
96 REGELTECHNIEK

De maximumtemperatuurbegrenzer KRU is een mechanische 
capillairbuissensor die vloertemperaturen voor accumulatie- en 
comfortverwarming of vloerverwarming onder laminaatvloeren 
beperkt. De KRU is geschikt voor inbouw in een verzonken con-
tactdoos 100 | 100. 

CAPILLAIRTHERMOSTAAT KRU
 
Vloertemperatuurbegrenzer

Type Artikelnr. Omschrijving
KRU 27544 Maximumtemperatuurbegrenzer KRU, + 10 tot + 60 °C

KG: E1 | LT: voorraadCapillairthermostaat KRU

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V
> Schakelstroom: 16 A
> Temp.bereik: 10 tot 60 ºC
> Vloersensor:  1,5 m
> Systeemopbouw: CE-conform

TOEPASSINGSGEBIED

Temperatuurbegrenzer voor alle vloerverwarmingsmatten. 
Te gebruiken wanneer de gebruikte thermostaat geen ei-
gen vloertemperatuurbegrenzer heeft, bijvoorbeeld bij ge-
automatiseerde regelsystemen voor gebouwen.

THERMOSTATEN

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V
> Schakelstroom: 16 A
> Montage: op inbouwdoos
> Temp.bereik: 5 tot 40 ºC
> Hysterese: instelbaar +/- 0,2 tot 2,0 °C
> Kalibratie: -4 tot +4 °K
> Loopreserve: 24 uur
> Verlaging: via externe schakelklok
> Kleur display:  wit
> Kleur frame:  signaalwit RAL9003, hoogglans
> Afmetingen: 55 x 55 mm (zonder rand)
> Vloersensor:  3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
> Beschermingsgraad: IP21
> Systeemopbouw: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

 + Levering inclusief wit frame (hoogglans)
 + Verlaging via externe schakelklok
 + Capacitieve sensortoetsen
 + Compatibel met verschillende vloersensoren
 + Eenvoudige menustructuur
 + Beveiliging tegen oververhitting van houten vloeren

TOEPASSINGSGEBIED

Bedrade inbouwthermostaat voor alle vloerverwarmings-
matten, infraroodverwarmingen en overige verwarmings-
systemen - kan op basis van de Ecodesign-richtlijnen alleen 
gebruikt worden in combinatie met een externe weektimer.

De eTOUCH BASIC kenmerkt zich door de energiebesparende 
functie en zijn fraaie design. De fuzzy logic-regeltechnologie ga-
randeert niet alleen een constantere temperatuur, maar helpt 
ook actief energie te besparen. De regelaar heeft een groot seg-
mentdisplay en een keuzefunctie waarmee of de vloer- of de 
kamertemperatuur kan geregeld worden. Naar keuze kan ook 
de kamertemperatuur geregeld worden en de vloertemperatuur 
beperkt worden.

ETHERMA eTOUCH BASIC 
 
Thermostaat met touchpad

TIP van ETHERMA: In combinatie met externe schakelklok conform 
Ecodesign-richtlijnen.

Type Artikelnr. Omschrijving KG
eTOUCH-BASIC-W 39856 Inbouwthermostaat aan/uit met touchscreen, 16 A, 5-40 °C, incl. wit frame E1
ET-EF-eTOUCH 36826 Reservesensor voor de series eTOUCH en eBASIC A2

 LT: voorraadeTOUCH BASIC inbouwthermostaat met touchpad, 230 V, IP21


