
EXPERT CONTROL

Τροφοδοσία EBUS²

Μεγ. απορροφούµενη ενέργεια Μεγ. < 0,5 W

Θερµοκρασία λειτουργίας 0-50°C

Μνήµη 2h

Αισθητήρας θερµοκρασίας NTC 5K +/-1%

Βαθµός ανάλυσης 0,1ºC 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ EBUS2 *

Μέγιστο µήκος Μέγ. 50 m

Ελάχιστη διάµετρος Ελάχ. 0,5 mm2

Πιστοποίηση CE

Χαµηλή τάση ρύθµισης LVD 2006/95/EEC

Ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή EMC 2004/108/EC

* Προς αποφυγή προβλήµατος παρεµβολής,, συνιστάται η χρήση πλέγµατος καλωδίου για σύνδεση µε το Expert Control στο λέβητα ή στα διάφορα αξεσουάρ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

134 mm 16 mm

96 m
m

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

EXPERT CONTROL

EXPERT CONTROL: σύστηµα διεπαφής ικανό
για διαχείριση όλων των εξαρτηµάτων
των σύνθετων συστηµάτων ενώ παράλληλα
διασφαλίζει τη µέγιστη ευκολία χρήσης.

> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 
• Μειωµένες διαστάσεις 96x134x16 mm (ΥxΒxΒ).

 
> ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Αναλογικός αισθητήρας χώρου.
Λειτουργία SRA.
Ωριαίος, ηµερήσιος, εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός θερµοκρασίας θέρµανσης.
∆ιαχείριση έως και 3 ζώνες.
Τρόπος λειτουργίας ∆ιακοπών.

• 
•
•

 
 
• 

> ΑΝΕΣΗ ΖΝΧ
ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
• Λειτουργία άνεσης
• Προγραµµατισµός ΖΝΧ

ΜΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ
• Έλεγχος ηλιακού
• Μετρητής εξοικονόµησης ενέργειας
• Παράµετρος προγραµµατισµού ηλιακού
• Σύστηµα οπτικοποίησης σχήµατος
• Οπτικοποίηση των kWh που προέρχονται από την ηλιακή συνεισφορά
• Οπτικοποίηση του CO2 που εξοικονµείται χρησιµοποιώντας ηλιακή ενέργεια
• Αριθµός διαθέσιµων ντους

ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
• Βελτίωση παραγωγής θέρµανσης και ΖΝΧ
• Οπτικοποίηση των ενεργών πηγών ενέργειας

 

> ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Εύκολη σύνδεση µε µόνο 2 καλώδια.
• Έλεγχος όλου του συστήµατος µέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας EBUS2.
• ∆ιαισθητική πλοήγηση µέσω οθόνης LCD οπίσθιας προβολής.
• Προσωποποίηση αρχικής οθόνης.
• Πλοηγός για την εγκατάσταση των λεβήτων αερίου και των ηλιακών συστηµάτων:

οδηγούµενη διαµόρφωση των κύριων πραµέτρων του συστήµατος.

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 25% συνδυάζοντας ένα λέβητα συµπύκνωσης και τη λειτουργία SRA.
• Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% συνδυάζοντας ένα λέβητα συµπύκνωσης,τη λειτουργία SRA

εξωτερικό αισθητήρα και επιδαπέδια θέρµανση.

EASY
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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