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Regulacja ogrzewania SystaCompact II

SystaCompact II
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Zalety i korzyści

• Komfortowa regulacja jednego obiegu grzewczego bez mieszacza i przygotowania ciepłej wody użytkowej
• Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania i jeden nastawny program przygotowania ciepłej wody użytkowej
• Nastawa obiegu grzewczego za pomocą panelu obsługi
• Regulacja obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej lub na podstawie temperatury pomieszczenia
• Uwzględnianie temp. pomieszczenia przy regulacji obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej (nastawne)
• Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, oraz 10-cio letnie buforowanie czasu zegarowego
• Adaptacja krzywej grzania do budowli
• Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie uwzględnienia temperatury zewnętrznej i temperatury pomieszczenia
• Opcjonalne energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej z nastawnym programem czasowym, funkcja Taster (przycisk) i wyłączanie pompy 

zależnie od temperatury powrotu cyrkulacji
• Wskazanie obsługi serwisowej
• Przyłącze LAN dla Web-Portal SystaWeb do nadzorowania systemu i zmiany nastaw regulacji poprzez internet

Wskazówka

• Tylko do współpracy z kotłem Modula NT/III lub ModuVario NT, płytka regulacji jest zabudowana w kotle
• Regulacja ogrzewania SystaCompact II  nie może być zamawiana oddzielnie, objęta jest ona zakresem dostawy kotła

Dane techniczne

SystaCompact II

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie 
pomiędzy regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Pobór mocy (zużycie energii) W 6

Rodzaj zabezpieczenia (Regulacja w kotle) Patrz dane techniczne kotła

Klasa zabezpieczenia (Regulacja w kotle) Patrz dane techniczne kotła

Bezpiecznik Mini bezpiecznik 3,15 AT

Bufor czasu zegarowego 10 lat

Wskazówki zabudowy

Prosta instalacja

• Płytka regulacji zamontowana w kotle Modula NT/III wzgl. ModuVario NT
• Panel obsługi wintegrowany w kotle (Kocioł Modula NT/III wzgl. ModuVario NT)




