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Regulacja ogrzewania Compact C - następca SystaCompact II (zewnętrzny montaż)

Krótki opis

Regulacja ogrzewania Compact C jest regulatorem ogrzewania do montażu naściennego w instalacjach z niemieszanym obiegiem grzewczym i 
gazowym kotłem kondensacyjnym Paradigma Modula III i PMA

Cechy charakterystyczne

•	 Regulacja ogrzewania dla niezmieszanego obiegu grzewczego 
sterowany w zależności od temperatury zewnętrznej i/lub 
pomieszczenia (opcja: wymagany regulator pomieszczenia)

•	 Sterowanie ogrzewaniem zbiornika ciepłej wody (LP / ULV)
•	 Sterowanie gazowym kotłem kondensacyjnym poprzez magistralę 

OpenTherm
•	 Opcjonalna regulacja cyrkulacji ciepłej wody
•	 Montaż naścienny
•	 Obsługa za pomocą ekranu dotykowego regulacji
•	 Karta Micro SD do zapisywania danych i aktualizacji oprogramowania

•	 Możliwość podłączenia sterownika S-Touch montowanego w 
pomieszczeniu

•	 Interfejs LAN do portalu internetowego SystaWeb, umożliwiający 
monitorowanie systemu i konfigurację pracy przez Internet

•	 Możliwość obsługi regulacji w sieci lokalnej za pomocą aplikacji 
S-Touch na Androida i IOS

•	 Możliwość podłączenia do regulacji solar SystaSolar Aqua II za 
pośrednictwem magistrali, wyświetlanie temperatur i uzysków solar 
na ekranie dotykowym regulacji, na panelu sterowania S-Touch oraz 
w aplikacji S-Touch

Comapct C

Numer zamów. 09-7651

Zakres dostawy

Regulacja	ogrzewania	Compact	C	• Czujnik	zewnętrzny	i	zbiornika	• Dokumentacja

Wskazówka

PMA Kombi można łączyć z regulacją Compact C tylko wtedy, gdy występuje zawór przelewowy lub została osiągnięta minimalna objętość ciepłej 
wody 

Dane techniczne

Compact C

Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść 230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie 
pomiędzy regul.  Całk. długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 180 x 142 x 48

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

Ochrona IP 40 według EN 60730-1

Bezpiecznik 3,15 A

Bufor potrzymania zegara 10 lat

Kontrola wszystkie komponenty są CE-konform

KW

WW

M

Regulacja ogrzewania Compact C

Regulacja



287

R
eg

ul
ac

ja

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Osprzęt

Panel obsługi S-Touch

Panel obsługi S-Touch SystaComfort II dla 1. i 2. obiegu grzewczego

Cechy charakterystyczne: 
•	 Panel obsługi z kolorowym ekranem (Touchscreen) do montażu naściennego
•	 Łatwa i komfortowa obsługa systemu grzewczego i solar
•	 Graficzne wyświetlanie temperatury kolektora i uzysków solar (jeśli regulacja ogrzewania Compact C jest podłączona 

do regulacji solar SystaSolar Aqua II za pośrednictwem magistrali))
•	 Wintegrowany czujnik pomieszczenia
•	 Front panelu obsługi z tworzywa biały lub czarny
•	 Panel obsługi do montażu naściennego
•	 Podłączenie do regulacji ogrzewania Compact C 2-żyłową linią bus

Zakres dostawy: Panel	obsługi	do	montażu	naściennego	• Materiał	montażowy	• Dokumentacja

Panel obsługi  
SystaComfort II
S-Touch biały

Panel obsługi  
SystaComfort II
S-Touch czarny

Numer zamów. 09-7659 09-7660

Rozbudowa o sterowanie pompą cyrkulacyjną

Zakres dostawy: Czujnik	TZR	• Taśma	mocująca

Numer zamów. 09-7316

Dane techniczne - Panel obsługi S-Touch

Wymiary 92 x 132 x 22 mm

Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia III wg. EN 60730-1

Napięcie zasilania poprzez linię BUS, mniej niż 24 V

Kontrola  wszystkie komponenty są CE-konform

Temperatura otoczenia °C 0°C do 50 °C

APP S-Touch

Krótki opis

App S-Touch do obsługi systemu grzewcze-
go i systemu solar poprzez Smartphone lub 
Tablet
 
Cechy charakterystyczne
•	 App S-Touch dla Smartphone lub Tablet z 

systemem Andorid lub IOS
•	 Odzwierciedlenie 1:1 powierzchni obsługi 

S-Touch na Smartphonie lub Tablecie
•	 Tylko w sieci domowej, nie poprzez Inter-

net
 
Wskazówka

Regulacja ogrzewania SystaComfort II musi 
być połączona z ruterem DSL

Regulacja
Regulacja ogrzewania Compact C


