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OSO Charge R2.2 temperatursensor leveres med ledning og er beregnet for tilkobling til en OSO Charge R2.2 elektronisk 
styring av strømtilførsel til OSO elektriske boligberedere. Temperatursensoren leser av vanntemperaturen i tre forskjellige høy-
der inne i berederen, og informerer kontrollenheten (medfølger ikke) om når det er behov for oppvarming av forbruksvannet i 
kombinasjon med kontrollenhetens innstillinger. 

OSO Charge  gjør det mulig å varme opp varmtvannsberederen på tidspunkter med gunstige strømpriser, og enheten kan 
også lære seg tappemønsteret i boligen slik at det alltid er tilgjengelig varmt vann ved behov samtidig som strømforbruket til 
vannoppvarming holdes på et minimum. 
OSO Charge-systemet kan ettermonteres på utvalgte eksisterende OSO boligberedere, eller kan leveres som en pakkeløsning 
komplett med ny bereder, kontrollenhet, temperatursensor og ledninger. se www.osoenergy.no for mer informasjon. 
Temperetursensoren skal monteres av autorisert personell, og krever intet spesielt vedlikehold etter montering. Det er imidler-
tid behov for en årlig sjekk av rørkoblingen for å kontrollere at det ikke forekommer lekkasje. Se også evt. manual for OSO 
Charge R2.2. 

OSO Charge temperatursensor for OSO elektrisk varmtvannsbereder

Varenr.
NRF

 Vare-
betegnelse Beskrivelse Dimensjon

8004019 Temp. sensor Temperatursensor med ledning, for 200 l. OSO bereder L 832 mm
8004021 Temp. sensor Temperatursensor med ledning, for 300 l. OSO bereder L 1282 mm

FORDELER
Egnet for elektronisk 
styring av utvalgte 
OSO boligberedere.

Reduserer strøm-
forbruket til opp-
varming av varmt 
forbruksvann. 

Charge R2.2 - Temperatursensor for OSO elektrisk varmtvannsbereder

 Produkt. D Ø ansl. 

CHARGE Temp. sensor/200L – G1/2M 832 G 1/2”
CHARGE Temp. sensor/300L – G1/2M 1282 G 1/2”

Temp. sensor. Alle mål i mm.
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