
ECL Comfort on elektrooniline regulaator ilmastiku muutuste kompenseerimiseks. 
Sobides kõikide tüüpiliste kaugkütte-, jahutus- ja väikeste võrgusüsteemide 
rakendustele, võimaldab see teil hõlpsasti optimeerida süsteemi jõudlust ja tööd. 
Selle tulemusena toimub energia säästmine ja pikeneb süsteemi tööiga.

Tipptulemus – isegi enam
Ühel rattal – ühe sammu võrra ees

www.kyte.danfoss.ee

11-15%
või suurem energiasääst

Õigesti seadistatud ECL 
Comfort regulaator  
optimeerib süsteemi 
tõhusust, alandades 
tagastuva vee  
temperatuuri.



Danfoss ei võta vastutust võimalike vigade eest kataloogides, reklaamprospektides või muudes trükistes. Danfoss jätab endale õiguse etteteatamata teha muusdatusi toodetes, ka juba tellitud 
toodetes, nii, et see ei muuda varem kokkulepitud “parameetreid”. Kõik käesolevas trükises olevad kaubamärgid on vastavate ettevõtete omand. Danfoss ja Danfoss-logo on Danfoss A/S kaubamärgid. 
Kõik õigused kaitstud.
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ECL COMFORT 210 ECL COMFORT 310 ECA 30/31

Regulaator, ilma 
teabeedastusliideseta, 
rakendustele kuni 2½ 
kontuuri
• 2½ reguleerkontuuri
• Intelligentsed ECL 

programmivõtmed, seeria A2xx
• Keera/vajuta seadeketas 
• Suur taustavalgustusega graafiline 

ekraan
• Rohkem ruumi kaabeldusele
• Paigalduspõhja ja kasutajaliidest 

on võimalik eraldada teineteisest
• Kaks väljundit 3-punkt juhtimisega 

täiturmootoritele
• 8 sisendit: 6 Pt 1000, 2 

konfigureeritavat
• 4 releeväljundit
• Mõõtetulemuste näit ekraanil või 

USB liidese kaudu
• USB port hoolduseks
• Modbus RS485 lühikese 

kaablipikkuse jaoks
• Peremees/alluv võimalus
• Optimeeritud soojussõlmedele ja 

töötamiseks süsteemis, kus 
kasutatakse Danfossi 
täiturmootoreid, reguleerventiile, 
Pt 1000 andureid ja rõhulüliteid

ECL 210 kokkuvõte
Põhinõuded, hea töövõime 
kaugküttesüsteemides.

Regulaator, 
teabeedastusliidesega, 
rakendustele kuni 3½ 
kontuuri
Lisaks ECL Comfort 210 omadustele, 
on ECL Comfort 310 veel:
• Sisseehitatud teabeedastusliides:
 •  USB liides hoolduseks
 •  Modbus RS485 pikema distantsi  

    jaoks
 •  M-bus soojusarvestite jaoks
• Modbus TCP (Transmission Control 

Protocol - edasisaatmise juhtimise 
protokoll)

• 10 sisendit: 6 Pt 1000, 4 
konfigureeritavat

• Kolm väljundit 3-punkt juhtimisega 
täiturmootorile

• 6 releeväljundit
• Mõõtetulemuste näit ekraanil või 

teabeedastusliidese kaudu

ECL 310 kokkuvõte:
Kõrged nõuded – teabeedastusega 
ning laiendamise võimalused ilma 
programmeerimiseta.

ECA kaugjuhtimisseade

Juhul, kui ligipääs keldrisse või 
küttesüsteemile/soojussõlmele on 
piiratud, on võimalik ECL Comfort 
regulaatorit täiendada 
kaugjuhtimisseadmega ECA 30/31, mida 
on võimalik paigaldada mistahes 
soovitud asukohta hoones.

See võimaldab ruumi temperatuuri 
jälgimist ja reguleerimist, lihtne 
liidestamine ning kaugjuurdepääs 
kõikidele ECL Comfort regulaatori 
seadistustele.


