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TERM-33, termostatstyrning till GSM Fixi.  
 

 

 
 
 
 
 
Styr mellan ”spar” och ”komfort” 
temperatur! 
 
TERM-33 är en fjärrstyrd termostat som 
används tillsammans med GSM Fixi 
fjärrstyrningsenhet. 
 
TERM-33 har 3 st. styrutgångar och 3 st. 
temperaturgivare. För varje separat grupp kan 
man ställa in en ”spar” och en ”komfort” 
temperatur. T.ex. +8 grader för ”spar” och +20 
grader för ”komfort”. Nivåerna kan ställas in fritt 
mellan -29 och +42 gr. C. 
 
För varje grupp kan individuella nivåer väljas. 
Exempelvis en för källaren, en för botten-
våningen och en tredje för övervåningen. Man 
växlar mellan ”spar” och ”komfort” genom att 
ringa upp GSM Fixi och styr utgång 3-5, på 
eller av.  
På = inställd ”komfortnivå” 
Av = inställd ”sparnivå” 
 
 
Inställningen av de olika temperaturerna görs 
enkelt på knappsats och display direkt på 
TERM-33. Enheten ansluts till GSM Fixi med 
medföljande flatkabel. 
 
 

 

 
 

 
TERM-33 har tre st. växlande potential fria 
reläkontakter. Värmeanläggningen kopplas in 
över respektive reläkontakt så att värmen slås 
på när temperaturen sjunker till vald nivå (spar 
eller komfort). 
 
På enheten väljer man även en s.k. Hysteres. 
Denna kan väljas till t.ex. 2 grader.  
 
Funktionen innebär att om man har valt t.ex. +8 
för ”spar” och +20 för ”komfort” så kommer 
enheten att slå på vid +6 respektive +18 grader 
och slå av när temperaturen stigit 2 grader till 
+8 respektive +20 grader. 
 
 
 
 
 

 
Exempel på anslutning. 
 
 
 
 

 

TERM-33 termostatstyrning 

Typ: TERM-33 
E-nr: 6470649 
Nätanslutning: 230 VAC 
Strömför- 20mA när alla reläer är AV 
brukning: 110mA när alla reläer är PÅ 
Fjärrstyrning: Via GSM Fixi 
Temperatur: -20 - +50 grader C 
Mätning: mellan -29 o +42 grader C 
Vikt/mått: 270 gr / 70x60x90 mm 
Godkänning: CE 
Tillverkare: SIKOM AS, Norge 
 


