FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

Art.navn:
Art.nr:
El.nr:
GTIN:

Varmeovn Microvarm 750W-20cm
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Generelt
Varmeovn Microvarm 20cm. Leveres med festebrakett. Termostat bestilles separat.
Jevn og god oppvarmingMinimal støvforbrenning - bedre innemiljøIP24 - kan også brukes i
våtromEffekter fra 500 til 1500W

Beskrivelse
Microvarm-serien leveres i totalt 12 forskjellige modeller med effekt fra 300 til 2000W, og
kombineres med èn av to valgfrie termostater: Standard termostat og termostat for
sparetemperatur.Termostat for Microtemp sentralstyring er utgått fra sortimentet. Både ovnene
og termostatene har kapslingsgrad IP24 slik at de kan brukes i våtrom. Termostat selges
separat. Kan monteres med koblingsboks eller stikkontakt og medfølgende festebeslag. For
oversikt over anbefalt effekt og varmelistenes mål, se vår produkttabell.

Informasjon
Microvarm lister har et stort kryssformet varmeelement, høy luftgjennomstrømning og
frontutslipp. Dette sørger for jevn oppvarming, lav overflatetemperatur og minimal forbrenning
av svevestøv. Sammen bidrar dette til et mer komfortabelt inneklima og bedre luftkvalitet.
Listene kommer i 5 modeller på 20cm høyde og effekter fra 500 til 1500W. Alle listene kan
kombineres med èn av to valgfrie termostater: MPC4 - en standard digital termostat, og MPN4 en digital termostat med sparetemperaturfunksjon. MPS4 - digital termostat for Microtemp
sentralstyring er utgått fra sortimentet. Microvarm med termostat er dobbeltisolert og godkjent
for våtromsmontering (IP24), og egner seg derfor til bruk i bolig, fritidsbolig og næringsbygg.
Varmelistene har et nøytralt design som gjør at de glir inn i omgivelsene, og en overflate som
ikke gulner med tiden. En enkel vippefunksjon letter renhold i bakkant av listen. I tillegg kommer
alle Microvarm lister med 2-polet bryter, og innebygd overopphetingsvern som bryter varmen
dersom den tildekkes eller luftgjennomstrømningen blir for lav.MONTERINGMontering av
Microvarm lister går raskt og enkelt med de medfølgende festebeslagene. Det er valgfritt om
listene monteres med koblingsboks eller stikkontakt (begge medfølger).* NB! MicroVarm med
termostat MPN4 er kun for fast montering.

Tekniske data

Varme
Driftsspenning
Driftstemperatur
Sparetemperatur
Kapsling
Mål (B x H x D)
Innbygd bryter
Beskyttelsesklasse

230V, 50 Hz
-15 til +45°C
MPN4: 5 °C, MPS4: 5 - 40°C
IP 24
Lengder fra 820 til 1770mm
2-polet
II
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