
ECO16FJW
Lattialämmitystermostaatti vikavirtasuojalla

ECO16FJW on 16A:n lat-
tialämmitystermostaatti, 
joka on tarkoitettu oh-
jaamaan sähköistä lattia-
lämmitystä. Tuotteessa 
on sisäänrakennettuna 
30mA vikavirtasuoja, 
joten se sopii hyvin koh-
teisiin, joissa vikavir-
tasuojan sijoittaminen 
kytkennällisesti muualle 
virtapiiriin on vaikeaa, ku-
ten saneerauskohteissa. 

Vikavirtasuoja pakollinen

Nykyisten määräysten mukaan vikavirta-
suojaus on pakollinen kaikissa uusissa lattia-
lämmitysasennuksissa. Vikavirtasuojaus pa-
rantaa sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta, 
sillä vikatilanteissa vikavirtasuojat laukeavat 
selvästi tavallisia sulakkeita herkemmin ja 
nopeammin. 

Vikavirtasuoja lisää turvallisuutta
ECO16FJW-termostaatti katkaisee virran vial-
lisesta sähkölaitteesta..   

Vikavirtasuojan laukeaminen on helposti 
havaittavissa tuotteen muotoilun ansiosta. 
Vikavirtasuojan laukeamisen jälkeen termos-
taatin yläosan mekaaninen kytkin on vasem-
malla ääriasennossa ja termostaatti palaute-

taan toimintaan siirtämällä kytkin oikealle. 
Sama kytkin toimii myös pääkytkimenä.

Vikavirtasuojan toiminnan voi kätevästi tes-
tata erillisellä testipainikkeella. 

Nopea ja helppo asentaa
Termostaatti mahtuu yhteen kojerasiaan ja 
on siten helppo ratkaisu saneerauskohteissa. 
Se sopii hyvin kohteisiin, joissa vikavirtasuo-
jan sijoittaminen kytkennällisesti muualle vir-
tapiiriin on vaikeaa.

Yhteensopiva Enston 
lattialämmitystuotteiden kanssa
Kaikki Enston termostaatit on suunniteltu 
toimimaan erityisen hyvin yhdessä Enston 
lattialämmitystuotteiden kanssa. 

Tassu ja TassuS sekä ThinKit ja ThinMat tar-
joavat ratkaisun kaikkiin lämmitystarpeisiin 
niin uudisrakennuksessa kuin saneerauskoh-
teessakin.
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Tekniset tiedot
Käyttöjännite:   230 V -15 %, +10 %, 50 Hz
Maksimikuorma:  16 A
Maksimiteho: 3600 W
Vikavirtasuojan nimellinen laukaisuvirta: 30 mA 
Vikavirtasuojan tyyppi: A
Kytkin: 2-napainen
Käyttölämpötila: -20…+30 °C
Termostaatin säätöalue: 10 – 60 astetta
Lämpötilanpudotus: kiinteä -4 °C, ohjaus 230V
Merkkivalo: vihreä: termostaatti päällä ja lämmitys pois päältä
 punainen: lämmitys päällä
Lattia-anturi:  NTC 47 kohm/25 °C, pituus 4 m,  
 jatkettavissa 10 metriin asti (2 x 1,5 mm2)
Kotelointiluokka: IP31
Hyväksynnät:  FI
Yleistä: Jussi-sarja


