
FRAMTIDSSÄKER UPPVÄRMNING MED 
KE THERM TPD HOMESIDE INSIDE
Småhuscentral TPD från KE Therm är en modern och framtidssäker 
fjärrvärmecentral. Denna toppmodell har komponenter du vanligtvis 
hittar i större centraler och det senaste inom styrutrustning. 
Med Homeside Inside får du dessutom ett uppkopplat system med 
självlärande egenskaper. Med både inom- och utomhusgivare lär sig 
systemet hur fjärrvärmecentralen skall styras för bästa komfort och 
energieffektivitet.

Det unika konceptet med Cloud Update ingår naturligtvis. 
Med smart appstyrning får du dessutom full kontroll på din energiför-
brukning och ditt inomhusklimat. 

•  HomeSide Inside med Cloud Update

•  Självlärande system som anpassar sig 
      efter din fastighet.

•  Kan styras via mobilapp

•  Trådlösa rumsgivare

•  Teknik för maximal komfort, ekonomi 
      och hållbarhet.

– framtidens fjärrvärme idag

Patenterat system med elektronisk styrning av varmvattnet.
SMÅHUSCENTRAL TPD 1-4 LGH
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KE THERM – HOMESIDE INSIDE
LÄS OM DET UNIKA KONCEPTET PÅ VÅR WEBB
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Tekniska specifikationer
Mått, central (bredd x djup x höjd) 380/580 x 410 x 780 mm *

Vikt, central 38 kg

Vikt, skåp och lucka 8 kg

Anslutning Kulventil 90° vinkel mot vägg. Anslutning kan göras uppifrån alt. nedifrån

* Centralen finns i två olika utföranden med bredderna 380 mm och 580 mm.
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Svensktillverkad kvalitetscentral för värmeväxling och styrning av fjärrvärme 
i småhus.

Centralen är servicevänlig och mycket lätt att installera. Utan onödiga extra 
kopplingar kan man enkelt ansluta alla rör valfritt uppåt/nedåt. Med rätt service 
och underhåll är centralen konstruerad för hålla i minst 30år

Hållbarhet börjar med hög kvalité

•    Stabil och kraftig konstruktion 
•    Helsvetsad med 100% syrafasta rostfria rör 
•    Minimalt antal skarvar 
•    Specialnipplar med helt plan tätningsyta med styrkant för packning 
•    Packningar av högsta kvalité

Några fördelar
•    Elektronisk styrning av varmvattnet
•    Lätt att komplettera med varmvattencirkulation
•    Låga underhållskostnader
•    Lång livslängd , lägst LCC
•    Valbart kvs-värde även på styrventil för varmvatten
•    Smart varmhållningsfunktion
•    Specialsvetsnippel

SMÅHUSCENTRAL TPD 1-4 LGH


