a termosztátot heti 7 nap naponta 4 időszakasz 4 

hőmérsékletértékkel vagy hetente 7 nap 2 időszakasz és BE/KI kapcsol naponta. Az Ön 
életmódjánakmegfelelően, az Ön kényelmét legjobban szolgálva.  

 Áramszünet esetén nem törlődik a program. 
 Látványos kezelőfelület, a leggyakrabban használt billentyűk az LCD mellett találhatók, hogy 

könnyen és gyorsan be tudjon avatkozni. 
 Mind a külső, mind a belső szenzor egyszerre  működhet a szoba homérsékletének vezérlésére 

és a padló homérsékletének korlátozására. 
 Az állandó "HOLD" hőmérsékletbeállítás lehetővé teszi a program folyamatos felülírását. 
 Időleges hőmérséklet felülírás 
 A szabadnap móddal a felhasználó beállíthatja az ünnepnapok eltérő időritmusát, amivel 

energiát takaríthat meg. 
 A billentyuk működése egyenként zárolható, ami megakadályozza a nem kívánatos 

beavatkozást. 
 Fagyvédelem 
 Hőmérsékletkijelzés °F vagy °C mértékegységben 
 Belső vagy külső szenzor 
 Infravörös távirányító (opció) 
 LCD háttérvilágítás 
 RS485 kommunikációs interfész (opció) 

 
 
Modellválaszték 
 
Modell Leírás 
B63NE Szobatermosztát elektromos fal és 

padlófűtéshez. Heti 7 nap, naponta 4 
időszakasz 4 hőmérsékletértékkel. Szabadnap 
mód. 

B63NE -DW Szobatermosztát elektromos fal és 
padlófűtéshez. Heti 7 nap, naponta 4 
időszakasz 4 hőmérsékletértékkel. Szabadnap 
mód.Belső és külső szenzor: kontrolálható a 
szoba és a padló hőmérséklete. 

B63NE C B63NE RS485 kommunikációs interfésszel 
B63NE -PO Szobatermosztát elektromos fal és 

padlófűtéshez. Heti 7 napos program,napi 2 
időperiódus és naponta 2 KI/ BE kapcsolás 

B63NEC-PO B63NE -PO RS485 kommunikációs 
interfésszel 
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Opciók 
Külső hőmérsékletszenzor-W A belső és a külső szenzor választható, 

mindkettő egyszerre csak a DW modellnél 
használható 

Háttérvilágítás -EL Az LCD kék háttérvilágítása. 
 
Specifikáció 
 
Tápfeszültség 220 V AC/110VAC±10% 50/60HZ 
Névleges 
teljesítmény 

2W 

Kapcsoló áram Névleges áramerősség: 16A 230VAC/110VAC 
Érzékelő NTC 5K@25°C 
Hőmérsékletkijelzés °C vagy °F 
Hőmérséklet-
mérési- tartomány 

5~35°C (41~95°F) vagy 5~90 °C 

Mérési pontosság ±0.5 °C (±1°C) @25°C 
Programozhatóság Két programozási mód: programozható a termosztát heti 7 nap naponta 

4 időszakasz 4 hőmérsékletértékkel vagy hetente 7 nap 2 időszakasz és 
BE/KI kapcsol naponta. 

Billentyű Az előlapon: POWER / Fel / Le 
A fedlap alatt: programozás / időleges hőmérséklet/ tartós hőmérséklet 

Nettó tömeg 370 g 
Méretek 110mm(Hossz)×90mm(Széles)×25mm(Magas) +28.5mm(Teljes 

vastagság) 
Beépítési méret Fali doboz, 2"×4" vagy 65mm×65mm 
Műszerház PC/ABS műanyag IP30 védelmi osztály 
Konformitás CE approval 
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