VNÚTORNÁ JEDNOTKA
RegulusBOX
Vnútorná hydraulická jednotka k tepelnému čerpadlu.
RegulusBOX CTC je určený k inštalácii s tepelnými čerpadlami CTC EcoAir a CTC
EcoPart modely 406 až 414 a modely 612M a 616M. S invertorovými tepelnými
čerpadlami sa môže pripojiť priamo k vykurovaciemu systému, s ON/OFF modelmi
tepelných čerpadiel alebo pre viac vykurovacích okruhov sa inštaluje s akumulačnou
alebo kombinovanou nádržou a čerpadlovou skupinou pre každý okruh
vykurovacieho systému.
RegulusBOX RTC je určený na inštaláciu s jednofázovými tepelnými čerpadlami
rady RTC.
• Určená predovšetkým pre zapojenie invertorových čerpadiel priamo do vykurovacieho
systému.
• Možnosť pripojenia zásobníka, 3cestný ventil vo vnútri
• Elektrokotol 2-12 kW, tlakový snímač, obehové čerpadlo.
• Inteligentný regulátor s možnosťou pripojenia k internetu a s ovládacím displejom, ktorý je
možné premiestniť do obytnej časti domu, kde zároveň môže plniť funkciu izbového
snímača teploty aj vlhkosti.
• S tepelnými čerpadlami RTC umožňuje chladenie do podlahy, stien alebo stropu.
RegulusBOX
T E C H N I C K É PA R A M E T R E
Rozmery

Šírka

[mm]

560

Výška

[mm]

905

Hĺbka

[mm]

235

[kg]

34

[l]

10

[kW]

12

Hmotnosť
Objem vykurovacej vody
Výkon elektrických ohrevných telies

Obj. kód: 18054
RegulusBOX CTC pre tepelné
čerpadlá EcoAir a EcoPart
Obj. kód: 18574
RegulusBOX RTC pre tepelné
čerpadlá RTC

automatický
odvzdušňovací ventil

elektrokotol

istič pre tepelné čerpadlo istič
regulátora

tlakový snímač pre monitorovanie
tlaku vo vykurovacom systéme

ovládacia jednotka s displejom

trojcestný ventil pre prepínanie
výstupov vykurovacieho systému
a prípravy OPV

obehové čerpadlo Wilo
Para 25/8 iPWM1

guľový ventil 1“ Fu/F
guľový ventil 1“ Fu/M
guľový ventil 1“ Fu/F s poistnou skupinou
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regulátor IR RegulusBOX

svorkovnica pre pripojenie
tepelného čerpadla a
ďalšieho príslušenstva

PRÍKLADY ZAPOJENIA
RegulusBOX v kombinácii s tepelným čerpadlom v systémoch vykurovania.

RegulusBOX v kombinácii s tepelným čerpadlom a zásobníkom v systémoch vykurovania a prípravy ohriatej pitnej
vody.

RegulusBOX v kombinácii s tepelným čerpadlom a kombinovanou akumulačnou nádržou v systémoch vykurovania a
prípravy ohriatej pitnej vody.

PRÍSLUŠENSTVO
Záslepka a rámček pre použitie displeja ako izbové jednotky
Rámček slúži k umiestneniu displeje na stenu a záslepka sa umiestňuje na čelný
panel namiesto displeja.
Obj. kód: 18248

WiFi modul pre IR 14 alebo RegulusBOX
Obj. kód: 15955

regulus.sk
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