X-treme Control
Deze stijlvolle, kleurrijke en verfijnde digitale klokthermostaat is speciaal ontworpen voor
elektrische verwarmingssystemen. De MAGNUM X-treme Control wordt bij iedere
MAGNUM vloerverwarmingsset (Mat, Cable en Foil) geleverd inclusief een vloersensor,
een ingebouwde luchtsensor en 2 verschillende vierkante framesets (Zwart of Wit) die
op de meeste merken schakelmateriaal passen.
De MAGNUM X-treme Control is eenvoudig en intuïtief te bedienen d.m.v. de
aanraakgevoellige buttons onder het display.
Met de nieuwe kameleonfunctie is de kleur is eenvoudig aan te passen aan de kleur van
uw interieur. De stijlvolle screensaver geeft zonder de thermostaat te hoeven aanraken
de tijd, temperatuur en de huidige modus weer. De MAGNUM X-treme Control is
voorzien van de nieuwe helpfunctie welke na 10 seconden in het menu zal verschijnen
met een volledige beschrijving van de desbetreffende instelling.
De MAGNUM X-treme Control heeft tevens een houten vloerfunctie waarbij de
temperatuur gelimiteerd wordt tot 28°C. Dit maakt de MAGNUM X-treme Control de
perfecte en veilige oplossing voor ieder elektrisch verwarmingssysteem.
Garantie
2 jaar garantie op de elektrotechnische werking en vloersensor.
Frame
Voltage
Temperatuur bereik
Maximum vermogen
Keuringen

IP 21
230 Volt - 50/60 Hz
+5/+40°C
16A - 3600 watt
FI / CE

Technische details
• Full-color display
• Bediening d.m.v. aanraakgevoelige toetsen
• Kameleonfunctie (8 kleurenthema’s)
• Screensaver nachtklok
• Automatisch opstartmenu
• Intelligent en zelflerend
• Langzame opstartfunctie
• Houten vloerfunctie (gelimiteerd 28°C)
• Ingebouwde helpfunctie
• Back-up functie
• Automatische zomer- & wintertijd
• Multi programma functie (2 periodes p/dag)
• Meertalig te programmeren
• Inclusief vloersensor en luchtsensor
• Geschikt voor domoticasystemen
• Geleverd met 2 verschillende vierkante framesets (Zwart of Wit).
• De MAGNUM X-Treme Control thermostaat is speciaal ontworpen op het
Schneider/Merten schakelmateriaal. Een ander merk schakelmateriaal in combinatie
met deze thermostaat is vaak mogelijk door een kleine aanpassing aan te brengen in
het binnenwerk van het frame. U kunt het overzicht hier downloaden.
Beschikbare producten
Art.Nr.
825800

Type
MAGNUM X-treme Control digitale
klokthermostaat incl. vloersensor en 2
verschillende frames
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