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PRODUKTARK 

Masterboks trådstyrt (24V) 
 

Koblingssystem beregnet på å styre vannbåren gulvvarmesystem 

med elektroniske termostater. 

 

 

Konstruksjonen er modulær med støtte for flere varmesoner. Et 

koblingssystem bygget med en hovedenhet til enten 4 eller 6 

varmesoner og, om nødvendig, ytterligere eller flere utvidelsesenheter 

for 4 eller 6 soner.  

 

Til en sone forbindes en termostat og en eller to elektrotermiske 

aktuatorer. Samme termostaten kan brukes til å styre flere soner. 

Hovedenheten er også utstyrt med et relé som kan brukes som 

pumpestyring og til ytterligere funksjoner. 

 

 

Systemet kan også utstyres med en programmerbar kontroller som har en tidsurfunksjon for temperaturkontroll 

av termostatene 

med ekstern tidskontroll. Kontrolleren har forhåndsinnstilt 9 forskjellige ukentlige programmer, og brukeren har 

muligheten til å definere 2 ukentlige programmer. Selvstendige programmer kan velges for to separate grupper 

av soner.  

 

 

Regulatoren har et enkelt brukerdisplay med trykknapper og menysystem som forenkler programmering og valg 

mellom komfort, reduksjon eller tidsstyrt modus. Tidsur og driftsinformasjon vises fortløpende i displayet. 

Koblingssystemet er klargjort for montering på DIN-skinne eller montering direkte på veggen eller i et skap med 

skruer. 

 

 

Tekniske data:  

Driftspenning  24Vac ±10 %  

Driftstemperatur  0 °C - 50 °C 

Kapslingsklasse IP30 

Maks ant. aktuatorer (trafo 60VA) 18  

Maks antall aktuatorer pr. sone(15W) 3  

Aktuatorkontakt Triac  

Pumpestyring Relé(8 Amp)  

 

 

 

Tilbehør og reservedeler: 

Type Høiax art.nr. NRF-nummer 

Slave 4 soner trådstyrt (24V) 8377663 8377663 

Slave 6 soner trådstyrt (24V) 8377664 8377664 

Aktuator 22CX 24v NC 8373514 8373514 

Timer for nattesenking 8377665 8377665 

Transformator 60 VA DIN-skinne (24V) 8377659 8377659 
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Skisser av produktene: 

Kontroller: 

Master 4 soner: 

Master 6 soner: 

 

mailto:post@hoiax.no
http://www.hoiax.no/


 

 

Høiax AS | Trippeveien 5 | 1618 Fredrikstad | post@hoiax.no | www.hoiax.no |07.12.2015 

 

Koblingsskjema for en sone: 

 

 

 

 

 

Typer av samme produktgruppe: 

Type Høiax art.nr. NRF-nummer 

Masterboks 4 soner trådstyrt (24V) 8377661 8377661 

Masterboks 6 soner trådstyrt (24V) 8377662 8377662 
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