
Regulator Danfoss ECL Comfort – visoka zmogljivosti za daljinsko ogrevanje

Delate dobro - od zdaj najboljše
Eno kolo – en korak naprej

www.ogrevanje.danfoss.com

11-15%
ali še več prihranka energije

Pravilno nastavljen  
regulator ECL Comfort  
optimizira učinkovitost sistema 
z zmanjšanjem povratne  
temperature. To pomeni 
prihranek energije in daljšo 
življenjsko dobo sistema. 



Elektronski regulatorji za daljinsko ogrevanje
Danfoss ponosno predstavlja sedmo generacijo elektronskih 
regulatorjev za daljinsko ogrevanje. Regulatorji Danfoss ECL 
Comfort 210 in 310 temeljijo na uspehu ter prednostih prejšnjih 
generacij in zagotavljajo udobje ter priročnost pri ogrevanju, 
hlajenju in sistemih za toplo vodo.

Manj je več – prednosti za vas
Regulator Danfoss ECL Comfort je videti preprost, vendar deluje 
pametneje, tako da zmogljivost vašega sistema izboljša na raven, 
ki je niste pričakovali. Prihranite lahko na primer pri času vgradnje 
in zagona, zmanjšate nenačrtovana vzdrževanja, izkoristite 
manjšo potrebo po učenju ter zmanjšate porabo energije. 

Poleg tega boste dobili več vgrajenih funkcij izdelka, več časa za 
svoje podjetje in več zadovoljnih strank. Izpopolnjene funkcije 
in oblika nikoli ne poslabšajo preprostosti uporabe, tako da so 
vgradnja, konfiguracija in uporaba resnično preprosti.

Svežino prinaša tudi oblika. Regulator  ECL se s svojimi čistimi in 
nevpadljivimi linijami prilega v vsako okolje. Okolje je pomembno, 
zato vam regulator ECL omogoča zmanjšanje porabe energije, s 
tem pa tudi zmanjšanje emisij CO2.
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Preprost videz – pametnejše delovanje



Razum 
vlada stvarem.
Regulator ECL deluje kot možgani 
ogrevalnega sistema. Z njim 
zlahka upravljate in optimizirate 
zmogljivost ter delovanje sistema.

1 
regulator za vse.
Regulator ECL Comfort je očitna 
izbira, ker se ujema s tipičnimi 
aplikacijami daljinskega 
ogrevanja in z mikro omrežji.



Premišljena preprostost  
Večina regulatorjev za ogrevanje je vedno bolj 
zapletenih, Danfoss pa je izbral novo smer. 

Pri regulatorjih ECL Comfort 210 in 310 je nastavljanje in 
upravljanje ogrevalne inštalacije preprosto kot še nikoli. 
Z regulatorjem ECL ali z daljinskim upravljalnikom ECA 
se vsa navigacija in interakcija dogaja z vrtenjem ter 
pritiskanjem gumba na sprednji plošči. 

Vsi meniji in podatkovni odčitki sistema so prikazani na 
grafičnem zaslonu v vašem maternem jeziku, logična 
zgradba menijev pa omogoča nemoteno in intuitivno 
uporabo. 

Ni utripajočih lučk in številnih gumbov ter stikal, 
možnosti pa so neomejene. To zagotavlja pravilen 
zagon in preprosto vsakodnevno uporabo, kar na koncu 
zagotavlja optimalno udobje in zanesljivost.
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Izberite novo smer na področju 
daljinskega ogrevanja



Čarovnik za nastavitve  
– Izbira jezika
Po ožičenju in povezovanju 
sistemskih komponent, kot so 
črpalke, elektromotorni pogoni in 
temperaturna tipala, lahko vstavite 
aplikacijski ključ ECL. Uporabite 
gumb za vrtenje in pritiskanje, da 
izberete svoj najljubši jezik, in sledite 
nastavitvam na prikazovalniku.

Čarovnik za nastavitve 
– Izbira aplikacije
Izberite svojo aplikacijo izmed 
tistih, ki so vključene na 
aplikacijskem ključu ECL. 
Izbirate lahko med uporabo 
tovarniških nastavitev za aplikacijo 
ali uporabniško določenih 
nastavitev, če so shranjene na 
ključu.

Nekaj korakov za zagon…

Regulator ECL Comfort je usklajen z bogato zbirko 
aplikacijskih ključev ECL. Vsak aplikacijski ključ je 
programiran s posebnimi parametri za posamezne 
načine uporabe pri daljinskem ogrevanju ali hlajenju.

Genialni aplikacijski ključ ECL zagotavlja doslej 
nedosegljivo preprostost namestitve in nastavitve 
aplikacije za ogrevalni sistem v regulator ECL, brez 
potrebe po izpopolnjenem programiranju. To omogoča 
preprosto upravljanje in prilagajanje nastavitev 
aplikacije. 

Ključ za preprečevanje glavobolov
Če ogrevalni sistem odpove (na primer ob izpadu 
napetosti), to ne bo vplivalo na aplikacijske parametre, 
saj so shranjeni v regulatorju. Poleg funkcije za beleženje 
podatkov ponuja regulator ECL tudi druge funkcije za 
olajšanje iskanja napak, da se izognete glavobolom in 
ohranite minimalno stopnjo vzdrževanja sistema.

Aplikacijski ključ prav tako olajša kopiranje nastavitev 
v druge regulatorje ECL v sistemu. S tem preprosto 
prilagodite nastavitve in zagotovite nemoteno 
delovanje ter optimizacijo energije v prihodnjih letih.

Neštete prednosti 
Za uspešen zagon regulatorja 
Danfoss ECL Comfort je potrebnih 
le nekaj korakov. Vse je zelo 
preprosto in v resnici sploh ne 
zahteva posebnega znanja o 
programiranju. 

 Eleganten in nezapleten 
uporabniški vmesnik

 Intuitivna programska oprema 
resnično olajša uporabo

 Takojšnje povratne informacije 
so prikazane v vašem jeziku

 Dostop do uporabniških 
podatkov, alarmov, dnevnikov 
in nastavitev

 Uporabniku prijazna tehnična 
dokumentacija
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Nastavitve glavnega regulatorja
Parametri glavnega regulatorja 
morajo biti nastavljeni za optimalni 
zagon. Najdete jih v meniju 
z nastavitvami. Temperaturi 
ogrevanja prostorov in sanitarne 
tople vode se nastavita v 
uporabniških menijih.

Ogrevalna krivulja
S šestimi nastavljivimi koordi-
natami za prilagodljivo krivuljo 
ogrevanja izpolnjuje regulator ECL 
Comfort 210/310 vse zahteve za 
doseganje točne in ustrezne ravni 
temperature v sistemu.

Najljubši prikaz 
Svoj najljubši prikaz izberite v 
zbirki vnaprej določenih prikazov, 
da dobite hiter pregled sistema. Z 
najljubšim prikazom lahko upravljate 
funkcije, kot so izbiranje načina regu-
latorja (urnik, udobje, varčevanje ali 
zaščita pred zmrzovanjem) in želene 
ravni temperature (prostora in sani-
tarne tople vode).

… in tako boste korak pred konkurenti

Brez 
Nenačrtovanih servisnih obiskov 
pravilno opravljen zagon in 
trpežnost regulatorja ECL 
zagotavljata popolno zadovoljstvo 
strank brez nenačrtovanih 
servisnih obiskov.

1 ključ 
100 % strokovnost pri aplikacijah 
podatki, programirani v vsakem 
aplikacijskem ključu ECL, 
vključujejo strokovno znanje 
predanih strokovnjakov z 
izkušnjami na področju daljinskega 
ogrevanja iz vsega sveta.
To je vaše najboljše jamstvo za 
optimalno delovanje sistema.
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Premišljena komunikacija
Regulator ECL Comfort 310 
ponuja najsodobnejše možnosti 
za komunikacijske vmesnike. 
Možnosti, ki so na voljo ob vgradnji 
ali z razširitvenimi enotami, 
vključujejo Modbus, M-Bus in USB 
za servisiranje.

Hitrejša vgradnja
Izboljšani kabelski priključki 
in več prostora za ožičenje 
zagotavljajo hitro ter netežavno 
vgradnjo regulatorja ECL Comfort 
v sistem.

Samodejna nastavitev 
parametrov sanitarne 
tople vode
Z izpopolnjenim samodejnim 
nastavljanjem lahko krmilne 
parametre za proizvodnjo tople 
vode konfigurirate in optimizirate 
popolnoma samodejno, kar zagotavlja 
višjo stopnjo udobja in dodatne 
prihranke energije.

Preprosta interakcija
Regulator ECL Comfort ima velik 
prikazovalnik z grafiko, besedilom 
in osvetlitvijo. S podporo intuitivnih 
menijev, gumba za vrtenje in pritisk 
ter čarovnika za nastavitve je 
upravljanje popolnoma jasno. 

Daljša življenjska doba
Regulatorji ECL Comfort vključujejo 
edinstveno funkcijo zaščite pogona, 
ki preprečuje nestabilnost sistema in 
tako zaščiti elektromotorni pogon ter 
regulacijske ventile pred nepotrebno 
dejavnostjo. To se kaže v do 25 % 
daljši življenjski dobi teh komponent.

Preprosta visoka zmogljivost
Regulator za udobje ECL je zasnovan za delovanje 
kot inteligentno vozlišče ogrevalnega sistema ali 
podpostaje za daljinsko ogrevanje. Regulator ECL 
Comfort je zasnovan in razvit za zadovoljevanje 
vaših potreb, saj vključuje številne funkcije, ki vam 
omogočajo doseganje visoke zmogljivosti.

Pitna voda (°C)
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Z družbo Danfoss ste pripravljeni na prihodnost, pri 
kateri vas bo vedno spremljal regulator ECL. Regulator 
ECL Comfort ni zasnovan samo za obvladovanje vseh 
vaših potreb glede daljinskega ogrevanja, ampak je 
pripravljen tudi na vaše prihodnje potrebe. Če se pokaže 
potreba po omrežni komunikaciji in nadzoru ogrevalnih 
sistemov v več sosednjih stavbah, lahko regulatorje ECL 
zlahka dodate in povežete z omrežjem.

Regulatorji ECL so skladni s tržnimi standardi in 
zahtevami ter se brez težav integrirajo v ključne 
sistemske komponente družbe Danfoss in drugih 

dobaviteljev. Če temu dodate še hitro in učinkovito 
vgradnjo, zagon, servisiranje in nadgradnjo regulatorjev 
ECL, je donosnost naložbe zagotovljena.

Nižja poraba energije in sistemski prihranki energije, 
ki jih zagotavljajo regulator Danfoss ECL, pomagajo 
zaščititi okolje z znižanjem emisij CO2 za 11–15 % ali 
več. Regulatorji omogočajo skladnost z zakonodajo o 
učinkoviti rabi energije na trenutnih trgih, pripravljeni pa 
so tudi na zahteve prihodnosti. Na koncu vam regulatorji 
Danfoss ECL pomagajo prihraniti čas, denar in energijo – 
zdaj in v prihodnosti, ne glede na vrsto stavbe.

Pripravite se na prihodnost – in izkoristite sedanjost



Samostojni regulator brez 
komunikacijskega vmesnika za 
aplikacije z do 3 regulacijskimi krogi
	2 regulacijska kroga + termostatska funkcija 
 Inteligentni aplikacijski ključi ECL, serija A2xx
 Upravljanje z gumbom z vrtenjem in pritiskanjem
 Velik grafični zaslon z osvetlitvijo 
 Več prostora za kable
 Kabelsko omarico in uporabniški vmesnik je 

mogoče ločiti
 Dva 3-točkovna regulacijska izhoda, optimirana za 

elektromotorne pogone
 8 vhodov: 6 Pt 1000, 2 nastavljiva
 4 relejski izhodi
 Odčitavanje shranjenih podatkov na prikazovalniku 

ali vmesniku USB
 USB-vmesnik za servisiranje
 Modbus RS485 za kratke razdalje 
 Možnost nadrejene ali podrejene naprave
 Prilagojeno za podpostaje in delovanje v sistemu 

s pogoni, regulacijskimi ventili, tipali Pt 1000 in 
tlačnimi tipali znamke Danfoss

Povzetek regulatorja ECL 210:
Osnovne zahteve, visoka zmogljivost v sistemih 
daljinskega ogrevanja.

Regulator s komunikacijskim 
vmesnikom za aplikacije z do 4 
regulacijskimi krogi 
Poleg vseh funkcij regulatorja ECL Comfort 210 
ponuja  ECL Comfort 310 še:
	Vgrajeni komunikacijski vmesniki:
  USB-vmesnik za servisiranje
  Modbus RS485 za daljše razdalje
  M-bus vmesnik za toplotne števce
  Modbus TCP
 10 vhodov: 6 Pt 1000, 4 nastavljivi
 Trije 3-točkovni regulacijski izhodi, optimirani za 

elektromotorne pogone
 6 relejskih izhodov
 Odčitavanje shranjenih podatkov na 

prikazovalniku ali komunikacijskem vmesniku

Povzetek regulatorja ECL 310:
Za visoke zahteve – z možnostmi za komunikacijo 
in razširitev, brez programiranja.

ECL COMFORT 210 ECL COMFORT 310
 

Daljinski upravljalnik ECA:
– enota za daljinsko upravljanje 
V primeru omejenega dostopa do kleti ali sistema za 
ogrevanje je mogoče regulator ECL Comfort dopolniti 
z enoto za daljinsko upravljanje ECA 30/31, ki jo je 
mogoče postaviti na poljubno mesto v zgradbi.

To omogoča nadzor in upravljanje temperature, 
preprosto povezovanje in daljinski dostop za 
prenastavitev vseh funkcij regulatorja  ECL Comfort.
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Možnosti razširitev ECL
Za aplikacije z visokimi zahtevami so na voljo dodatne 

razširitvene V/I-enote.
  Za dopolnjevanje sistema in dvojne črpalke je 

mogoče uporabljati notranjo V/I-enoto.
  Za aplikacije proti legioneli bo na voljo zunanja V/I-

enota.

Legenda za oznake aplikacijskega ključa ECL: A = aplikacijski ključ
  2 = za ECL Comfort 210 in 310
  3 = samo za ECL Comfort 310
  xx = vrsta aplikacije
Kratice:  DH (daljinsko ogrevanje); DC (daljinsko hlajenje)

ECL 
COMFORT

Oznaka ap-
likacijskega 
ključa ECL

Način 
uporabe 
in vrsta 
sistema

Vrsta regulacijskega kroga Sistem za pripravo STV Dosedanje 
kartice 

ECL 
(ECL Comfort 

200/300)ECL 
210

ECL 
310 Ogrevanje Hlajenje STV

Zalogovnik z 
grelno spiralo

Zalogovnik s 
polnjenjem

Pretočna 
priprava STV

  A214 DH/DC (prezr.) C14

  A217 DH C17, P17, P16

  A230 DH/DC C30, P30, 
C12, L10

  A231 DH NEW

  A232 DH/DC L32

  A237 DH C37, C35

  A247 DH C47

  A255 BOILER C55, C25, P20

  A260 DH C60, C62

  A266 DH C66

 A305 HEAT PUMP  L05

 A361 DH NOVO (vklju-
čno z L62)

 A367 DH C67

 A368 DH NOVO (vklju-
čno z L66)

 A375 KOTEL C75

 A376 DH L76

Izberite regulator ECL Comfort za svojo 
aplikacijo

Dodatna oprema in temperaturna tipala 
ECL
 Podnožje za vgradnjo na steno ali letev DIN 

 Temperaturna tipala (Pt 1000)

  Zunanja in prostorska

  Naležno in potopno 



Skrbimo za vaš dobiček
Danfoss je več kot le znano ime na področju ogrevanja. Že več 
kot 75 let svoje stranke po vsem svetu oskrbujemo z vsem: od 
posameznih delov do celotnih rešitev za daljinsko ogrevanje. 
Že generacije si prizadevamo skrbeti za vaš dobiček, kar ostaja 
naš cilj danes in jutri.

Ženejo nas potrebe naših strank, da na osnovi dolgoletnih 
izkušenj ostajamo na čelu inovacij, s katerimi lahko stalno 
dobavljamo komponente, strokovno znanje in celotne sisteme 
za področje ogrevanja in klimatizacije.

Prizadevamo si za ponudbo rešitev in izdelkov, kar vam in 
vašim strankam daje izpopolnjeno, uporabniku prijazno 
tehnologijo z najmanjšo mero vzdrževanja, okoljske in 
finančne koristi ter obsežno ponudbo storitev in podpore.

Obrnite se na nas, ali pa za več informacij obiščite 
ecl.danfoss.com.

VB.LG.A2.36

Danfoss Trata d.o.o.
Ul. Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
Tel.: 01 582 04 24, 01 582 04 33
Fax: 01 519 23 61
www.ogrevanje.danfoss.com

Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in 
drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega 
opozorila. Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih 
karakteristik izdelka. 
Vsi zaščiteni znaki v tej tiskovini so last pripadajočih podjetij. Ime Danfoss in Danfoss logotip sta 
zaščiteni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.


