
Intelligent varmestyring som 
del av et smarthussystem

Nyhet!



Intelligent romtermostat 
Den nye intelligente romtermostaten har et tydelig display som viser 
romtemperatur samt de aktive programmene som eksempelvis; nattsenking, 
ferie eller frostsikring.
 
Ønsket temperatur og program kan stilles inn direkte på romtermostaten 
eller via appen/internett. Ved å ta i bruk systemets mange funksjoner og 
programmer oppnår du komfort samtidig som du reduserer energiforbruket, 
med opp til 30 %.

Ny kontrollboks
Armaturjonssons nye kontrollboks gjør innstillingen og overvåkingen av 
varmeanlegg enkel og effektiv. Aktuatoren passer med alle standard 230V 
gulvvarmesystemer og har M30x1,5mm tilkobling til fordeleren. Med ”først 
åpen” split montert ved levering kan aktuatoren raskt og enkelt monteres på 
manifolden. Når aktuatoren er montert fjernes ”første åpne” låsesplinten, og 
aktuatoren er klar til bruk. Aktuatoren leveres som NC, ”normalt lukket”.

Styrer både vannbåren gulvvarme og radiator
Armaturjonsson varmestyring iT600 gjør det mulig å kombinere ulike typer 
varmesystemer i én enkelt styring. Radiatoraktuatoren er utstyrt med 
to stykker AA-batterier og kommuniserer trådløst med romtermostaten. 
Der det er behov for å forsterke det trådløse signalet benyttes en trådløs 
signalforsterker.

Ekte fagfolk setter kvalitet i førersetet
Armaturjonsson varmestyring er produsert og programmert med tanke på 
kontroll, komfort og energibesparelse. I kombinasjon med Arjonfloor® 
gulvvarme og Sanipex Calor radiatorrør oppnår du brukervennlighet samt 
installasjons-  og driftssikkerhet. 

Ny trådløs varmestyring 
for vannbåren gulvvarme 
og radiator
iT600 varmestyring fra 
Armaturjonsson er utviklet for å 
styre vannbåren gulvvarme og/eller 
radiator. Med iT600-appen kan du 
overvåke og endre innstillinger i 
varmesystemet fra en smarttelefon, 
nettbrett eller PC.



Romtermostater 
Leveres i sort eller hvit utførelse med batteri 
eller direkte 230V-tilkobling. 230V-utgaven 
fungerer også som en signalforsterker i 
anlegget. Begge har trådløs kommunikasjon, 
og én romtermostat kan styre én kanal på 
kontrollboksen eller seks radiatorventiler.

Kontrollboksen 
Har åtte kanaler. Hver kanal har tre utganger, 
og totalt 24 aktuatorer kan tilkobles. 
Utbyggingsenhet med fire kanaler (12 
aktuatorer) er tilgjengelig. Innebygget ventil-
mosjonsprogram én gang per uke.

Universal nettverksport 
En kommunikasjonsenheten mellom rom-
termostat og radiatorventil. Nettverksporten 
tilkobles internett og gir mulighet for 
varmestyring i app. En nettverksport tar opptil 
240 tilkoblinger.

Aktuator 
For tilkobling til kontrollboks. M30x1,5mm 
gjenge, 230V. Leveres også som 24V.

Radiatoraktuator 
Med standard M30x1,5mm gjenge. Aktuatoren 
leveres standard med adapter til annen ventil, 
og tilpasser seg slaglengden på eksisterende 
ventil.



Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det armaturjonsson.no 22 63 17 00
firmapost@armaturjonsson.no

Google Play AppStore

Teknisk håndbok Arjonfloor® kan lastes ned fra vår hjemmeside: 
www.armaturjonsson.no/dokumentasjon

For kurs og tekniske spørsmål kontakt oss på teknisk@armaturjonsson.no 
eller 22 63 17 00.

Last ned Salus-appen og kom i gang med den trådløse styringen.
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