ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ
Η ποιότητα του συστήµατος θέρµανσης βασίζεται σε 4 κύρια στοιχεία: στην ενέργεια
που χρησιµοποιείται, τη διανοµή της θέρµανσης στην οικία, το σύστηµα απαγωγής
καυσαερίων και τη θερµορύθµιση.
Μεταξύ αυτών των 4 στοιχείων, η θερµορύθµιση παίζει κεντρικό ρόλο
στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και στην αύξηση της αντίληψης
της άνεσης. Αναλογιστείτε ότι η µείωση 1°C αντιστοιχεί σε µείωση κατανάλωσης
ενέργειας έως και 7%.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Όλοι οι επίτοιχοι λέβητες Chaffoteaux διαθέτουν τη λειτουργία SRA
που µειώνει τη διακύµανση της θερµοκρασίας µεταξύ δυο συνεχόµενων
κύκλων θέρµανσης. Αυτή η λειτουργία βελτιώνει επίσης την απόδοση
του λέβητα και κρατά το κύκλωµα θέρµανσης στην βέλτιστη θερµοκρασία.
Όλα αυτά δίνουν διαρκή άνεση και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Εσωτερική θερµοκρασία
Εξωτερική θερµοκρασία
Για µπείτε στο MENU, πιέστε OK

Η λειτουργία SRA µπορεί να ενεργοποιηθεί από το EXPERT CONTROL
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ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ
Η κοινή χρήση µιας συσκευής θερµορύθµισης µε λειτουργία SRA των λεβήτων Chaffoteaux εγγυάται την
υψηλότερη απόδοση του συστήµατος θέρµανσής σας µαζί µε την µέγιστη άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας.

ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ

Λέβητας συµπύκνωσης
µε λειτουργία SRA
• EASY CONTROL

Λέβητας συµπύκνωσης
µε λειτουργία SRA
• EXPERT CONTROL

Λέβητας συµπύκνωσης
µε λειτουργία SRA

Λέβητας συµπύκνωσης
µε λειτουργία SRA

• EXPERT CONTROL
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

• EXPERT CONTROL
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

>25 %

>35 %

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ %

23 %

25 %

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SRA
Η SRA είναι µια έξυπνη τεχνολογία που διαχειρίζεται αυτόµατα τις κύριες παραµέτρους των
λεβήτων (θερµοκρασία θέρµανσης και διαµόρφωση ισχύος) για να βελτιώσει την απόδοσή τους.
Με άλλα λόγια, οι λέβητες Chaffoteaux µπορούν πάντα να φτάσουν και να διατηρήσουν την
επιθυµητή θερµοκρασία µε ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
Οι συσκευές αναλογικής θερµορύθµισης (Expert Control και Έλεγχος ζώνης) ελέγχουν την
εσωτερική θερµοκρασία του σπιτιού προσαρµόζοντας την ισχύ του λέβητα.

Θερµοκρασία

T (°C)

Αυτό βελτιώνει την κατανάλωση ενέργειας και µειώνει των κύκλο on-off µε αποτέλεσµα µια
αυξηµένη ζωή των λεβήτων και ένα µειωµένο επίπεδο θορύβου.
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Χωρίς ζώνη άνεσης

Λέβητας Chaffoteaux µε λειτουργία SRA,
κοντρόλ expert, εξωτερικό αισθητήρα
και σύστηµα θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας.
> Άνεση και σταθερότητα θερµοκρασίας.
> Μειωµένη κατανάλωση έως και 35%.

Ζώνη άνεσης

Ώρα
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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
•
•
•
EASY
•
•
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.
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EXPERT CONTROL
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία

EBUS²

Μεγ. απορροφούµενη ενέργεια

Μεγ. < 0,5 W

Θερµοκρασία λειτουργίας

0-50°C

Μνήµη

2h

Αισθητήρας θερµοκρασίας

NTC 5K +/-1%

Βαθµός ανάλυσης
ΚΑΛΩ∆ΙΟ

EBUS2

0,1ºC
*

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.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
134 mm

16 mm

96 mm
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ
EXPERT CONTROL

Κωδικός
Σύστηµα διεπαφής (ενσύρµατο)
- Έλεγχος συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων του λέβητα αερίου,
των ηλιακών συστηµάτων και των υδραυλικών µονάδων
- Χειριστήριο αποστάσεως για τον λέβητα χάρη στο ενσωµατωµένο
αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου
- ∆ιαχείριση έως και 3 ζωνών θέρµανσης, προγραµµατισµός
θέρµανσης και ΖΝΧ, λειτουργία SRA και αναλογική θερµορύθµισης
- Λεπτοµερής πληροφόρηση εξοικονόµησης ενέργειας και
χρηµάτων που επιτευχθηκε µέσω της ηλιακής ενέργειας
- Οθόνη LCD µε διαισθητική πλοήγηση
- Συµπαγείς διαστάσεις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία

3318617
(ES-PT-GR-HR)

EBUS²

Μέγ. απορροφούµενη ενέργεια
Θερµοκρασία λειτουργίας
Μνήµη

Μεγ. < 0,5 W
0-50°C
2h

Αισθητήρας θερµοκρασίας
Βαθµός ανάλυσης

NTC 5K +/-1%
0,1ºC

ΚΑΛΩ∆ΙΟ EBUS2 *
∆ιαστάσεις (ΥxΒxΒ)
96 x 134 x 16 mm

Μήκος

Μέγ. 50m

∆ιάµετρος

Ελάχ. 0,5 mm²

ΚΟΝΤΡΟΛ ΖΩΝΗΣ
Αναλογικός αισθητήρας χώρου (ενσύρµατος)
- Επιλογή τρόπου θέρµανσης (χειροκίνητα/αυτόµατα/ off)
και θερµοκρασίας χώρου
- Ενσωµατώνεται µε τα άλλα εξαρτήµατα του συστήµατος µέσω
του πρωτοκόλλου επικοινωνίας EBUS2
- Οθόνη LCD µε διαισθητική πλοήγηση
- Συµπαγείς διαστάσεις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία

EBUS²

Μέγ. απορροφούµενη ενέργεια
Θερµοκρασία λειτουργίας

3318597

Μεγ. < 0,3 W
0-50°C
2h

Μνήµη
Αισθητήρας θερµοκρασίας

10 K +/-1%
0,1ºC

Βαθµός ανάλυσης
ΚΑΛΩ∆ΙΟ EBUS2 *
∆ιαστάσεις (ΥxΒxΒ)
90 x 90 x 27 mm

Μήκος

Μέγ. 50m
Ελάχ. 0,5 mm²

∆ιάµετρος

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ GAL EVO CHX
Εξωτερικός αισθητήρας (ενσύρµατος)
- ∆ιαβάζει την εξωτερική θερµοκρασία
- Επικοινωνεί µέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας EBUS2
3318599

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας θερµοκρασίας
ΚΑΛΩ∆ΙΟ
∆ιαστάσεις (ΥxΒxΒ)
75 x 52 x 22 mm

Μήκος
∆ιάµετρος

EBUS2

10 K +/- 1%

β=3977

*
Μέγ. 50m
Ελάχ. 0,5 mm²

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