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Regulator temperatury do kotła z podajnikiem

Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. 
Charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w 
znaczący sposób wpływają na komfort użytkowania i eksploatacji kotła CO. Użytkownik ma do 
swojej dyspozycji prosty intuicyjny w obsłudze dotykowy pulpit oparty na kolorowym 
wyświetlaczu. Funkcjonalny panel sterowania składa się z sześciu przycisków funkcyjnych, 
trzech lampek sygnalizacyjnych stan urządzeń oraz czytelny wyświetlacz kolorowy, 
pozwalający na komfortowe przeglądanie parametrów, praktycznie w każdych warunkach 
oświetlenia.

Oprócz standardowych już parametrów jak regulacja obrotów, przedmuchy, ograniczenie 
górnego i dolnego zakresu nastaw temperatury, histereza, parametrów sterowania 
podajnikiem, występują również parametry sterowania przygotowaniem ciepłej wody 
użytkowej CWU, z możliwością wyboru trybu pracy modułu CWU wyłączony, tryb ZIMA oraz 
tryb LATO. Panel Sterowania posiada również możliwość sterowania zaworem mieszającym w 
trybie ręcznym lub standardowym, a szereg parametrów umożliwia elastyczne dostosowanie 
ich do potrzeb użytkownika. Regulator oferuje także nastawę stref czasowych dla CO, CWU 
zaworu oraz pompy cyrkulacyjnej.

Cumulus charakteryzuje się solidnym i dokładnym wykonaniem, posiada wręcz intuicyjną 
obsługę i zadowoli nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Posiada możliwość 
podłączania modułów internetowego FUSION* i modułu GSM*, więcej niż jednego 
modułu/panelu sterującego, który umożliwia kontrolę i zmianę parametrów z dowolnego 
miejsca zakończonego takim panelem, a zmiany wprowadzone w jednym module sterującym 
przesyłane są natychmiastowo do wszystkich pozostałych. Użytkownik ma możliwość 
konfigurowania stref czasowych dla układu grzewczego, stref czasowych dla układu ciepłej 
wody użytkowej oraz zaworu.
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Możliwości:

Sterowanie kotłem podajnikowym

Obsługa wentylatora

Obsługa pompy C.O.

Obsługa pompy CWU

Obsługa pompy cyrkulacyjnej

Obsługa pompy zaworu

Sterowanie zaworem mieszającym

Obsługa wielu modułów zaworu

Sterowanie pogodowe

Obsługa przez Internet (moduł FUSION)

Obsługa termostatu pokojowego zaworu

Obsługa termostatu pokojowego C.O.

Zewnętrzny czujnik temperatury (w zestawie)

Strefy czasowe C.O.

Strefy czasowe CWU

Strefy czasowe Cyrkulacji

Strefy czasowe  zaworu

Kontrola poziomu paliwa (programowa i sprzętowa)

Obsługa zegara

Sygnalizacja dźwiękowa

Dodatkowe tryby działania 

Możliwość rozbudowy

Współpraca z:

- modułem internetowym FUSION do komunikacji poprzez Smartfon (Android) i przeglądarkę

- modułem GSM (1 generacji) do komunikacji SMS 

- układem pomiaru i sygnalizacji poziomu paliwa w zasobniku

- pulpitem zdalnym - umożliwiający nadzór i zmianę parametrów na odległość

- termostatem pokojowym

- urządzeniami typu Euroster i Auraton

- panelem/termostat pokojowy FEBE produkcji FOSTER

- termostatem STB

- dodatkowymi czujnikami do pomiaru

Charakterystyka

Nowoczesny panel dotykowy

Intuicyjna obsługa

Produkt wykonywany także w konfiguracji pod zamówienie klienta

Metalowa, odporna obudowa

Łatwy montaż

Kolorowy wyświetlacz

Produkt gotowy do współpracy z kotłami spełniającymi wymogi 5 klasy i EcoDesign

Algorytm FOSTER i oprogramowanie przyjazne użytkownikowi

*Regulator wykonywany na zamówienie klienta/ producenta kotła

UWAGA powyższe parametry przedstawiają możliwości sprzętowe urządzenia. Nie wszystkie opcje dostępne są w 

wersji podstawowej czy dedykowanej dla danego producenta kotła.


