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SOREL Mikroelektronik GMBH - Германия
Управления и сензори за соларни, отоплителни и санитарни системи

ЦЕНОВИ КАТАЛОГ - 2019

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ
ЗА СОЛАРНИ, ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И БГВ

Контролери за диференциална температура за соларни системи
STDC
Компактен контролер за диференциална температура за9 типа соларни системи, акумулатор,
котелни инсталации на твърдо гориво
Атрактивен дизайн - размери: H=115 mm W=86mm D=45mm с избор на различни системи
Високо контрастен осветен дисплей 128x64 точки с графичен режим и пълни текстови съобщения, IP40
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
Контакти:
• 3 входа за температурни сензори Pt1000
• Релейни изходи 230VAC за помпи или вентили според версията

Входове за температурни сензори Pt1000
Релейни изходи 230V
в това число за контрол на оборотите на стандартна помпа
Изходи 0..10V или PWM сигнал
Брой на приложенията (схемите)
Светодиодни индикатори за статуса - червен/зелен
Опростено измерване на енергията
Измерване на енергията на база дебита (Grundfos VFS сензор)
Функция на термостат по време и температура
Подсигурен с батерия часовник за реално време
Защита от легионела посредством соларите
Защита от легионела посредством допълнително подгряване
Функция за охлаждане
Упътване за настройките
Защита на системата
Защита на колекторите
Защита на топлинния акумулатор (бойлер)
Програми против замръзване
Подохлаждане
Логика за вакуумно-тръбни колектори
Програма за източване и запълване на топлоносителя
Съхранение на данните, статистика и графичен анализ
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час
Заключване на менюто срещу случайни въздействия
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър (опция)
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Фабрично зададени
хидравлични схеми
1. Солар и бойлер/акумулатор
2. Солар и басейн
3. Котел и бойлер/акумулатор
4. Трансфер между акумулатори
5. Управление на отоплителен кръг
6. Термостат
7. Универсална температ.разлика
8. Спирателен кран
9. Солар с топлообменник и басейн
(за версии V3 и V4)

ЛВ без ДДС

ЛВ с ДДС

10003

STDC без температурни сензори

181.00 лв.

217.20 лв.

10203

STDC с 2 броя температурни сензори TT/S2 PT1000

213.00 лв.

255.60 лв.

10303

STDC с 3 броя температурни сензори TT/S2 PT1000

229.00 лв.

274.80 лв.

Kод

Тип на контролера и брой на температурните сензори

MTDC
Надежден контролер за диференциална температура за 25 вида схеми соларни системи или котли
с допълнителни функции
Атрактивен дизайн - размери: H=163 mm W=110mm D=51mm с избор на различни системи
Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения, IP40
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
Контакти:
• 3 входа за температурни сензори Pt1000
• 2 релейни изхода 230VAC за помпи или вентили
Входове за температурни сензори Pt1000
Релейни изходи 230V
в това число за контрол на оборотите на стандартна помпа
Изходи 0..10V или PWM сигнал
Брой на приложенията (схемите)
Светодиодни индикатори за статуса - червен/зелен
Опростено измерване на енергията
Измерване на енергията на база дебита (Grundfos VFS сензор)
Функция на термостат по време и температура
Подсигурен с батерия часовник за реално време
Защита от легионела посредством соларите
Защита от легионела посредством допълнително подгряване
Функция за охлаждане
Упътване за настройките
Защита на системата
Защита на колекторите
Защита на топлинния акумулатор (бойлер)
Програми против замръзване
Охлаждане
Логика за вакуумно-тръбни колектори
Програма за източване и запълване на топлоносителя
Съхранение на данните, статистика и графичен анализ
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час
Заключване на менюто срещу случайни въздействия
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър (опция)

Фабрично зададени
хидравлични схеми
1. Солар и бойлер/акумулатор
2. Солар и басейн
3. Котел и бойлер/акумулатор
4. Трансфер между акумулатори
5. Управление на отоплителен кръг
6. Термостат
7. Универсална темп. разлика
8. Спирателен кран
9. Солар с топлообменник
и басейн
10. Солар с термостат
11. Солар с двузонов
акумулатор
12. Солар с отоплителен кръг
13. Солар с байпас
14. Солар с топлообменник
15. Солар с 2 колекторни
полета
16. Солар с 2 колекторни
полета и 2 помпи
17. Солар с 2 акумулатора
и 2 помпи
18. Солар с 2 акумулатора
и вентил
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19. Солар с акумулаторен
трансфер
20. Солар с басейн и
топлообменник
21. Солар с термостат и
вентил
22. Солар с котел на
твърдо гориво
23. Солар с охлаждане - 1
(колекторно охлаждане)
24. Солар с охлаждане - 2
(колекторно охлаждане)
25. Солар с охлаждане - 3
(акумулаторно охлаждане)

ЛВ без ДДС

ЛВ с ДДС

MTDC без температурни сензори

257.00 лв.

308.40 лв.

16205

MTDC с 2 броя температурни сензори TT/S2 PT1000

289.00 лв.

346.80 лв.

16305

MTDC с 3 броя температурни сензори TT/S2 PT1000

305.00 лв.

366.00 лв.

Kод
16005

Тип на контролера и брой на температурните сензори

LTDC
Надежден контролер за диференциална температура за 36 вида схеми големи соларни системи или котли
с допълнителни функции, мониторинг на дебит и налягане
Дистанционно управление и записване на данни чрез външен Datalogger
Атрактивен дизайн - размери: H=163 mm W=110mm D=51mm с избор на различни системи
Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения, IP40
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
Контакти:
• 5-6 входа за температурни сензори Pt1000
• Различен брой релейни изходи според версията
Входове за температурни сензори Pt1000
Релейни изходи 230V
в това число за контрол на оборотите на стандартна помпа
Изходи 0..10V или PWM сигнал
Брой на приложенията (схемите)
Светодиодни индикатори за статуса - червен/зелен
Опростено измерване на енергията
Измерване на енергията на база дебита (Grundfos VFS сензор)
Функция на термостат по време и температура
Подсигурен с батерия часовник за реално време
Защита от легионела посредством соларите
Защита от легионела посредством допълнително подгряване
Функция за охлаждане
Упътване за настройките
Защита на системата
Защита на колекторите
Защита на топлинния акумулатор (бойлер)
Програми против замръзване
Охлаждане
Логика за вакуумно-тръбни колектори
Програма за източване и запълване на топлоносителя
Съхранение на данните, статистика и графичен анализ
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час
Заключване на менюто срещу случайни въздействия
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър (опция)

Фабрично зададени
хидравлични схеми
1. Солар и бойлер/акумулатор
2. Солар и басейн
3. Котел и бойлер/акумулатор
4. Трансфер между акумулатори
5. Управление на отоплителен кръг
6. Термостат
7. Универсална темп. разлика
8. Спирателен кран
9. Солар с топлообменник
и басейн
10. Солар с термостат
11. Солар с двузонов
акумулатор
12. Солар с отоплителен кръг
13. Солар с байпас
14. Солар с топлообменник
15. Солар с 2 колекторни
полета
16. Солар с 2 колекторни
полета и 2 помпи
17. Солар с 2 акумулатора
и 2 помпи
18. Солар с 2 акумулатора
и вентил
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19. Солар с акумулаторен
трансфер
20. Солар с басейн и
топлообменник
21. Солар с термостат и
вентил
22. Солар с котел на
твърдо гориво
23. Солар с охлаждане - 1
(колекторно охлаждане)
24. Солар с охлаждане - 2
(колекторно охлаждане)
25. Солар с охлаждане - 3
(акумулаторно охлаждане)
26. Солар с акумулатор и котел
27. Солар с 2-зонов топлообменник
28. Солар с топлообменник и 2
акумулатора
29. Два солара
30. Солар с термостат и трансфер
между акумулатори
31. Солар с термостат и
обратен поток
32. Солар с 2 колекторни полета,
2 акумулатора и 2 вентила
33. Солар с 2 колекторни полета,
2 акумулатора и 2 помпи
34. Солар с 2 басейна, акумулатор,
топлообменник и вентил
35. Солар с 3 акумулатора и 3
помпи
36. Солар с 3 акумулатора и 2
вентила

Версии:
LTDC V1 - 5 входа за температурни сензори; 3 релейни изхода 230VAC (2 броя on/off и 1 брой превключващ);
1 PWM/0-10V изход (за управление на скоростта на високо-ефективна помпа)
LTDC V2 - 5 входа за температурни сензори; 3 релейни изхода 230VAC (2 броя on/off и 1 брой превключващ);
1 електронен релеен изход 230VAC (за промяна на оборотите на стандартна помпа)
1 PWM/0-10V изход (за управление на скоростта на високо-ефективна помпа)
LTDC V3 - 6 входа за температурни сензори; 3 релейни изхода 230VAC (2 броя on/off и 1 брой превключващ);
2 PWM/0-10V изхода (за управление на скоростта на високо-ефективни помпи)
1-2 входа за директни сензори VFS/RPS
LTDC V4 - 6 входа за температурни сензори; 1 механично реле с превключващ контакт;
2 електронни релейни изхода 230VAC (за промяна на оборотите на стандартни помпи)
2 PWM/0-10V изхода (за управление на скоростта на високо-ефективни помпи)
1-2 входа за директни сензори VFS/RPS

Kод
17003
17303
17403
17503

LTDC
LTDC
LTDC
LTDC

Тип на контролера и брой на температурните сензори
без температурни сензори
с 3 броя температурни сензори TT/S2 PT1000
с 4 броя температурни сензори TT/S2 PT1000
с 5 броя температурни сензори TT/S2 PT1000

ЛВ без ДДС
339.00 лв.
387.00 лв.
403.00 лв.
419.00 лв.

ЛВ с ДДС
406.80 лв.
464.40 лв.
483.60 лв.
502.80 лв.

MTDC-E и LTDC-E
Надеждни контролери за диференциална температура за средни и големи соларни системи
с допълнителен електрически нагревател до 3 kW и контрол на циркулационната помпа (LTDC-E)
Атрактивен дизайн - размери: H=163 mm W=110mm D=51mm с избор на различни системи
Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения, IP40
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
Контакти:
• 3 (MTDC-E) или 4 (LTDC-E) входа за температурни сензори Pt1000
• Релеен изход (230V AC, max. 3 kW)
Входове за температурни сензори Pt1000
Релейни изходи 230V
Релеен изход (230V AC, max. 3 kW)
Изход 0..10V или PWM сигнал за контрол на оборотите на
високоефективна помпа
Брой на приложенията (схемите)
Светодиодни индикатори за статуса - червен/зелен
Опростено измерване на енергията
Функция на термостат по време и температура
Подсигурен с батерия часовник за реално време
Защита от легионела посредством соларите
Защита от легионела посредством допълнително подгряване
Функция за охлаждане
Упътване за настройките
Защита на системата
Защита на колекторите
Защита на топлинния акумулатор (бойлер)
Програми против замръзване
Охлаждане
Логика за вакуумно-тръбни колектори
Програма за източване и запълване на топлоносителя
Съхранение на данните, статистика и графичен анализ
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час
Заключване на менюто срещу случайни въздействия
Захранване за универсален диапазон на напрежението (100 ...
240VAC) и и намалена консумация в режим на готовност

Фабрично зададени
хидравлични схеми
За MTDC-E и LTCD-E
1. Солар с бойлер/акумулатор
2. Солар с бойлер/акумулатор и потопяем
нагревател
3. Солар с бойлер/акумулатор и газов котел
4. Солар с бойлер/акумулатор и термопомпа
5. Солар с бойлер/акумулатор и рециркулация
Само за LTCD-E
6. Солар с бойлер/акумулатор, потопяем
нагревател и рециркулация
7. Солар с бойлер/акумулатор, газов котел
и рециркулация
8. Солар с бойлер/акумулатор, термопомпа
и рециркулация

Kод
16006
16206
16306
16007
16307
16407
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LTDC-E
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MTDC-E - 5 зададени фабрично схеми

LTDC-E - 8 зададени фабрично схеми

Тип на контролера и брой на температурните сензори
MTDC-E без температурни сензори
MTDC-E с 2 броя температурни сензори TT/S2 PT1000
MTDC-E с 3 броя температурни сензори TT/S2 PT1000
LTDC-E без температурни сензори
LTDC-E с 3 броя температурни сензори TT/S2 PT1000
LTDC-E с 4 броя температурни сензори TT/S2 PT1000

ЛВ без ДДС
244.00 лв.
279.00 лв.
297.00 лв.
261.00 лв.
314.00 лв.
332.00 лв.

ЛВ с ДДС
292.80 лв.
334.80 лв.
356.40 лв.
313.20 лв.
376.80 лв.
398.40 лв.

XTDC
Голям контролер за диференциална температура за 48 базови вида схеми за соларни системи или котли
с допълнителни функции на изходящите релета
Версия с Ethernet връзка
Атрактивен дизайн - размери: H=228 mm W=150mm D=53mm с избор на различни системи
Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения, 128x128 точки, IP40
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
Контакти:
• 8 входа за температурни сензори Pt1000
• 2 входа за директни сензори VFS/RPS за директно измерване на дебит и температура
• Жак за RC21
• 2 PWM/0-10V изхода (за управление на скоростта на високо-ефективни помпи)
• 2 електронни релейни изхода 230VAC (за промяна на оборотите на стандартни помпи)
• 4 механични релета 220V AC on/off
• 1 механичнo реле с превключващ контакт
• 1 потенциално свободен превключващ изход
• Връзка CAN за Sorel Connect
• Слот за карта за памет Micro SD
• Опция за мрежова Ethernet връзка

в това число за контрол на оборотите на стандартна помпа

8
3
6
2

Потенциално свободен превключващ изход
Изходи 0..10V или PWM сигнал
Брой на приложенията (схемите)
Светодиодни индикатори за статуса - червен/зелен
Опростено измерване на енергията
Измерване на енергията на база дебита (Grundfos VFS сензор)
Мониторинг на на налягането (Grundfos RPS сензор)
Функция на термостат по време и температура
Подсигурен с батерия часовник за реално време
Защита от легионела посредством соларите
Защита от легионела посредством допълнително подгряване
Функция за охлаждане
Упътване за настройките
Защита на системата
Защита на колекторите
Защита на топлинния акумулатор (бойлер)
Програми против замръзване
Охлаждане
Логика за вакуумно-тръбни колектори
Програма за източване и запълване на топлоносителя
Съхранение на данните, статистика и графичен анализ
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час
Заключване на менюто срещу случайни въздействия
Пренос на данни върху Micro SD карта
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър (опция)
Цифрова връзка / BUS (опция)
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Входове за температурни сензори Pt1000
Опция за допълнителни сензори поср. допълнителен жак
Релейни изходи 230V

Фабрично зададени
хидравлични схеми

Kод
18001
18002
85220
85240

Тип на контролера и брой на температурните сензори
XTDC без температурни сензори
XTDC Ethernet без температурни сензори
TT/S2 Tемпературен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C
TT/S4 Tемпературен сензор PT1000 с 4 м силиконов кабел, 180°C

ЛВ без ДДС
834.00 лв.
1 146.00 лв.
15.00 лв.
25.00 лв.

ЛВ с ДДС
1 000.80 лв.
1 375.20 лв.
18.00 лв.
30.00 лв.

Сравнителна таблица за контролери за диференциална температура серия TDC
Функции
Входове за температурни сензори Pt1000
Релейни изходи 230V
в това число за контрол на оборотите на стандартна помпа
Изходи 0..10V или PWM сигнал
Брой на приложенията (фабрично зададени схеми)
Светодиоди (зелен и червен) за показване на статуса
Опростено измерване на енергията
Измерване на енергията на база дебита (Grundfos VFS сензор)
Монтиторинг на налягането (посредством RPS сензор)
Бекъп на батерията за реално време
Цифров интерфейс (CAN BUS система)
Записване на данни върху SD карта памет
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър

STDC
3
1
0-1
0-1
9
Да
Да
-

MTDC
3
2
0-1
0-1
25+
Да
Да
Да
-

LTDC
5-6
3
0-2
1-2
36+
Да
Да
0-2
0-2
Да
Да
Да*
Да*

XTDC
8
7
2
2
48+
Да
Да
2
2
Да
Да
Да
Да

*посредством data logger

Температурни сензори за соларни контролери
Температурни сензори с PT1000 сeнзорни елементи в съответствие с DIN EN60751 (IEC751).
Комплект със силиконов кабел, за темеператури до 180°C
Осигуряват точно измерване на температурата и гарантират ефективно и оптимално използване на енергията.
Тип на контролера и брой на температурните сензори
ЛВ без ДДС
ЛВ с ДДС
Kод
TT/S2 Tемпературен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C
15.00 лв.
18.00 лв.
85220
TT/S4 Tемпературен сензор PT1000 с 4 м силиконов кабел, 180°C
25.00 лв.
30.00 лв.
85240

Управления за отоплителни системи в зависимост от климата
MHCC
Контролер за отоплителни системи на базата на климатичните условия за отоплителен кръг със
смесителен вентил
Атрактивен дизайн - размери: H=163 mm W=110mm D=51mm с избор на различни варианти
Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
Контакти:
• 4 входа за температурни сензори Pt1000 и стаен термостат RC21
• 3 релейни изхода 230VAC за помпи и/или вентили
Функции
Общ брой входове за сензори
в това число за температурни сензори PT1000
в това число за дистанционно регулиране
в това число за влажност на въздуха
в това число за директни сензори VFS/RPS по температура
в това число за директни сензори VFS/RPS по дебит
Съвместим стаен термостат
Брой релейни изходи 230 V
Брой потенциално свободни релейни изходи
Релейни изходи 0-10V или PWM
Програмируеми времена на термостата и брой функции за ден
Функция "Комфорт" за бързо отопление
Отоплителен кръг със смесител
Втори отоплителен кръг без смесител
Битова гореща вода (БГВ)
Функция против легионела
Охлаждане
Упътване за настройките
Защитни функции
Съхранение на данните, статистика и графичен анализ
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час
Блокиране на менюто срещу нежелани въздействия

4
3
1
0
0
0
RC21
3
0
1
3
+
+
+
+
+
+
+

Зададени хидравлични схеми на инсталации

Kод
23001
23201
89021

Тип на контролера и брой на температурните сензори
MHCC без температурни сензори
MHCC комплект с 1 сензор TR/S2 PT1000 и 1 сензорна кутия TA52
RC21 Стаен температурен сензор и дистанционно регулиране

ЛВ без ДДС
318.00 лв.
374.00 лв.
103.00 лв.

ЛВ с ДДС
381.60 лв.
448.80 лв.
123.60 лв.

XHCC
Контролер за гъвкаво температурно регулиране на комплексни отоплителни системи с разнообразни
топлинни източници на базата на климатичните условия с 13+ различни приложения
Атрактивен дизайн - размери: H=228 mm W=180 mm D=53 mm с избор на различни варианти
Високо контрастен осветен дисплей 128x128 p с графичен режим и пълни текстови съобщения
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
Контакти:
• 8 входа за температурни сензори Pt1000
• 2 входа за сензори Grundfos VFS за топлинно измерване (дебит и температура), алтернативно за
мониторинг на налягането с Grundfos RPS сензор
• Жак за термостат RC21
• 2 изхода 0..10 V или PWM сигнал за контрол на високоефективни помпи, големи помпи и честотни инвертори
• 2 превключващи изхода за контрол на оборотите на стандартни помпи
• 4 релейни механични изхода 230VAC
• CAN in/out за Sorel Connect
• Слот за Micro SD карта - памет
• Опция за Ethernet връзка
Предимства:
• За отоплителни системи, управлявани в зависимост от моментните външни климатични дадености
• Пълно текстово меню и графичен режим с анимации, управление от 4 бутона
• Функционална проверка и графичен анализ на системата с дългосрочна памет за енергията и работните часове
• Часовник за реално време (RTC) с енергиен резерв над 24 часа
• Кутия с бял цвят RAL9003, клас на защита IP40
• Програма за управление на drain-back (самоизточващи се) системи
• Монтажни елементи, резервен предпазител
• Езици на менюто: немски, английски, френски, испански, италиански, полски, португалски
Базовите схеми могат да бъдат допълнени с още функции посредством неизползваните релета:
Солар; Соларен байпас; Външен топлообменник; Управление на допълнителен топлинен източник (нагревател); Охлаждане;
Повишаване на обратния поток; Анти-легионела; Трансфер между акумулатори; Универсална температурна разлика;
Котел на твърдо гориво; Съобщение за грешка; Мониторинг за налягане; Горелка; котелна помпа; Зонов вентил и т.н.

Функции
Общ брой входове за сензори

14

в това число за температурни сензори PT1000

9

в това число за дистанционно регулиране

1

в това число за влажност на въздуха

0

в това число за директни сензори VFS/RPS по температура

2

в това число за директни сензори VFS/RPS по дебит

2

Съвместим стаен термостат

RC21

Брой релейни изходи 230 V

6

Брой потенциално свободни релейни изходи

1

Релейни изходи 0-10V или PWM
Програмируеми времена на термостата и брой функции за ден
Функция "Комфорт" за бързо отопление

2
2x3
1-2

Отоплителен кръг със смесител

+

Втори отоплителен кръг без смесител

+

Битова гореща вода (БГВ)

+

Функция против легионела

+

Охлаждане

+

Упътване за настройките

+

Защитни функции

+

Съхранение на данните, статистика и графичен анализ

+

Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час

+

Блокиране на менюто срещу нежелани въздействия

+

Възможни хидравлични схеми на инсталациите

Kод
28001
28002
89021
85140
86325
81220
81140
82220
83140
87005

Тип на контролера и брой на температурните сензори
XHCC без температурни сензори с CAN
XHCC без температурни сензори с CAN + Ethernet
RC21 Стаен температурен сензор и дистанционно регулиране
TT/P4 Потопяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C
TT/T2.5 Потопяем сензор PT1000 с 2,5 м специален кабел, 220/300°C
TR/S2 Прилепяем сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C
TR/P4 Прилепяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C
TF/S2 Плосък контактен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C
TD/P4 Tретичен сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C
ТA55 Кутия със сензор за външна температура PT1000

ЛВ без ДДС
950.00 лв.
1 295.00 лв.
103.00 лв.
23.00 лв.
40.00 лв.
25.00 лв.
33.00 лв.
25.00 лв.
30.00 лв.
46.00 лв.

ЛВ с ДДС
1 140.00 лв.
1 554.00 лв.
123.60 лв.
27.60 лв.
48.00 лв.
30.00 лв.
39.60 лв.
30.00 лв.
36.00 лв.
55.20 лв.

Стайни термостати за отоплителни контролери
RC 21 - Стаен термостат, съвместим с контролери MHCC, HCC 4, HCC 5 и XHCC
Ключ за избор на режима, паралелно предаване на зададения режим към отоплителна крива
Температурен сензор за стайна температура
За лесно и удобно дистанционно регулиране

Kод
89021

Тип на стайния термостат
RC21 Стаен температурен сензор и дистанционно регулиране

ЛВ без ДДС
103.00 лв.

ЛВ с ДДС
123.60 лв.

Температурни сензори за отоплителни контролери

Температурни сензори с PT1000 сeнзорни елементи в съответствие с DIN EN60751 (IEC751).
Осигуряват точно измерване на температурата и гарантират ефективно и оптимално използване на енергията.
Kод
85140
86325
81220
81140
82220
83140
87005

Тип на контролера и брой на температурните сензори
TT/P4 Потопяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C
TT/T2.5 Потопяем сензор PT1000 с 2,5 м специален кабел, 220/300°C
TR/S2 Прилепяем сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C
TR/P4 Прилепяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C
TF/S2 Плосък контактен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C
TD/P4 Tретичен сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C
ТA55 Кутия със сензор за външна температура PT1000

ЛВ без ДДС
23.00 лв.
40.00 лв.
25.00 лв.
33.00 лв.
25.00 лв.
30.00 лв.
46.00 лв.

ЛВ с ДДС
27.60 лв.
48.00 лв.
30.00 лв.
39.60 лв.
30.00 лв.
36.00 лв.
55.20 лв.

Сравнителна таблица за управления за отоплителни системи
Функции

MHCC

HCC 4

HCC 5

HCC 6

XHCC

4

6

6

6

14

в това число за температурни сензори PT1000

3

5

5

5

9

в това число за дистанционно регулиране

1

1

1

1

1

в това число за влажност на въздуха

0

0

0

1

0

в това число за директни сензори VFS/RPS по температура

0

0

0

0

2

в това число за директни сензори VFS/RPS по дебит

0

0

0

0

2

Съвместим стаен термостат

RC21

RC21

RC21

RC22

RC21

Брой релейни изходи 230 V

3

4

4

4

6

Брой потенциално свободни релейни изходи

0

1

1

2

1

Релейни изходи 0-10V или PWM

1

0

0

0

2

Програмируеми времена на термостата и брой функции за ден

3

2x3

2x3

2x3

2x3

Функция "Комфорт" за бързо отопление

+

+

+

+

1-2

Отоплителен кръг със смесител

+

+

+

+

+

Втори отоплителен кръг без смесител

-

+

-

-

+

Битова гореща вода (БГВ)

-

-

+

-

+

Функция против легионела

-

-

+

-

+

Охлаждане

-

-

-

+

+

Упътване за настройките

+

+

+

+

+

Защитни функции

+

+

+

+

+

Съхранение на данните, статистика и графичен анализ

+

+

+

+

+

Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час

+

+

+

+

+

Блокиране на менюто срещу нежелани въздействия

+

+

+

+

+

Общ брой входове за сензори

SOREL CONNECT
Одобрените контролери Sorel Connect са подготвени за работа в система за мониторинг, регистриране на данни и
дистанционно управление

SOREL Connect е нова концепция за мрежа, която използва CAN-Bus или Ethernet, за да комуникират с контролерите
помежду си, с местна мрежа или интернет. По този начин, системата може постоянно да се контролира от всяка точка.
Като опция функция за дистанционно управление позволява на потребителя да променя настройките в реално време.
Регистриране на данни може да се направи чрез SD карта с памет, която записва всички системни данни в
продължение на много години. Заедно със SOREL Connect софтуерен пакет за компютър, таблет или смартфон,
потребителят може да извърши цялостен анализ на системата.
Мрежовите контролери може да бъдат напълно интегрирани в системите за сградна автоматизация.

Datalogger / Дейталогер
За използване с LTDC, XTDC и XHCC. Предлага се с или без Ethernet жак
за свързване на локални мрежи и отдалечена връзка през интернет.
Версия Ethernet включва основния SOREL Connect софтуер за Windows PC,
система за анализ и SD карта с памет. Софтуерът може да бъде обновен,
и да се даде възможност за дистанционно управление.
Kод
77700
77701

Наименование
Дейталогер CAN с базов софтуеър за анализ за РС
Дейталогер CAN + Ethernet с базов софтуеър за анализ за РС

ЛВ без ДДС
400.00 лв.
500.00 лв.

ЛВ с ДДС
480.00 лв.
600.00 лв.

ЛВ без ДДС
90.00 лв.

ЛВ с ДДС
108.00 лв.

SOREL Connect ъпгрейд за дистанционно управление

Код за активиране за дистанционно управление и програмиране в SOREL Connect
Windows PC софтуер за един контролер. Изисква съвместим контролер или
дейталогер с Ethernet възможности.
Kод
77800

Наименование
SOREL Connect ъпгрейд за дистанционно управление

TC
Температурен контролер с термостатна функция за отоплителни системи
Възуализация на 3 температури
Атрактивен дизайн - размери: H=163 mm W=110 mm D=51 mm с избор на различни схеми
Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения
Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона

Функции
Общ брой входове за температурни сензори PT1000

3

Брой релейни изходи 230 V

1

Програмируеми времена на термостата

+

Часовник за реално време, поддържан от батерия

+

Функция против легионела

+

Брой функции за ден

3

Kод
10006
10106
10206
10306

TC
TC
TC
TC

Тип на контролера и брой на температурните сензори
без температурни сензори
с 1 брой температурен сензор TT/S2 PT1000
с 2 броя температурни сензори TT/S2 PT1000
с 3 броя температурни сензори TT/S2 PT1000

ЛВ без ДДС
158.00 лв.
175.00 лв.
193.00 лв.
211.00 лв.

ЛВ с ДДС
189.60 лв.
210.00 лв.
231.60 лв.
253.20 лв.

