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Thermowarm TWT, TWTC

• Thermowarm TWT finns i följande utföranden:

- TWT100: vitlackerad front, RAL 9016, NCS S 0500-
N, och grå gavlar. Försedd med effektbrytare. IP44.

- TWTC: rostfritt utförande och svarta gavlar. 
Försedd med sladd och stickpropp. Dold 
temperaturinställning. IP54.

• För offshore och övriga installationer som inte 
omfattas av Ecodesign* 

• Med kamflänsar och rörelement.

• Återställbart överhettningsskydd. 

• Inbyggd termostat med inställningsområde 0 – +35 °C.

• Gavlar av slagtålig termoplast. 

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar. 

Produktfakta

Lättplacerad konvektor för teknisk värme

Thermowarm TWT är en serie lättplacerade 
konvektorer avsedda för värmebehov av mer teknisk 
art, som t.ex. offshore, serviceutrymmen, förråd och 
fordon. TWTC kan dessutom användas i korrosiva och 
aggressiva miljöer.  
    Thermowarm är lättplacerad och har, trots sitt lilla 
format, en stor värmeeffekt. 

EU-kommissionens Ecodesignförordning (EU) 2015/1188 för rumsvärmare skiljer på användningsområden för olika installationer.  
Förordningen gäller då installationen är avsedd att skapa värmekomfort för människor som vistas i lokalen. Förordningen gäller inte för 
installationer som är avsedda för värmebehov av mer teknisk art såsom grundvärme i maskinrum, värmebehov i produktionsprocesser, 
frostskydd, etc. Förordningen gäller heller inte installationer i fordon, offshore eller utomhus. 

Thermowarm TWT100. Vitlackerad front, med effektbrytare. (IP44)

Thermowarm TWTC. Rostfritt utförande med sladd och stickpropp. (IP54)
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Artikelnr Typ E-nr Effekt 
[W]

Spänning 
[V]

LxHxD 
[mm]

Vikt 
[kg]

6982 TWT10521 85 609 62 500 230V~ 465x205x123 2,0

6987 TWT11021 85 609 72 1000 230V~ 765x205x123 3,0

Artikelnr Typ E-nr Effekt 
[W]

Spänning 
[V]

LxHxD 
[mm]

Vikt 
[kg]

11396 TWTC30521 85 609 81 500 230V~ 465x205x123 2,0

11398 TWTC31021 85 609 82 1000 230V~ 765x205x123 3,0
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Thermowarm

Mått 

Liten storlek och enkel installation gör Thermowarm lättplacerad 
även i trånga utrymmen som i en styrhytt.

I rostfritt utförande klarar Thermowarm av korrosiva miljöer. 

Montering
Thermowarm monteras på vägg. För minimimått vid fast 
montage, se figur.

Elinstallation
TWT100 är avsedd för fast installation. TWTC är försedd 
med sladd och stickpropp för anslutning till jordat uttag.
 
 
Reglering
Thermowarm har inbyggd termostat med 
inställningsområde 0 – +35 °C. På TWTC sitter 
termostaten dold för att försvåra för obehöriga att ändra 
temperaturinställningen. TWT100 har effektbrytare. 

Fig. 1: Minimimått vid fast montering.


