
Danfoss´ trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med 
enkelthed for øje. Det gør det muligt at montere og betjene trådløs gulv-
varmestyring langt hurtigere og sikrere end hidtil. CF2 systemet består af en 
bred vifte af produkter, som dækker alle installationsbehov.

3 nye unikke produkter i CF2-serien:

» Rumtermostat med infrarød gulvsensor der måler og justerer gulvtempera- 
 turen. Et oplagt valg til badeværelse og andre rum med klinker.

» Repeateren forstærker det trådløse signal. Dette er effektivt ved større instal- 
 lationer, eller hvor der er fysiske forhindringer, som tykke mure og metal-
 genstande.

» Master Regulator med 5 udgange.
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Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt matriale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i

produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.

Alle varemærker i dette matriale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

En enkel løsning med 
 avancerede valgmuligheder

Trådløs fjernbetjening

CF-RC 088U0220

» Trådløs kommunikation med alle rumtermostater 

 via Master Regulator

» Natsænkning, styring af op til 6 boligzoner og ferieprogram

» Alarm-log og enkel identifikation af fejl

» Central navngivning og styring af alle tilsluttede 

 rumtermostater

» Individuel indstilling af alle udgange på Master Regulatoren  

 til enten ON/OFF eller puls-signal

Trådløs Repeater 

CF-RU 088U0230

»  Repeateren øger rækkevidden for den trådløse  

kommunikation mellem Master Regulator og rumtermostater

» Hvis fx en rumtermostat er uden for Master Regulatorens   

 rækkevidde, videresender Repeateren signalet og sikrer  

 derved forbindelsen

Master Regulator 

CF-MC 10 udgange: 088U0200 / 5 udgange: 088U0205

» 2-vejs trådløs kommunikation ved 868 MHz

» 5 eller 10 udgange til 24V termoaktuatorer

» LED-indikator for status på hver enkel udgang 

» Overbelastningssikrede udgange

» Trådløs tilslutning af rumtermostater m.m.

» Regulering vha. ON/OFF eller puls-signal

» To separate relæer for både pumpe- og kedelstyring

» Automatisk selvdiagnoseprogram med fejlkoder

Rumtermostat, standard 

CF-RS 088U0210

» Temperaturindstilling fra 5 – 35 oC 

 ved hjælp af drejeknap

Rumtermostat, institutionsmodel 

CF-RP 088U0211

» Ingen uautoriseret adgang til indstillingsmuligheder

» Velegnet til offentlige rum, børneværelser o.l.

Rumtermostat med display 

CF-RD 088U0212

» Viser indstillet eller aktuel rumtemperatur

» Temperaturindstilling fra 5 – 35 oC

»  Ur-symbol som indikerer timerfunktion

»  Elektronisk begrænsning af minimum- og 

maksimum temperaturer via menu på display

» Alarm-ikoner og fejlkoder på display; 

 fx ved lavt batteriniveau

Rumtermostat med infrarød gulvsensor 

CF-RF 088U0213

Denne termostat tilbyder samme muligheder som 

CF-RD, og derudover

»   Temperaturmåling i gulvhøjde ved hjælp af  

infrarød sensor

»   Regulering af rumtemperatur i forhold til  

aktuel gulvtemperatur

»   Gulvsensor-ikon i display
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