
WT100
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Φέρνει την εξοικονόμηση
και την ευκολία στη ζωή σας!

Επιλέξτε την Αντιστάθμιση WT100 και μην ανησυχείτε για τις αλλαγές του καιρού!

Έλεγχος αντιστάθμισης σύμφωνα με την καμπύλη θέρμανσης

Αυτόματος εντοπισμός της περιόδου θέρμανσης 

Συμβατό με όλους τους θερμοστάτες  
χώρου με επαφές NO/COM 

Έλεγχος της πηγής θερμότητας και ενός κυκλοφορητή

Ομαλός έλεγχος των τρίοδων ή τετράοδων βανών

www.salus-controls.eu



Υπερθέρμανση / Αντιπαγετική προστασία

Προστασία από υπερθέρμανση - Ψύξη της  πηγή θερμότητας 
με την αύξηση της θερμοκρασίας του κυκλώματος θέρμανσης.

Αντιπαγετική προστασία - Προστατεύει  το κύκλωμα θέρμανσης 
από το πάγωμα, ελέγχοντας τη θερμοκρασία προσαγωγής.  
Σε περίπτωση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας. (3°C) και 
ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας, ο ελεγκτής  WT100 θέτει  
σε λειτουργία λέβητα και αντλία, και ανυψώνει τη βαλβίδα σε 
ελάχιστο επίπεδο για την προστασία του εξοπλισμού από τον παγο.

Καιρική αντιστάθμιση στο κύκλωμα θέρμανσης Συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας στο boiler των ZNX 
& αντιστάθμιση της αναμικτικής βαλβίδας

Παραδείγματα Εφαρμογής    

TOUCH & PLAY SYSTEM

www.salus-controls.eu

Έλεγχος θερμοκρασίας νερού 
προσαγωγή σε θερμαντικά σώματα 
ή συστήματα ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης που χρησιμοποιούν 
καμπύλη θέρμανσης
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Σχετικά με την 
καμπύλη θέρμανσης
Οι καμπύλες θέρμανσης αντιπροσωπεύουν 
τη σχέση μεταξύ της εξωτερικής 
θερμοκρασίας και νερό του λέβητα 
/ ή την θερμοκρασία προσαγωγής.

Η μονάδα ελέγχου ρυθμίζει  
τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα 
και τη θερμοκρασία προσαγωγής 
του κυκλώματος θέρμανσης με βάνα 
ανάμιξης σύμφωνα με την εξωτερική 
θερμοκρασία.
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ΚΛΙΚ - Enter (Αποδοχή αλλαγών) 
ΠΑΤΗΜΑ (3 δευτερόλεπτα) - Πίσω/Μή 
αποδοχή αλλαγών)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (Αριστερά/Δεξιά)   
- Αύξηση/μείωση επιλεγμένης παραμέτρου
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