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TheraPro HR90 

 Tekniske data 

 Beskyttelsesklasse IP30

 Forsyningsspenning Batteritype: 

 (Batterier, Mignon LR6 AA, medfølger.  2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3 

 Levetid ca. 2 år) 2 x Lithium, Type LR6, AA, AM3

  2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3 

 Tilkobling til radiatorventilen Passer til alle standard radiatorventiler 

  M30 x 1.5. (eks. Honeywell, TA og MMA)

  Danfoss RA adapter medfølger 

 Omgivelsestemperatur 0 … 50 °C

 Dimensjoner 96 x 54 x 60 mm

 Luftfuktighet 10 … 90 % rel. luftfuktighet

 Bestillingsnummer HR90: NRF nr: 8524608

Enkel å installere

TheraPro HR90-radiatortermostaten kan 

enkelt installeres på alle standard radia-

torventiler med en M30 x 1,5 tilkobling, 

uten å forårsake noen tilsmussing eller 

vannflekker.

Klar til bruk med få trinn:

- sett inn batteri

- still inn språk, tid og dato

- fjern gammel termostat

- monter adapter ved behov

- monter ventilfeste

- monter TheraPro HR90-

radiatortermostaten

TheraPro HR90-radiatortermostater er nå 

klar til bruk med standardinnstillingene.

Forhåndsinnstilte tidsprogrammer 
Når den er installert, fungerer TheraPro 

HR90-radiatortermostaten umiddelbart 

med standardinnstillingene. Du kan lett 

endre disse slik at de passer til dine 

behov.

Kopiere tidsprogrammer
Hvis flere TheraPro HR90-

radiatortermostater skal brukes med 

samme tidsprogram, er det kun nødven-

dig å stille det inn på én termostat og 

deretter overføre det til andre radiatorter-

mostater via kabel.

Flytter med deg når du 
bytter hjem

Erfaring og garanti
Honeywell er støttet av mer enn 15 års 

erfaring i utvikling og produksjon av pro-

grammerbare radiatortermostater.

➊

➌

➋

En engangsinvestering! Hvis du bytter hjem,

 kan du selvfølgelig enkelt ta med deg 

TheraPro HR90-radiatortermostaten.
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Med et kort blikk –
kostnadsbesparelser,  
bekvemmelighet og design

Se ting på en ny måte

Unikt – Display som kan vippes. HR90 elektronisk radiatortermostat gir deg  

en toppvisning av romtemperaturen. Overlat ganske enkelt til TheraPro HR90-

radiatortermostaten å regulere omgivelsestemperaturen for deg. Og nyt det 

 riktige temperaturen til riktig tid, hele tiden. Vi tror at du vil bli imponert av den 

kompakte moderne designet, den intuitive driften og de potensielle kostnads-

besparelsene på opptil 30 %.

Brukervennlig

➊   Justerbart display 
Displayet kan vippes og er enkelt å 

lese selv i vanskelige lysforhold, f.eks. 

under vinduskarmer.

➋    Bakgrunnsbelysning 
Takket være bakgrunnsbelysning og 

store tegn, er alle detaljer enkle å lese.

➌  Enkel programmering 
TheraPro HR90-modulen kan fjernes 

for enklere programmering.

➍  Frostsikker funksjon 
Hvis temperaturen faller under  

5 °C, åpner TheraPro HR90-radiator-

termostaten inntil temperaturen  

stiger til 6 °C igjen, slik at radiatoren 

forhindres fra å fryse.

➎  Barn/sikkerhetslås 
Du kan låse TheraPro HR90-

radiatortermostaten for å forhindre 

uautorisert tilgang.

➏  ECO-sparemodus 
I ECO-modusen senkes omgivelse-

stemperaturen med 3 °C.

Spar kostnader for oppvarming på enkel måte

TheraPro HR90-radiatortermostaten 

 hjelper deg til å holde oppvarmings-

kostnadene under kontroll. Den regulerer 

automatisk radiatorventilen via elektroniske  

tidsprogrammer. Du kan enkelt program-

mere varme- og spareperioder på den 

måten du ønsker, i henhold til din per-

sonlige daglige rutine.

➐  Vindusfunksjon 
For å spare energi, lukker radiatorter-

mostaten radiatorventilen når du åpner 

et vindu og forårsaker et brått tempera-

turfall.

➑   Ekstra driftsmoduser 
De ekstra modusene "Fest", "Spesiell 

dag" og "Ferie" er enkle å stille inn.

➒  Praktisk programmering  
Du kan stille inn opptil seks koblings-

punkter per dag og tre ulike tempera-

turer (sju dager i uka).

Ved å senke omgivelses-
temperaturen med 1 C, 

 reduseres energikostnadene 
med opptil 6 %

➊

➋

➏
➒

Lett å lese fra ugunstig plassering.
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