TheraPro HR90

SUBLINE ZUSATZ

Perfekt overblik
Den nye standard for radiatortermostater

Hurtigt overblik –
besparelser,
komfort og design
Et blik er nok
Unikt vipbart display. TheraPro HR90 radiatortermostaten giver dig perfekt overblik
over den temperatur, der er behagelig for dig. Overlad det trygt til TheraPro HR90
radiatortermostaten at regulere omgivelsestemperaturen til det ideelle niveau for dig.
Og nyd den rigtige temperatur på det rigtige tidspunkt, hele tiden. Vi er overbeviste

Få øje på fordelene

Tjek det på: www.HR90.info

om, at du vil blive imponeret over det kompakte, moderne design, intuitive betjening
og potentielle omkostningsbesparelser på op til 30 %.

Brugervenlig
➊ Justerbart display

➌ Enkel programmering

➎ Børnelås/sikkerhedslås

Displayet kan vippes op og er nemt

TheraPro HR90 radiator-

Du kan låse TheraPro HR90

at aflæse, selv på vanskelige steder,

termostaten kan flyttes for

radiatortermostaten for at hindre

f.eks. under vindueskarme.

nemmere programmering.

uønsket adgang.

➋ Baggrundsbelysning

➍ Frostsikker funktion

➏ ØKO sparetilstand

Takket være baggrundsbelysningen

Hvis temperaturen falder til under

I ØKO sparetilstand sænkes

og store tegn aflæses alle detaljer

5° C, åbner TheraPro HR90 radiator

omgivelsestemperaturen med 3° C.

tydeligt.

termostaten, indtil temperaturen
stiger til 6° C igen, så radiatoren
ikke fryser til.
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Nem at aflæse selv på
vanskelige steder

Gør det nemt at spare på varmeregningen
TheraPro HR90 radiatortermostaten

➐ Vinduesfunktion

➑ Flere driftstilstande

hjælper dig med at holde varme-

For at spare på energien lukker

Det er nemt at indstille de ekstra

regningen under kontrol. Den regulerer

radiatortermostaten for radiator-

”Party”, ”Fridag” og ”Ferie” tilstande.

automatisk radiatorventilen via det

ventilen, når du åbner et vindue,

elektroniske tidsprogram. Du kan nemt

da det kan forårsage et pludseligt

programmere varme og spareperioder,

temperaturfald.

➒ Praktisk programmering
Du kan indstille op til seks funktions-

så de tilpasses dine personlige behov

skift om dagen og tre forskellige

og din daglige rutine.

temperaturer (alle ugens 7 dage).
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Forindstillede tidsprogrammer

Flytter med dig, når du flytter

Når TheraPro HR90 radiatortermostaten

En éngangsinvestering! Hvis du flytter,

er installeret, fungerer den øjeblikkeligt

kan du ganske enkelt tage dine TheraPro

med standardindstillingerne. Du kan nemt

HR90 radiatortermostater med dig.

ændre dem, så de passer til dine behov.

➋

➊

Erfaring og garanti
Kopiering af tidsprogrammer

Honeywell har mere end 15 års

Hvis flere TheraPro HR90 radiator-

erfaring med udvikling og fremstilling af

termostater skal fungere med samme tids

programmerbare radiatortermostater.

program, skal programmet kun indstilles på

➌

én af termostaterne og derefter overføres til
de øvrige radiatortermostater via et kabel.

TheraPro HR90

Nem at installere
TheraPro HR90 radiatortermostaten
er nem at installere på alle standard
radiatorventiler med en
M30 x 1.5 tilslutning uden risiko for 
snavs eller vandpletter ved monteringen.
Kom hurtigt i gang:
- sæt batterier i
- vælg sprog, tid og dato
- fjern den gamle radiatortermostat
- montér om nødvendigt en adapter
- montér ventilsoklen på ventilen
- montér radiatortermostaten
TheraPro HR90
Din TheraPro HR90 radiatortermostat er nu klar til brug
med standardindstillingerne

Tekniske data
Beskyttelsesklasse

IP30

Forsyningsspænding

Batteritype:

(medfølgende batterier,

2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3

levetid ca. to år)

2 x Litium, Type LR6, AA, AM3

		
Tilslutning til radiatorventil

2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3
Passer til alle standard radiatorventiler

		

M30 x 1.5. (f. eks. Honeywell, TA,

		

Heimeier, Oventrop)

Omgivelsestemperatur

0 … 50 °C

Mål

96 x 54 x 60 mm

Luftfugtighed

10 … 90 % rel. fugtighed

Bestillingsnummer

VVS-nummer: 402376.890
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