
Для систем з декільками джерелами тепла Готові рішення

Варіанти комплектації системи з 3 джерелами тепла (газовий + пілетний котел+сонячний колектор) з керуванням 
системою через мережу Internet:

Джерела тепла

Газовий конденсаційний котел

потужністю до 51 кВт 

Пілетний котел

потужністю до 51 кВт

Сонячні панелі

Максимальні витрати теплоносія до 12 л/хв.

Контури

Змішувальний
контур

Змішувальний
контур Прямий контур Гаряче

водопостачання
Контур рециркуляції

ГВП
Контур сонячного

колектора
Котловий контур
пілетного котла

Контури зі
змішуванням, тип
контура та варіант

керування
вибираються в меню
контролера OTC-850i

Контури зі
змішуванням, тип
контура та варіант

керування
вибираються в меню
контролера OTC-850i

Контур радіаторного
опалення з

обмеженням по
температурі
приміщеня 

Бівалентний бойлер з
2-ма

теплообмінниками. 

 Забезпечується нагрів
ГВП від котлів та

сонячного колектора з
пріоритетом сонячного

колектора

Контур з
керуванням насосом

по часу та
температурі
бойлера ГВП

Контур з
керуванням по

температурі
колектора та бака

ГВП

Змішувальний контур з
захистом зворотньої

лінії котла



Для систем з декільками джерелами тепла Готові рішення

Опис роботи системи:

• Контролер керує роботою 2-х джерел тепла
Якщо пілетний котел не забезпечує задану температуру на гідравлічному 
розділювачі — вмикається газовий котел

• Замість пілетного котла може використовуватися електричний котел чи 
тепловий насос

• Якщо замість пілетного котла використовувати твердопаливний котел чи камін 
з водяним теплообмінником, то треба додати в схему бак-акумулятор та пряму 
групу для роботи системи з бака-акумулятора

• Керування газовим котлом можливо в 2-х варіантах: 
◦ on/off по клемам кімнатного термостату
◦ PWM сигналом якщо в котлі є відповідний роз’єм для керування з можливостю 

задавати температуру котла

• Нагрів ГВП забезпечується від котлів та сонячного колектора, в пріоритеті нагрів 
від сонячного колектора. Контролер керує насосом групи сонячного колектора по 
датчикам температури колектора та бойлера ГВП

• Нагрів ГВП відбувається від обох котлів, для коректного нагріву ГВП 
треба сінхронізувати налаштування режиму ГВП на обох котлах

• Для захисту зворотньої лінії твердопаливного котла використувується 
насосна група з термостатичним клапаном 55С

• Робота прямого контуру опалення може бути обмежена по температурі додатковим 
кімнатним термостатом чи керуватися виносною панелью контролера 
(датчик температури вбудований в панель керування)

• Змішувальні контури можуть працювати як контури радіаторного опалення/контури 
теплої підлоги. Відповідний варіант вибирається в меню контролера контролер 850і з панелью керування

• Для кожного контуру можна налаштувати свій погодозалежний графік

• Робота насоса контура рециркуляції задається по часу доби та температурі ГВП 

• Для керування через Internet необхідно підключити контролер до роутера, та 
встановити безкоштовний додаток для iOs чи Android

• Панель керування можно винести з котельні на відстань до 150 м

• Всі функції контролера, які доступні на панелі керування контролером доступні і в мобільному додатку
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Для систем з декільками джерелами тепла Готові рішення

Спеціфікація

1. Котел газовий конденсаційний
9. Бойлер ГВП з 2-ма теплообмінниками
10. Насос рециркуляції ГВП
12. Сонячний колектор
13. Пілетний котел
16. Роутер

З групами без насосів

№ Опис Артикул Ціна роздрібна,
Євро з ПДВ

Кількість, шт Сумма, Євро

2 Колектор на 2 контури з накидними гайками в ізоляції ЕРР 50g/l, з
термометрами в комплекті

ОКС-Р-2-2-К-НГ-і 180,00 1,00 180,00

3 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х точковим
керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з вбудованим контролером OZ

ОZМ-0-25-00-10 405,00 1,00 405,00

4 Колектор з гідравлічним позділювачем на 4 контури з накидними гайками в
ізоляції ЕРР 50g/l, з термометрами в комплекті

ОКС-РР-2-4-К-НГ-і 359,00 1,00 359,00

5,6 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х точковим
керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури

ОTМ-0-25-00-10 305,00 2,00 610,00

7,8 Пряма група в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури ОTH-0-25-00 149,00 2,00 298,00

11 Група сонячного колектора 1-12 л/мин ОTS-0-25-00 221,00 1,00 221,00

14 Контролер з виносною панелью керування OTC-850i 448,00 1,00 448,00

15 Модуль Internet OTC-eco-NET 177,00 1,00 177,00

17 Гільза для датчика температури L=50mm OFA-50-10F 9,00 1,00 9,00

18 Комплект кріплення до колектора ОКК-3Р-і 23,20 2,00 46,40

Датчик температури OS-H-3 16,00 2,00 32,00

19 Датчик температури OS-H-4 16,00 6,00 96,00

20 Датчик температури сонячного колектора OS-W-6 37,00 1,00 37,00

21 Датчик зовнішньої температури OS-W-P 21,00 1,00 21,00

РАЗОМ 2 939,40



Для систем з декільками джерелами тепла Готові рішення

Спеціфікація

1. Котел газовий конденсаційний
9. Бойлер ГВП з 2-ма теплообмінниками
10. Насос рециркуляції ГВП
12. Сонячний колектор
13. Пілетний котел
16. Роутер

З насосними групами з енергозберігаючими насосоми WILO Para 25-6

№ Опис Артикул Ціна роздрібна,
Євро з ПДВ

Кількість, шт Сумма, Євро

2 Колектор на 2 контури з накидними гайками в ізоляції ЕРР 50g/l, з
термометрами в комплекті

ОКС-Р-2-2-К-НГ-і 180,00 1,00 180,00

3 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х точковим
керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з вбудованим контролером OZ

ОZМ-WP-25-06-10 543,00 1,00 543,00

4 Колектор з гідравлічним позділювачем на 4 контури з накидними гайками в
ізоляції ЕРР 50g/l, з термометрами в комплекті

ОКС-РР-2-4-К-НГ-і 359,00 1,00 359,00

5,6 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х точковим
керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури

ОTМ-WP-25-06-10 443,00 2,00 886,00

7,8 Пряма група в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури ОTH-WP-25-06 287,00 2,00 574,00

11 Група сонячного колектора 1-12 л/мин ОTS-WG-25-06 386,00 1,00 386,00

14 Контролер з виносною панелью керування OTC-850i 448,00 1,00 448,00

15 Модуль Internet OTC-eco-NET 177,00 1,00 177,00

17 Гільза для датчика температури L=50mm OFA-50-10F 9,00 1,00 9,00

18 Комплект кріплення до колектора ОКК-3Р-і 23,20 2,00 46,40

Датчик температури OS-H-3 16,00 2,00 32,00

19 Датчик температури OS-H-4 16,00 6,00 96,00

20 Датчик температури сонячного колектора OS-W-6 37,00 1,00 37,00

21 Датчик зовнішньої температури OS-W-P 21,00 1,00 21,00

РАЗОМ 3 794,40


