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Контролери
Контролер для погодо залежного регулювання
змішувальним контуром

Опис
•

OTC-WT-100

Керування приводом 3-х точковим 230 В 3-х ходового змішувального
клапана

•

Керування приводом 3-х точковим 230 В 4-х ходового змішувального
клапана

•

Керування насосом змішувального контуру

•

Керування котлом по клемах кімнатного термостату

•

Можливість підключення кімнатного термостату

Доступні режими
•

Авто, Еко, Комфорт, Зима/Літо

•

Пріоритет нагріву ГВП

Комплектація:
•

контролер

•

Датчик температури OS-H-4 з кабелем 2м.п. - 2 шт

•

Датчик зовнішньої температури OS-W-P

Артикул

Ціна, Євро з ПДВ

OTC-WT-100

159.00

ТП — кімнатний термостат
Т2 — датчик зовнішньої температури
Т1,Т3,Т4 — датчики температури
S1 — клеми котла
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Контролери

Контролер для комплексного керування котельними

OTC-920-і EcoMax

Опис
•

керування основним джерелом тепла (котел, тепловий насос)

•

керування каскадом котлів

•

керування резервним джерелом тепла (котел, камін)

•

погодозалежне керування контурами опалення

•

адаптаційне керування змішувальними контурами

•

керування контуром сонячного колектора

•

8 базових гідравлічних схем з можливістю розширення

•

виносна панель керування з функцією вимірювання кімнатної
температури. Можна встановити контролер в котельні, а панель в
вітальні тощо

•

можливість розширення можливостей за рахунок додаткових модулів

•

просте підключення до мережі Internet через модуль ecoNET

•

2 рівня доступу (користувач та сервіс) доступні як через панель
керування, так і через мережу Internet

•

велика кількість режимів роботи (Зима, Літо, Ніч, День, Еко,
Провітрювання тощо)

•

Зручне підключення електричної комутації

Комплектація:
•

Контролер з виносною TOUCH панеллю керування з функцією
кімнатного термостату

•

Датчик температури OS-H-4 з кабелем – 4 шт

•

Датчик зовнішньої температури OS-W-P

Артикул

Ціна, Євро з ПДВ

OTC-920-і EcoMax

547.00
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Контролери

Модуль для керування контролером
OTC-920-і EcoMax через мережу Internet

OTC-eco-NET

Опис

Комплектація:
•

контролер

•

кабель для з’єднання.

•

Дозволяє керувати системою опалення, контурами, котлом,
використовуючи телефон, планшет, комп’ютер

•

Окремий доступ для користувача та сервісної служби

•

Підтримка Android, iOS

Артикул

Ціна, Євро з ПДВ

OTC-eco-NET

177.00

Модуль розширення

Опис

OTC-920-С

Керування 2-ма змішувальними контурами
2 привода з 3-х точковим керуванням + 2 насоса
До модуля можна підключити:
•

2 датчики ліній подачі змішувальних контурів

•

2 кімнатних термостата

•

2 приводи 230В з 3-х точковим керуванням

•

2 насоса змішувальних контурів

Комплектація:
•

контролер

•

Датчик температури OS-H-4 з кабелем 2м.п. – 2 шт

Артикул

Ціна, Євро з ПДВ

OTC-920-С

177.00
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Контролери
Панель керування з функцією кімнатного термостата

Опис

OTC-ecoTOUCH

Можна підключити до 6-ти додаткових панелей до контролера OTC920-i
Це дає можливість задавати кімнатну температуру згідно з
відповідним контуром опалення
Керування всіма функціями контролера можливо з будь якої панелі
керування

Артикул

Ціна, Євро з ПДВ

OTC- ecoTOUCH

177.00

Датчики
Роздрібна ціна,
Євро з ПДВ

Артикул

OS-W-P Датчик зовнішньої температури до контролерів серії OTC

OS-H-4

Датчик температури до контролерів серії OTC, кабель L=2m

OS-W-6 Датчик температури сонячного колектора до контролерів серії OTC, кабель L=2m
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Контролери

Гідравлічні схеми контролера OTC-920-і EcoMax
1) Схема з автоматичним джерелом тепла (газовий котел, електричний котел, пілетний котел)
Можна приєднати альтернативне джерело тепла, в такому випадку контролер буде вмикати основне джерело тепла по заданій
температурі.
Кількість змішувальних контурів опалення можна збільшити за рахунок модулів OTC-920-С
Контролер керує роботою:

•
•
•
•
•
•

основного джерела тепла
прямого контуру опалення
2- змішувальних контурів опалення
контура ГВП
контура рециркуляції ГВП
контура сонячного колектора

Варіанти підключення альтернативного джерела тепла
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Контролери

Гідравлічні схеми контролера OTC-920-і EcoMax
2) Схема з автоматичним джерелом тепла та 2-ма альтернативними джерелами тепла (твердопаливний котел та сонячний колектор)
з баком-акумулятором тепла. Один змішувальний контур на систему опалення.
Кількість змішувальних контурів опалення можна збільшити за рахунок модулів OTC-920-С

3) Схема з автоматичним джерелом тепла та 1-м альтернативним джерелом тепла (твердопаливний котел) з баком-акумулятором
тепла. Один змішувальний контур на систему опалення.
Кількість змішувальних контурів опалення можна збільшити за рахунок модулів OTC-920-С
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Гідравлічні схеми контролера OTC-920-і EcoMax
4) Схема з твердопаливним котлом з баком-акумулятором тепла + сонячний колектор.
Один змішувальний контур на систему опалення.
Кількість змішувальних контурів опалення можна збільшити за рахунок модулів OTC-920-С

5) Схема з автоматичним електрокотлом, твердопаливним котлом та сонячним колектором з баком-акумулятором тепла. Два
змішувальних контура та один прямий на систему опалення.
Кількість змішувальних контурів опалення можна збільшити за рахунок модулів OTC-920-С
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Гідравлічні схеми контролера OTC-920-і EcoMax
6) Схема з електрокотлом та твердопаливним котлом з баком-акумулятором тепла. Сонячний колектор використовується тільки на
нагрів ГВП. Змішувальний та прямий контури на систему опалення.
Кількість змішувальних контурів опалення можна збільшити за рахунок модулів OTC-920-С
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