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Versa
Ψεθηαθή αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο
Η ςεθηαθή αληηζηάζκηζε Versa ζρεδηάζηεθε κε γλώκνλα ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο
ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θάζε ηόπνπ. Η εθηεηακέλε ζπλεξγαζία κε κεραλνιόγνπο θαη εγθαηαζηάηεο
πξνζέθεξε κηα εληειώο λέα ζπζθεπή κε πξσηόγλσξε επειημία θαη ραξαθηεξηζηηθά.
Έιεγρνο ηξίνδεο ή ηεηξάνδεο αλακεηθηηθήο βάλαο
Έιεγρνο απ’ επζείαο ζηνλ θαπζηήξα
Αιγόξηζκνο PI
Λεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ECO
Λεηηνπξγία πξνζηαζίαο από παγεηό
Λεηηνπξγία δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο
Δμειηγκέλν εκεξήζην ρξνλνπξόγξακκα
Η ςεθηαθή αληηζηάζκηζε Versa απνηειεί ην ηδαληθό ζπκπιήξσκα θάζε εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζεξκαληηθά ζώκαηα ή ελδνδαπέδην. Είλαη ρξήζηκε ζε κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο κε
απηνλνκία ή θεληξηθή ζέξκαλζε θαζώο επηηπγράλεη
Οηθνλνκία θαπζίκσλ θαη κείσζε ηεο ξύπαλζεο
Ιδαληθέο ζπλζήθεο άλεζεο εμαξηώκελεο από ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ.
Ταπηόρξνλα ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο αληηζηάζκηζεο ζπλνδεύεηαη θαη από κέρξη έλα αλεμάξηεην ζεξκνζηάηε ή
έλα δηαθνξηθό ζεξκνζηάηε πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα ελζσκαησζνύλ ζην θύθισκα
βνεζεηηθέο πεγέο ζέξκαλζεο όπσο ειηαθνί ζπιιέθηεο, ηδάθηα θ.α.

S2

Versa-Μ1
Γηα έιεγρν ηξίνδεο/ηεηξάνδεο θαη θαπζηήξα.

S4

Versa-Μ2

R1, R2
S1

Γηα έιεγρν ηξίνδεο/ηεηξάνδεο θαη θαπζηήξα. Με εκεξήζην ρξνλνπξόγξακκα.

Versa-Μ2.S
Γηα έιεγρν θαπζηήξα. Με εκεξήζην ρξνλνπξόγξακκα.
S3

R3

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο ζα βξείηε ζην εγρεηξίδην ηεο ζπζθεπήο.

CHS
Χξνλνπξνγξακκαηηδόκελνο Διεγθηήο Κεληξηθήο Θέξκαλζεο
Ο ειεγθηήο CHS ζρεδηάζηεθε βάζεη ησλ αλαγθώλ θηεξίσλ πνιιαπιώλ ηδηνθηεζηώλ (πνιπθαηνηθίεο, θηήξηα
γξαθείσλ θ.ι.π) πνπ δηαζέηνπλ ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο.
Μεηξάεη ζπλερώο ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ελεξγνπνηεί ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο αλάινγα κε ηα
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί. Ελεξγεί ζαλ απιή αληηζηάζκηζε εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο
όπνπ νη απαηηήζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη πξνέρεη ε νηθνλνκία θαη ε απιόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο.
Μέρξη 6 πεξίνδνη ζέξκαλζεο
Αλεμάξηεηα ζεξκνθξαζηαθά όξηα ελεξγνπνίεζεο ηεο θάζε πεξηόδνπ
Έλδεημε εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ νζόλε
Η ρξνΧξνλνπξνγξακκαηηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξνζθέξεη
Θεξκηθή άλεζε
Οηθνλνκία θαπζίκσλ θαη ειάηησζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ
Πεξηνξηζκό ηεο αλάγθεο ζπληήξεζεο
Απνθπγή δηαπιεθηηζκώλ κεηαμύ ησλ ελνίθσλ

S1

R1

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο ζα βξείηε ζην εγρεηξίδην ηεο ζπζθεπήο.

Cicada MVC
Διεγθηήο Τξίνδεο & Τεηξάνδεο Αλακεηθηηθήο Βάλαο κε
Πξόζζεηεο Γπλαηόηεηεο
Ο ειεγθηήο MVC πξννξίδεηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο δεζηνύ λεξνύ
γηα ηε ζέξκαλζε ξπζκίδεηαη ζπλερώο κέζσ ηξίνδεο ή ηεηξάνδεο αλεκεηθηηθήο βάλαο κε θηλεηήξα
πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε, ηα ζπζηήκαηα ειηαθήο ππνβνήζεζεο θαη
νη δηαηάμεηο εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο βνεζεηηθώλ πεγώλ όπσο ηδάθηα, ιέβεηεο βηνκάδαο θ.α.
Αιγόξηζκνο PI
Δπελεξγεί ζε ηξίνδεο ή ηεηξάνδεο αλακεηθηηθέο βάλεο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο
Επηπξόζζεηα όκσο ελζσκαηώλεη επηπιένλ ρξήζηκεο δπλαηόηεηεο πνπ βνεζνύλ ζηελ εύθνιε θαη
νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ ίδην ειεγθηή έρεη ελζσκαησζεί έλαο
πιήξεο δηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζε ζπζηήκαηα ειηαθήο ππνβνήζεζεο θαη
όρη κόλν.
Ο Cicada MVC ζπλδεζκνινγείηαη κε 7 δηαθνξεηηθνύο ηδηαίηεξα ρξήζηκνπο θαη κειεηεκέλνπο ηξόπνπο.
Εθηόο από ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο κπνξεί λα εθηειέζεη
έιεγρν άλσ θαη θάησ νξίνπ, δηαθνξηθό έιεγρν ζεξκνθξαζίαο, πξνζηαζία από ρακειή ζεξκνθξαζία
επηζηξνθήο ιέβεηα θ.α.
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Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο ζα βξείηε ζην εγρεηξίδην ηεο ζπζθεπήο.

Γηαθνξηθνί Θεξκνζηάηεο
Διεγθηέο Ηιηνζεξκηθώλ Σπζηεκάησλ
Κηη Ηιηνζεξκίαο
Οη δηαθνξηθνί ζεξκνζηάηεο θαη νη ειεγθέο ειηνζεξκίαο ηεο Charmeg απνηεινύλ ηελ
ηδαληθή ζπλνδεία θάζε ειηνζεξκηθήο εγθαηάζηαζεο. Λεηηνπξγνύλ απνδνηηθά θαη
ξπζκίδνληαη απιά ώζηε λα εθκεηαιιεύνληαη ζην κέγηζην ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη λα
πξνζηαηεύνπλ ηελ εγθαηάζηαζε
MP-DT
Απιόο δηαθνξηθόο ζεξκόηαηεο κε 2 αηζζεηήξηα θαη κία έμνδν γηα ηνλ θπθινθνξεηή ησλ ζπιιεθηώλ.
MP-DT Integra V2
Δηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο κε δύν αηζζεηήξηα θαη έμνδν γηα ηνλ θπθινθνξεηή ησλ ζπιιεθηώλ θαη ηε
βνεζεηηθή πεγή ζέξκαλζεο (ιέβεηαο, ει. αληίζηαζε)
MP-DT Integra 3P
Δηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο πνπ νδεγεί ηνλ θπθινθνξεηή ησλ ζπιιεθηώλ θαη ηε βνεζεηηθή πεγή ζέξκαλζεο
(ιέβεηαο, ει. αληίζηαζε). Χξεζηκνπνηεί ηξία αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο.
ULTRA
Πιήξεο θαη απνδνηηθόο ειεγθηήο ειηνζεξκηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Μέρξη ηέζζεξα αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο
Τξείο αλεμάξηεηεο έμνδνη ξειέ
12 δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ιεηηνπξγίαο
ULTRA-e
Ιζρπξόο θαη απνδνηηθόο ειεγθηήο κε δπλαηόηεηεο ίδηεο κε απηέο ηνπ κνληέινπ ULTRA. Επηπιένλ δηαζέηεη
δηαζύλδεζε Ethernet/internet κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ξύζκηζε, ε παξαθνινύζεζε θαη ε
βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειηνζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο.
C-S001
Κηη ειηνζεξκίαο
Πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ειηνζεξκηθνύ
ζπζηήκαηνο. Δηεπθνιύλεη ηνλ εγθαηαζηάηε ζηελ ηνπνζέηεζε, ηε ζσζηή ξύζκηζε θαη ηελ απνδνηηθή, ρσξίο
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο ζα βξείηε ζην εγρεηξίδην ηεο ζπζθεπήο.

Θεξκηδνκεηξεηέο Μεραληθνί
Θεξκηδνκεηξεηέο Χσξίο Κηλεηά Μέξε
Καηαλεκεηέο Γαπαλώλ
Η εμαηξεηηθή θαη πην δίθαηε ιύζε γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο δαπάλεο
ζέξκαλζεο, ςύμεο θαη δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο.
Λύζεηο ειεθηξνληθέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε κπαηαξία θαη εμαζθαιίδνπλ αθξηβή κέηξεζε
ρσξίο πξνβιήκαηα θαη παξεκβάζεηο.

Supercal 539
Μεραληθόο ζεξκηδνκεηξεηήο 1.5m3/h θαη 2.5m3/h.
Με ηε κεγαιύηεξε νζόλε θαη δπλακηθή πεξηνρή κέηξεζεο από όινπο ηνπο κεραληθνύο ζεξκηδνκεηξεηέο
ηεο αγνξάο.
Πιήξεο κελνύ ηειηθνύ ρξήζηε θαη εγθαηαζηάηε γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάθιεζε παιηώλ κεηξήζεσλ.

Superstatic
Θεξκηδνκεηξεηήο ρσξίο θηλεηά κέξε κε ειάρηζηεο έσο κεδεληθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο πνπ ππεξηεξνύλ
έλαληη ησλ ζεξκηδνκεηξεηώλ ππεξήρσλ.
Μνλαδηθά αθξηβήο θαηαζθεπή κε πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ζύλδεζεο ζε παξνρέο 0.6m3/h έσο 400m3/h.

Καηαλεκεηήο 555/556
Καηαλεκεηήο δαπαλώλ γηα ηνπνζέηεζε ζε ζεξκαληηθό ζώκα. Η πιένλ αζθαιήο θαη απνδνηηθή ιύζε γηα
παιηά δηζσιήληα ζπζηήκαηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θιαζζηθνύ
ζεξκηδνκεηξεηή. Με ή ρσξίο αζύξκαηε κεηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ γηα απμεκέλε επθνιία.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο ζα βξείηε ζην εγρεηξίδην ηεο ζπζθεπήο.

