
WT100

РЕГУЛАТОР 
ПО ВЪНШНА 

ТЕМПЕРАТУРА

Осигурете си удобство
и икономичност!

Изберете регулаторът WT100 и забравете за променливото време!

Температурна копменсация, според крива на отопление

Автоматично превключване на отоплителния сезон 

Съвместим с всички стайни термостати 
с контакт NO/COM

Управление на помпа за отопление 
и топлоизточник

Плавен контрол на 3- или 4-пътни вентили 

www.pestimenergia.bg

Цена с ДДС: 339,00 лв.



Защита от прегряване / замръзване

Защита от прегряване - Охлаждане източника на топлина 
чрез увеличние на температурата в отоплителната система.

Защита от замръзване - Защитава отоплителната 
система от замръзване, като регулира температурата на 
подаваната вода. При ниска външна температура (3°C) 
и спад в температурата на водата, регулаторът WT100 
включва котела и помпата, отваря вентила на минимална 
степен за да предпази системата от замръзване. 

Регулиране на отоплителната система по външна темп. Постоянна температура в БГВ и управление на 
смесителя според външната температура

Примерни приложения

Крива на отопление
Кривата на отопление представлява 
съотношението между външната 
температура на въздуха и температурата 
на водата в котела или на водата на 
подаване.

Регулаторът контролира температурата 
на водата в котела и на водата в 
отоплителна система чрез смесителен 
вентил в зависимост от външната 
температура. 

TOUCH & PLAY СИСТЕМА

www.pestimenergia.bg

Регулирайте температурата 
на водата в радиаторите 
или подовото отопление 
чрез крива на отопление!
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НАТИСНЕТЕ - Избор (запазване на промените) 
Натиснете и задръжте (3 сек.)   - Назад 
(без запазване на настройки) 
ЗАВЪРТАНЕ (ляво / дясно) - увеличение / 
намаление на избрания параметър
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