
UUS!

Õueanduriga  
kütteregulaator 
Integreeritud ajamiga

•	Seadista oma vajadustele 
vastav küttegraafik.

•	Paigaldamine võtab vaid 
mõne minuti! Lihtne ja kiire.

CRC SeeRia RegUlaatoR

UUDISTOODE! 



Uus CRC seeria kütteregulaator on ehitatud täiturmootori 
korpusesse ja varustatud õueanduriga. Paigaldamine 
segamis ventiilile on lihtne ja kiire. Juhtnupp regulaatori 
seadistamiseks asub mootori esiküljel, displei kohal.
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MikS valida kütteRegUlaatoR CRC100

traditsiooniline küttesüsteem 3-tee ventiili  
ja radiaatoritega. Sõltumata kasutatavast kütu-
sest hoolitseb CRC regulaator mugava toatempe-
ratuuri eest.

alternatiivne küttesüsteem CRC regulaatori ja 
bivalentsegistiga vRB140. 
Selle skeemi puhul kasutatakse põrandaküttes  
kõigepealt ära akumulaatorpaagi alumises osas  
talletetud soojus säilitades akumulaatorpaagi ülemise 
osa soojust võimalikult kaua sooja vee tegemiseks.

SeeRia CRC100

tehniliSed andMed
IP kaitseklass: ____________________________________  IP41
Toide:  ____________________________ 230 ± 10% VAC, 50 Hz 
Välisanduri temperatuurivahemik:  ______________–50 to +70°C 
Küttevee anduri temperatuurivahemik: ___________ +5 to +95°C

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2011/65/EC

Art. No. Toide [V AC] Moment [Nm]

1282 01 00 230 6

Külasta ka esbe.eu

Hoone toatemperatuuri reguleeritakse sõltuvalt 
välistemperatuurist ja küttegraafikust. 
   Tehaseseades näeb küttegraafik välja selline, nagu 
ülaloleval joonisel, aga hiljem graafik muutub vastavalt 
kasutaja soovile. Vaata selgitust allpool.

CRC kütteregulaatoril on unikaalne “õppimisvõime”. 
See tähendab, et majaomanik määrab vajaliku 
küttevee temperatuuri ja regulator moodustab ise 
küttegraafiku.

CRC seeria regulaatori paigaldamine 
võtab aega vaid mõned minutid. Või 
sekundid, kui oled küllalt kiire.

ideaalne  küttegraafik leitud.  
CRC seeria regulaatorid kasutavad vaid üht küttegraafikut, kuid teevad 
seda leidlikult. Proovime seletada: 
 Me ei muuda tervet küttegraafikut. Me muudame vaid seda 
osa, mis muutmist vajab. Kui tuba on liiga jahe või liiga soe, muuda 
küttevee temperatuur oma vajadusele vastavaks ning regulaator jätab 
selle meelde ning varsti on ta moodustanud just sinu majale vastava 
küttegraafiku. Nii lihtne see ongi!

kiire ja lihtne paigaldus. Tänu integreeritud ajamile ja juba 
ühendatud kaablitele võtab paigaldamine vaid mõne minuti.

energiasääst. Valides CRC regulaatori hakkab majaomanik energiat 
ja raha säästma regulaatori paigaldamise hetkest. Sääst võrreldes 
käsitsi reguleerimisega on garanteeritud. Rääkimata mugavusest!

välisanduriga kütteregulaatorid. 
Selleks, et hoida õiget toatemperatuuri, kasutavad õueanduriga 
regulaatorid küttegraafikut. 

Tavalised seda tüüpi regulaatorid kasutavad paralleelselt 
seadistatavat küttegraafikut. Küttevajadus sõltub nii hoone tüübist, 
isolatsioonist, kütte liigist ja välistemperatuurist ja seetõttu tuleb 
kasutada erinevaid küttegraafikuid. Küttegraafik, mis töötab hästi 
välistemperatuuril –15ºC ei ole enam väga hea kui välistemperatuur 
on +5ºC. Uue CRC110-ga on see probleem lahendatud (parandused 
tehakse vaid küttegraafiku kindlas osas.)

CRC eeliSed

CRC vÕiMalUSed
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CRb122 UUS! 
•	Toaanduriga, integreeritud ajamiga regulaator, 

230 VAC.
•	Juhtmevaba mugavus. Kõiki sätteid saab muuta 

toaandurilt.
•	Päeva- ja nädalaprogramm.
•	Lihtne ja kiire paigaldus!

CRB122 
Art. 1266 22 00

CRb915 UUS! 
•	Muuda toatemperatuuri lihtsalt – saada SMS oma 

mobiiltelefonilt.
•	Toide 230 VAC.
•	Kontrolli olukorda: lase ennast teavitada muutusest.

CRB915 
Art. 1705 59 00

CRA110
•	Integreeritud ajamiga konstantse temperatuuri 

regulaator, 230 VAC.
•	Lihtne ja kiire paigaldus!
•	Täpne temperatuuri hoidmine.
•	Temperatuuri seadistusvahemik, 5–95°C.

CRA111 
Art. 1272 01 00
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vedelike voolaMiSe kontRoll ja jUhtiMine on 
olnUd eSBe pÕhitegevUS aegade algUSeSt. Täpselt sama 
kaua oleme leiutanud uusi lahendusi, kuidas seda aina paremini teha. Meie kliendid 
on juba harjunud meilt saama hästitöötavaid ja usaldusväärseid seadmeid, mida 
on lausa rõõm paigaldada.

Pidevalt tõusvate energiahindade tõttu ja keskkonnasäästlikkust silmas pidades
on soovide nimekirja lisandunud ka seadmete suurem jõudlus. Loomulikult mitte
mugavuse arvelt. Meie uued elektroonilised regulaatorid ongi vastus just sellistele
soovidele. Moodsad, kvaliteetsed ja usaldusväärsed nagu alati.

LihtsaLt:Parem

täielik valik kaaSaegSeid ja 
tÕhUSaid kütteRegUlaatoReid 
 VAli VäljA jA pAigAldA.

edasimüüja :

CRC100 UUS! 
•	Õueanduriga, integreeritud ajamiga regulaator, 

230 VAC.
•	Lihtsalt seadistatav küttegraafik.

•	Lihtne ja kiire paigaldus.

CRC111 
Art. 1282 01 00

90C
•	Õue- ja toaanduriga, integreeritud ajamiga 

regulaator, 230 VAC.
•	Hulk erinevaid reguleerimisvõimalusi.
•	Eri versioonid erinevatele vajadustele.

90C–1C 
Art. 1260 13 00

90C–2C 
Art. 1260 23 00

90C–3C 
Art. 1260 33 00
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