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 Контролери до котельних та окремих контурів

 Контролери до котельних з можливістю
 віддаленного керування через Internet
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Серія OFC

Особливості серії

• Кольоровий TFT дисплей
• Сенсорне керування
• Інуітивно зрозуміле меню
• Можливість керування котельними з різними джерелами тепла
• Можливість об’єднувати в мережу з контролерами серії OFC та 

насосними групами серії OZ, OT — до 15 контурів

 Контролер OFC-4M 

 4 контура

 Роздрібна ціна: 199,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• Керування 2-ма змішувальними контурами 
              (котловий контур, контур теплої підлоги 
              контур радіаторного опалення)
              

• Керування 2-ма прямими контурами (ГВП, рециркуляція, прямий 
контур опалення)

• Погодозалежне керування (окремо для кожного контуру)

До контролера можна підключити:

• датчик зовнішньої температури
• 2 датчика ліній подачі змішувальних контурів
• 2 кімнатних датчика або датчики температури стяжки підлоги
• 2 датчика лінії подачі прямих контурів
• датчик температури бойлера ГВП 
• 4 термостата

• 2 привіда 230В з 3-х точковим керуванням
• 4 насоса

Контролер може считувати показники датчиків температури груп серії ОТ

Приклади схем з використанням OFC-4M
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Серія OFC

 Контролер OFC-2M

 змішувальний контур

 Роздрібна ціна: 95,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• Керування змішувальним контуром
              (котловий контур, контур теплої підлоги 
              контур радіаторного опалення)

• Погодозалежне керування

До контролера можна підключити:

• датчик зовнішньої температури

• датчик ліній подачі

• датчик зворотньої лінії

• кімнатний дачтик або датчик стяжки підлоги

• термостат

• привід 230В з 3-х точковим керуванням

• насос

Контролер може считувати показники датчиків температури груп серії ОТ

Приклади схем з використанням OFC-2M
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Серія OFC

 Контролер OFC-2Н

 2 прямих контура

 Роздрібна ціна: 95,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• Керування 2-ма прямими контурами 
              (ГВП, рециркуляція, прямий контур опалення)

• Погодозалежне керування (окремо для кожного контуру)

До контролера можна підключити:

• датчик зовнішньої температури

• 2 датчика лінії подачі прямих контурів

• датчик температури бойлера ГВП 

• датчик температури 2-го теплообмінника бівалентного бойлера

• термостат

Контролер може считувати показники датчиків температури груп серії ОТ

Приклади схем з використанням OFC-2Н
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Серія OFC

 Контролер OFC-ER

 керування джерелами тепла

 

Роздрібна ціна: 90,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• керування 3-ма джерелами тепла
згідно заданих приоритетів та запитів на тепло від об’єднаних в 
мережу контролерів  серії OFC насосних груп серії OZ. 

              Наприклад: газовий котел, твердопаливний
              котел з баком-акумулятором, електрокотел

              Можна змінювати приорітети роботи котлів по
              часу доби

• контролер отримує запит на тепло від інших контролерів OFC чи груп 
OZ і автоматично вмикає той котел, який може забезпечити таку 
температуру та повинен працювати згідно вибраних приорітетів

• до контролера можна під’єднати датчик температури бака-
акумулятора

• до контролера можна під’єднати датчик гідравлічного розділювача

• контролер вмикає 2 котла через клеми кімнатного термостату та 
керує насосом подачі з бака-акумулятора

Приклади схем з використанням OFC-ER
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Датчики

Артикул Зображення     Роздрібна ціна, Євро з ПДВ

Датчик зовнішньої температури до 
контролерів серії OFC OS-W-0 21

Датчик температури до контролерів серії 
OFC, кабель L=2m OS-H-3 16
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Серія OTC

Особливості серії

• Кольоровий TFT TOUCH дисплей
• Сенсорне керування
• Інуітивно зрозуміле меню
• Можливість керування котельними з каскадом котлів
• Можливість віддаленного керування через Internet
• Можливість встановити до 6 кімнатних панелей

 Контролер OTC-850-i

 5 контурів

 виносна панель керування в   
 комплекті 

 Роздрібна ціна: 448,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• Керування котлами, альтернативними джерелами тепла

• Керування змішувальними контурами  ( до 2-х контурів)

• Керування насосом прямого контура

• Керування насосом ГВП

• Керування насосом рециркуляції

• Керування насосом сонячного колектора

До контролера можна підключити:

• зовнішньої температури

• температури гідравлічного розділювача

• 2 датчика ліній подачі змішувальних
              контурів

• 2 датчика температури бойлера ГВП 

• датчик температури сонячного колектора

• 2 привіда 230В з 3-х точковим керуванням

• 6 насосів

• до 6 кімнатних TOUCH панелей

• модулі розширення функцій

• модуль доступу через Internet
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Серія OTC

 Модуль Internet OTC-eco-NET

 Роздрібна ціна: 177,00 Євро з ПДВ

Модуль для керування контроллером OTC-850i через мережу  Internet

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

Окремий доступ для користувача та сервісної служби

Підтримка Android, iOS

 Модуль розширення OTC-850-В

 Роздрібна ціна: 168,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• Керування 2-ма прямими контурами ГВП в бівалентном бойлері

До модуля можна підключити:

• 2 датчика температури бойлера

• 2 насоса

 Модуль розширення OTC-850-С

 Роздрібна ціна: 168,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• Керування 2-ма змішувальними контурами (2 привода з 3-х точковим 
керуванням + 2 насоса)

До модуля можна підключити:

• 2 датчика ліній подачі змішувальних контурів

• 2 кімнатних термостата

• 2 привіда 230В з 3-х точковим керуванням

 Кімнатна панель керування

 Роздрібна ціна: 157,00 Євро з ПДВ

Можливості:

• Дозволяє бачити всі налаштування системи, а також наявний стан 
системи опалення

• Виконує функцію кімнатного термостату з недільним програмуванням

• Кольоровий TUCH дисплей

Датчики

Артикул Зображення     Роздрібна ціна, Євро з ПДВ

Датчик зовнішньої температури до 
контролерів серії OTC OS-W-P 21

Датчик температури до контролерів серії 
OTC, кабель L=2m OS-H-4 16

Датчик температури сонячного колектора до 
контролерів серії OTC, кабель L=2m OS-W-6 37



Контролери прайс-лист 01.05.2018 

Приклади схем з використанням OFC-850-і
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