
ZASTOSOWANIE

KARTY ECL I ZASTOSOWANIA

C14
Regulacja sta³ej temperatury (ogrzewanie/ch³odzenie) w 
systemach wentylacyjnych. 
C25 
Regulator kot³owy z pogodow¹ regulacj¹ temperatury 
zasilania kot³a oraz regulacj¹ sta³ej temperatury c.w.u.
C35 
Regulacja pogodowa temperatury zasilania z ogranicze-
niem temperatury powrotu na sta³ym poziomie. Regulacja 
sta³ej temperatury c.w.u. w systemie z podgrzewaczem 
pojemnoœciowym pod³¹czonym po stronie wtórnej. 
Opcjonalna regulacja W³./Wy³. obiegu c.w.u. w systemie z 
podgrzewaczem pojemnoœciowym pod³¹czonym po stronie 
pierwotnej.
C37 
Regulacja pogodowa temperatury zasilania ze sta³ym lub 
zmiennym (zale¿nie od temp. zewnêtrznej) ograniczeniem 
temperatury powrotu. Regulacja sta³ej temperatury c.w.u. w 
systemie z podgrzewaczem pojemnoœciowym pod³¹czo-
nym po stronie wtórnej. Opcjonalna regulacja W³./Wy³. 
obiegu c.w.u. w systemie z podgrzewaczem pojemnoœcio-
wym pod³¹czonym po stronie pierwotnej.
C47 
Regulacja pogodowa temperatury zasilania ze sta³ym lub 
zmiennym (zale¿nie od temp. Zewnêtrznej) ograniczeniem 
temperatury powrotu. Regulacja sta³ej temperatury obiegu 
c.w.u. w systemie zasobnikowym lub z podgrzewaczem 
pojemnoœciowym.
C55 
Regulator kot³owy z regulacj¹ pogodow¹ temperatury 
zasilania w obiegu kot³a i w obiegu zmieszania oraz 
regulacj¹ sta³ej temperatury c.w.u..
C60 
Regulacja pogodowa temperatury zasilania ze sta³ym lub 

zmiennym (zale¿nie od temp.zewnêtrznej) ograniczeniem 
temperatury powrotu dla dwóch niezale¿nych obiegów c.o.
C66 
Regulacja pogodowa temperatury zasilania obiegu c.o. ze 
sta³ym lub zmiennym (zale¿nie od temp. zewnêtrznej) 
ograniczeniem temperatury powrotu. Regulacja sta³ej 
temperatury obiegu c.w.u. w systemie przep³ywowym lub z 
podgrzewaczem pojemnoœciowym.
C75 
Regulator kot³owy wielostopniowy z regulacj¹ pogodow¹ 
temperatury zasilania w obiegu kot³owym i w obiegu 
zmieszania oraz regulacj¹ sta³ej temperatury c.w.u..

PRZYK£AD ZASTOSOWANIA:

Regulator pogodowy stosowany w uk³adach grzewczych z dwoma obiegami. 
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Regulator 
pogodowy ECL Comforf 300

• ECL Comfort 300 jest elektronicznym regulatorem 
pogodowym, który mo¿e zostaæ zaprogramowany do 
wybranych aplikacji za pomoc¹ karty ECL.

• W pamiêci karty zapisane s¹ informacje o aplikacji i 
nastawach fabrycznych. Ka¿da aplikacja posiada 
w³asn¹ kartê i indywidualn¹ instrukcjê.

• Regulator ECL Comfort 300 posiada wyjœcia triakowe do 
regulacj i  zaworów z si ³ownikami i  wyjœcia 
przekaŸnikowe do sterowania palników/ pomp/zaworów.

• Mo¿liwe jest pod³¹czenie do 6 czujników temperatury     
Pt1000 oraz opcjonalnie dodatkowych modu³ów.

• Obudowa do ECL przystosowana jest do monta¿u 
œciennego i panelowego.
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Regulator
pogodowy ECL Comforf 300

Na wyœwietlaczu pokazywane s¹ wszystkie istotne 
informacje o dzia³aniu uk³adu grzewczego. W jednym z 
okien wyœwietlacza pokazywana jest data i numer wersji 
zastosowanej aplikacji (karty). Okno to mo¿e byæ wybrane 
przez u¿ytkownika jako preferowane. Wyœwietlacz s³u¿y 
równie¿ do kontroli nastawianych parametrów regulacji.

FUNKCJE

ECL Comfort 300 ma przejrzysty i prosty wyœwietlacz 
umo¿liwiaj¹cy monitorowanie pracy uk³adu oraz kontrolê 
wprowadzanych nastaw. 

Regulator mo¿e wspó³pracowaæ z innymi regulatorami w 
uk³adzie urz¹dzenie nadrzêdne/podrzêdne.

Poprzez SD-Bus do regulatora mo¿na pod³¹czyæ panel 
pokojowy lub zdalnego sterowania.

Opcjonalnie regulator mo¿e byæ wyposa¿ony w modu³y 
komunikacji typu LON, RS 232 lub M-BUS (dla 
ciep³omierzy).

W niektórych zastosowaniach kart C37, C47, C55 i C75 do 
regulatora mo¿e byæ zamontowany modu³ wyjœæ 
przekaŸnikowych rozbudowuj¹cy go o nowe dodatkowe 
wyjœcia.

Funkcja Auto Tuningu dostêpna w karcie ECL C66 
umo¿liwia automatyczne ustawienie parametrów 
dynamicznych obiegu przygotowania c.w.u..

Warunkiem poprawnego dzia³ania tej funkcji jest 
stosowanie w uk³adach regulacji Auto Tuningu zaworów 
Danfoss takich jak np. VB2 i VM2 z charakterystyk¹ typu 
split jak równie¿ Zaworów VF i VFS z charakterystyk¹ 
logarytmiczn¹.

W kartach C14 i C25 dostêpna jest funkcja ochrony 
si³ownika, która poprawia stabilnoœæ regulacji i zwiêksza 
¿ywotnoœæ zaworu regulacyjnego.

PODSTAWOWE DANE

Temperatura otoczenia 0 - 50 °C

Temperatura przechowywania -40 - + 70 °C

Obudowa Monta¿ œcienny lub panelowy

Rodzaj czujnika Pt 1000 (1000 ohm / 0 °C)

Stopieñ ochrony obudowy IP 41 - DIN 40050
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