
Att styra och reglera ditt värmesystem är viktigt när du vill ha det optimala inomhusklimatet. Komfort hand-
lar om när temperaturen är “rätt” och det “känns” bra, precis som du vill ha det.

Våra effektväljare reglerar utgångslasten enkelt och exakt, hela vägen till inställt värde. Vi erbjuder en rad 
av effektväljare som kompletterar våra värmestrålare, men de fungerar även lika bra till andra värmesystem 
och lösningar.

EnergoControl 
Brytare, effektväljare
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Typ Spänning Märkström Omkoppling
(Effektsteg)

Färg Passar 
väggdosa

Kabelför-
skruvning

Kapslings-
klass

Storlek
H x B x D

SP Brytare 250V 16A 0 - 1/4 - 1/2 - 1/1 Polarvit x - IP20 84 x 84 x 37 mm*

Heat Master 400V 3N~ 40A 0 - 1/3 - 2/3 - 1/1 Stålgrå - x IP44 115 x 115 x115 mm
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*84 x 84 x 57 mm, med förhöjninsram för utanpåliggande montage, tillbehör

Tekniska specifikationer och funktioner

SP Brytare
Brytaren är en effektväljare som förbinder värmeelement 
i serie eller parallellt läge. Den reglerar utgångslasten i 
fyra steg, 0 - 1/4 - 1/2 - 1/1.

Brytaren är lämplig för EnergoStrip värmestrålare med 
två värmeelement, typerna EE8, EE12, EE16 och EE20. 
Passar utmärkt för zon- och punktvärmning!

Den kan även användas för alla typer av elektriska
värmeprodukter som innehåller två värmeelement med 
symmetrisk belastning, 230V~.

Brytaren kan monteras infälld över en väggdosa eller 
utanpåliggande tillsammans med en förhöjningsram.
CE märkt.

Heat Master
En praktisk och robust utanpåliggande brytare som är en 
kombinerad effektväljare och allpolig huvudbrytare. Den 
reglerar utgångslasten i fyra steg, 0 - 1/3 - 2/3 - 1/1.

Brytaren är lämplig för Energostrip och EnergoInfra
Industry, värmarestrålare med tre värmeelement.
Passar utmärkt för zon- och punktvärmning!

Den kan även användas till alla typer av elektriska värme-
produkter som innehåller tre separata värmeelement, 
230V~. CE märkt.

Effektväljarna kan lätt kombineras med våra termostater. 
Gör valet av uteffekt med brytaren och kontrollera tempe-
raturen med en termostat. Enkelt och funktionellt!


