
Ecopower Plus

Energiebesparende regelingen



Goed geregeld binnenklimaat

Voordelen:
Hoge energiebesparingen
Comfortabel binnenklimaat
Constante binnentemperatuur
Gebruiksvriendelijk
Buitentemperatuursensor (optioneel)
Geschikt voor GBS
Eenvoudig te installeren
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Ecopower Plus regeling 

De Thermoscreens Ecopower Plus regeling is ontworpen om een
comfortabele en constante binnentemperatuur te creëren en
merkbaar op de energiekosten te besparen. De nieuwe
energiebesparende regeling omvat de volgende verbeteringen:

1. Nieuw design 
Door de nieuwe vormgeving kan het
bedieningspaneel zeer eenvoudig op de
wand worden bevestigd. De nieuwe
vormgeving zorgt voor meer installatie- en
bedieningsgemak. De Ecopower Plus wordt
standaard met een zes meter lang snoer
geleverd. Ook is het mogelijk de nieuwe
regeling uit te rusten met een
buitentemperatuursensor. 

2. ‘Slimme’ regeling 
De geprogrammeerde instellingen worden 
in het bedieningspaneel opgeslagen. 
Het luchtgordijn zal, nadat het heeft 
uitgestaan, altijd werken op de vooraf
ingegeven instellingen.

3. Ingebouwde temperatuursensor
Het luchtgordijn bevat een ingebouwde temperatuursensor, die
alleen in de automatische stand wordt gebruikt. Deze sensor meet
de temperatuur in de ruimte en selecteert automatisch het
bijbehorende verwarmingsniveau om de binnentemperatuur op het
gewenste niveau te brengen of te houden.

4. Optionele buitentemperatuursensor
De Ecopower Plus biedt als optie een koppeling met een
buitentemperatuursensor. Dit alleen in de automatische stand.
Als de buitentemperatuursensor buiten minder dan 10 ºC meet,
dan wordt het luchtgordijn ingeschakeld op volledige verwarming. 
Als de buitentemperatuursensor buiten tussen de 10 ºC en 15 ºC
meet, dan wordt de verwarming op 50% van de capaciteit
ingesteld. 
Als de buitentemperatuursensor meer dan 15 ºC meet, wordt de
verwarming uitgeschakeld en recirculeert het luchtgordijn de lucht
in de ruimte.

Vertrouwde voordelen
Naast de bovenstaande verbeterpunten blijven de vertrouwde
voordelen van kracht. Zo bevat de Ecopower Plus regeling een
automatische en handmatige stand. Verder regelt één
bedieningspaneel gelijktijdig de luchthoeveelheid, ruimte-
temperatuur en het verwarmingsvermogen van maximaal 15
luchtgordijnen.
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