
THERMOTECH UTÖKAR TERMOSTATFAMILJEN

Nu kompletterar Thermotech sortimentet av tråd-
bundna rumstermostater med en displaytermostat 
(serie XD) i samma tunna och diskreta design som 
vredtermostaten (serie XC). Den fyller sin funktion 
utan att ta plats eller göra anspråk på att synas. 

Displaytermostaten finns i två versioner - XD A har 
lufttemperaturgivare och mot XD AF kan även an-
slutas en golvgivare. Den passar perfekt vid både 
nybyggnation och vid renovering. Båda versionerna 
har ECO-funktion för att kunna fjärrstyra en tillfällig 
temperatursänkning, t.ex. i fritidshus. 

Termostatversion XD AF har även funktion för frost-
skyddsläge och den klarar ställdon från alla fabrikat 
av både typen NC och NO. När golvgivare kopplats in 
kan den styra golvyttemperaturen och min- och max-
temperatur kan ställas in.

Displaytermostaterna i XD-serien har intelligent styr-
ning inbyggd, för optimerad drift. Det ger ett jämnt 
och behagligt inomhusklimat med bästa möjliga 
energieffektivitet. 

Displaytermostat XD är enkel att montera och pro-
grammera. 

Produktnyhet Maj 2019
Trådbunden displaytermostat XD

När displayen aktiveras visas aktuell temperatur 
och den önskade temperaturen ändras enkelt med 
touchknapparna upp eller ner. Den nya temperaturen 
sparas automatiskt.

Displayen kan anpassas så att den lyser, är dimrad 
eller släcks helt. Den kan också låsas vid behov, t.ex. i 
offentliga miljöer.

Fakta
Mått B 82 x H 82 x D 16 mm
Färg RAL 9003 (Signal white) - samma  
 vitare standard som är vanlig på  
 strömbrytare
Art.nr 67611 XD A (med lufttemperaturgivare)
Art.nr. 67610 XD AF (med luft- och golvtempera- 
 turgivare)
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           VI GILLAR ATT...

• Den är tunn och diskret.
• Den har intelligent styrning för 

optimerad drift.
• Den har tydliga touchknappar.
• Man kan välja om displayen ska 

vara släckt, tänd eller dimrad.
• Den har samma vita nyans som 

är vanlig på t.ex. strömbrytare 
(RAL 9003).

• Den har ECO-funktion för  
tillfällig temperatursänkning.

• Den klarar 24 V ställdon från alla 
fabrikat av både typen NC och 
NO.

• Displayen kan låsas i offentliga 
miljöer. 
 


