
EB-Therm 500EB-Therm 500

EB-Therm 500 är en helt ny termostat, förberedd för wifi. Termostaten ingår i Cable Kit 500 och ger dig som
installatör en unik möjlighet att erbjuda flexibla lösningar till dina kunder. Med vårt nya wifi-koncept ger vi er
nämligen friheten att välja. En termostat – flera möjligheter. Med och utan wifi. Vårt namn för det är WiFi READYWiFi READY.

Termostat förberedd för wifiTermostat förberedd för wifi
Vårt koncept WiFi READY gör att du som installatör kan erbjuda din kund en komplett och mycket flexibel
golvvärmelösning där valfrihet står i fokus. Konceptet är enkelt: golvvärmetermostaten EB-Therm 500 är en helt
vanlig termostat, förberedd för wifi. Tillsammans med tillbehöret EB-Connect WiFi kan golvvärmen styras med
appen Ebeco Connect. I och med att EB-Therm 500 har ett öppet API finns även möjlighet att låta anläggningen
ingå i ditt smarta hem. Termostaten ingår i nya Cable Kit 500.

Ladda ner appen gratis här:

          

Förenklar för installatörenFörenklar för installatören
EB-Therm 500 är utvecklad med installatörens bästa i fokus. Termostaten är därför enkel att hantera och
installera. Det låga inbyggnadsdjupet gör att kablaget enkelt får plats i dosan. Vid driftsättning finns en tydlig och
lättförståelig uppstartsguide. Allt för att underlätta för installatören. Termostaten har även rums- och golvgivare
samt en inbyggd nedräkningsfunktion som visar när golvvärmen kan startas efter inspackling.

Fler fördelar med EB-Therm 500Fler fördelar med EB-Therm 500
Vår nya termostat har en hel rad fördelar som underlättar för installatören i valet av termostat:

förstärkt isolation (enligt EN 60730) och därmed tåligare för spänningstoppar

stödjer åtta olika givartyper, vilket gör termostat ultimat i ROT-projekt
passar de vanligast förekommande ramsystemen på marknaden
 

Tydlig och lättnavigeradTydlig och lättnavigerad
Termostaten är lättnavigerad och har självinstruerande menyer med tydliga ikoner vilket gör EB-Therm 500 till det
självklara valet för såväl installatör som användare. Färgdisplayen är tydlig och de kapacitiva touchzonerna ligger
utanför displayen för att göra termostatens olika funktioner ännu mer överskådliga och användarvänliga.

Spara energi med EB-Therm 500Spara energi med EB-Therm 500
Energisparprogrammen i EB-Therm 500 är justerbara och både tider och temperaturer kan ställas in individuellt.
Termostaten blir på detta sätt mångsidig och anpassningsbar till många olika miljöer och förhållanden. EB-Therm
500 hjälper dig att spara energi så att du kan få varma, sköna golv där du behöver det, när du behöver det.

EB-Therm 500 har en veckokalender vilket gör att du kan ställa upp scheman för hur din golvvärme ska vara på-
eller avslagen. Med EB-Therm 500 blir det också enkelt att hålla koll på energiförbrukningen. Termostaten visar
energiförbrukningen per år, månad, vecka eller dag på ett överskådligt sätt.

h ps://www.ebeco.se/termostater/eb-therm-500

https://www.ebeco.se/golvvarme/cable-kit-500
https://www.ebeco.se/inomhus/wifi-ready
https://www.ebeco.se/inomhus/wifi-ready
https://www.ebeco.se/tillbehor/tillbehor-till-termostater/eb-connect-wifi
https://www.ebeco.se/golvvarme/cable-kit-500
https://apps.apple.com/us/app/ebeco-connect/id1478128896?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebeco.ebecoconnect


TEKNISK FAKTA:TEKNISK FAKTA:

I förpackningen ingår: front och ram anpassad för Schneider Exxact, front för ELKO Plus/RS samt golvgivare 3 m.

Anslutningsspänning 230 VAC ±10 % ~50–60 Hz

Lufttemperaturområde +5 °C till +35 °C

Golvtemperaturområde +5 °C till +35 °C

Temperaturbegränsare +5 °C till +35 °C

Brytförmåga 3680 W / 16 A / 230 VAC

Anslutningskabel max 2,5 mm²

Belastning Cos φ = 1

Kopplingsdifferens ±0,3 °C

Gångreserv* 36 h

Givarkabel 3 m, NTC 10 kΩ 

Max förlängning givarkabel 50 m, 2 x 1,5 mm²

Mått display 36 x 29 mm

Mått termostat med ram 87 x 87 x 39 mm

Anpassad för ramsystem Schneider Exxact, ELKO Plus/RS

Passar även ramsystem Eljo Trend, ABB Jussi, ABB Impressivo, Berker (S.1, B.3, B.7). Se Tillbehör.

Färg Vit

Kapslingsklass IP21

Godkännande CE, S

* Den tid som programmeringarna finns kvar i termostaten vid ev. strömavbrott.

GivartyperGivartyper
Vid behov kan givarna kalibreras.

Givartyp

NTC 2 kΩ 

NTC 10 kΩ (förinställd)

NTC 12 kΩ

NTC 15 kΩ

NTC 22 kΩ 

NTC 33 kΩ 

NTC 47 kΩ 

NTC 100 kΩ 

ARTIKELFÖRTECKNING:ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr Benämning Mått med ram

8581603 EB-Therm 500 87 x 87 x 39 mm
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GARANTI:GARANTI:

Vi lämnar 5 års produktgaranti vid materialfel på all vår styrning.  
Alla förutsättningar och villkor finns här under garantivillkor.

 

 

 

 

 

 

TILLBEHÖR:TILLBEHÖR:

EB-Connect WiFiEB-Connect WiFi

EB-Connect WiFi är tillbehöret som gör EB-Therm 500 till en wifi-termostat.
Möjliggör styrning av golvvärmen via appen Ebeco Connect eller öppet API.

Artikelnr Benämning

8581604 EB-Connect WiFi
 

FörhöjningsramFörhöjningsram

Våra termostater är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För
utanpåliggande montage används förhöjningsram. Passar samtliga EB-Therm-
modeller.

Artikelnr Benämning Mått FärgFärg

8581686 För Ebeco ram 87x87x29 mm Vit (RAL 9003)

TäckplattaTäckplatta

Om den befintliga ramen inte täcker hålet, monteras termostaten i en
bakomliggande platta; Täckplatta
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https://www.ebeco.se/support/garantivillkor


Artikelnr Benämning Mått Färg

8581697 För ELJO Trend 86x86x6 mm Vit (RAL 9010)

8581687 För Ebeco ram 88x88x4,4 mm Vit (RAL 9003)

GivarkabelGivarkabel

Givarkabel till termostat. Givarkabel 3 m (E 8581671) ingår i
termostatförpackningen.

Artikelnr Benämning Längd

8581671 Givarkabel 3,0 m

8581684 Givarkabel 6,0 m

Testvärden för NTC-
givare

10 °C 18,0 kΩ

15 °C 14,7 kΩ

20 °C 12,1 kΩ

25 °C 10,0 kΩ

30 °C 8,3 kΩ
 

SpiralslangSpiralslang

Spiralslang till termostatens givarkabel. Har ändavslutning som gör att fix- och
fogmassor inte kan läcka in.

Artikelnr Benämning Längd    DI DY

8960541 Spiralslang för termostatens givare 2,5 m 7,5mm 10,0mm

h ps://www.ebeco.se/termostater/eb-therm-500


	EB-Therm 500
	Termostat förberedd för wifi
	Förenklar för installatören
	Fler fördelar med EB-Therm 500
	Tydlig och lättnavigerad
	Spara energi med EB-Therm 500
	EB-Connect WiFi
	Förhöjningsram
	Täckplatta
	Givarkabel
	Spiralslang



