5 | Всичко е под контрол

Доверете се на предимствата
на иновативната технология за управление
В комбинация с модерните поколения отоплителни системи от Bosch, новите EMS 2 регулатори не
само осигуряват превъзходна ефективност на системата, но и впечатляват с интуитивно
управление и лесната употреба. Възползвайте се от предимствата на иновативната ни технология
и предложете на клиентите си достойнствата на последното поколение EMS 2 регулатори.

Предимствата за вас …

… и ползата за вашите клиенти

▶ Опростени управляващи функции, благодарение

▶ Интелигентни командни алгоритми за ефективна

на единната платформа на регулатора за системи с

работа

газ, термопомпи и соларна енергия

▶ Интуитивна концепция за управление на

▶ Бърз и лесен монтаж със стандартни

температурните настройки

обозначения на клемите за удобно свързване на

▶ Ясен управляващ панел с подсветка

кабелите

▶ Четливи текстове на управляващи функции

▶ С инсталиране на гъвкави функционални модули

▶ Отделното меню с предпочитани функции

могат да се удовлетворят всички специфични

улеснява клиентите при въвеждане на настройките

изисквания

Интелигентен контролер
за по-висока ефективност
От септември 2015 всички системи за
отопление и топла вода трябва да има
етикет за енергийна ефективност като
познатите ви от пералните машини и
хладилници. Различните цветове и букви
дават възможност за идентификация на
енергийната ефективност на продукта или
на отоплителната система с един поглед.
Системата за управление играе съществена
роля и тук: интелигентните контролери като
EMS 2 повишават ефективността на
отоплителните системи с до 5%.
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Система за управление EMS 2
– от Bosch
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Системен регулатор EMS 2
За отопление и топла вода

Модули EMS 2
Лесен монтаж, интуитивно управление

Предшественик

Предшественик

Дори и най-авангардната система за отопление е точно толкова добра, колкото е контролерът й.
Това е най-важната причина да изберете регулатор Bosch за вашата отоплителна инсталация
Bosch. Гъвкавата, модулна концепция на интелигентната система за управление EMS 2 е
перфектна не само за отоплителни инсталации с газ, но и за термопомпи и соларни системи. Тя
предлага изключително лесна концепция за обслужване и отговаря идеално на очакванията и

Системен регулатор EMS 2

MS 100

CR 10
FB 10

желанията на вашите клиенти.

Класическо дистанционно управление за смесени и несмесени отоплителни кръгове
▶ Настройка на стайната температура в реално време
▶ Индикация на неизправности
▶ С размерите на ключ за осветление, може да се монтира в разпределително табло

ISM 1

CR 10 H

Поддържани системи

FB 10

Класическо дистанционно управление за отоплителни и охлаждащи кръгове с
интегриран датчик за влажност – само за съвместими с EMS 2 термопомпи
▶ Настройка на стайната температура в реално време
▶ Индикация на неизправности
▶ С размерите на ключ за осветление, може да се монтира в разпределително табло

Соларни модули EMS 2

Соларен модул за стандартни соларни системи с 4 допълнително избираеми
соларни опции, както и за управление на станции за вода FWST-2 и TF-3
(интегрирани фабрично)

MS 200
ISM 2

Соларен модул за комплексни соларни системи с 16 допълнителни соларни опции и
за управление на TS системи за производство на БГВ

Модул за смесен кръг на EMS 2
CR 100 BASIC
FB 100

Лесен за обслужване регулатор по стайна температура температура със седмична
програма за отоплителната система с един отоплителен кръг и производство на топла
вода, с опция за ползване на една основна соларна система
▶ Интуитивно управление със селекторен бутон ‘автоматично/ръчно’
▶ Предварително конфигурирана седмична програма за превключване

IPM 1

SEM-1

MM 100
Управляващ модул за свързване на отоплителен кръг след хидравличен изравнител
или буферен съд, напр. в кръг на подово отопление, в кръг с постоянна циркулация
(вентилация, басейн) или в кръг за производство на БГВ

CR 400 COMFORT
FB 120

Газ

Регулатор по стайната температура за системи с до 4 отоплителни кръга и 2 кръга за
производство на БГВ в стандартни до сложни отоплителни инсталации
▶ Концепция за лесно обслужване с панел с голям графичен дисплей, сензорно
управление и ясен и четлив текст
▶ Индивидуална конфигурация на менюто от крайния клиент
▶ Онлайн решения за дистанционен достъп с приложения на Bosch

IEM

Съвместими модули

CW 100 BАSIC

+

Термопомпа

FW 120

=

Интернет модул за EMS 2
MB
LAN 2

CW 400 COMFORT

Системен
контролер

Газ

Лесен за обслужване регулатор според външната температура със седмична програма
за отоплителна система с един отоплителен кръг и производство на топла вода, с опция
за ползване на една основна соларна система
▶ Интуитивно управление със селекторен бутон ‘автоматично/ръчно’
▶ Предварително конфигурирана седмична програма за превключване

FW 200

Контролер за регулиране според външната температура за отоплителни системи с газ с
до 4 отоплителни кръга и 2 кръга за производство на БГВ в стандартни до сложни
отоплителни инсталации
▶ Концепция за лесно обслужване с панел с голям графичен дисплей, сензорно
управление и ясен и четлив текст
▶ Индивидуална конфигурация на менюто от крайния клиент
▶ Онлайн решения за дистанционен достъп с приложения на Bosch

Модулът ProControl Gateway дава възможност за свързване на газови котли и
термопомпи с интернет и за управлението им чрез специалното приложение ProControl

EMS 2 Cascade Module
ICM 1

MC 400
Управляващ модул за каскади с до 16 уреда (5 x MC 400), кодиращ превключвател за
избор на различни каскадни стратегии

EMS 2 Control Module
SEC 10

Соларен бойлер

HPC 400

Интегриран регулатор за термопомпа, с до 4 отоплителни кръга и 1 кръг за БГВ, за
отопление и охлаждане (опция)

SEM-1

TDS 300

Соларен колектор

Управляващ модул за кръг за подгряване на басейн в система с термопомпа

EMS 2 Zone Module

CS 200

Независим соларен регулатор на базата на CR/CW 400; за стандартни до комплексни
соларни системи без връзки с отоплителни уреди, TF системи за подгряване и
постоянно снабдяване с БГВ и TS системи за подгряване на БГВ; само в комбинация със
соларен модул MS 100 или MS 200

MP 100

НОВО

MZ 100
За управление на помпи и вентили в до 3 несмесени отоплителни кръга или 2
несмесени отоплителни кръга и 1 кръг за подгряване на БГВ; поддържа връзка с LLH
температурен датчик

