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Więcej infromacji znajdziesz na:

Podstawowy schemat hydrauliczny:

W pudełku znajdują się:
•  regulator Multi-Mix
•  kabel zasilający
•  czujniki rurowe (5 szt.)
•  czujnik pogodowy (1 szt.)

Regulator pogodowy 
zintegrowanych systemów grzewczych

WIELE WARIANTÓW 
PRACY

KOLOROWY, DOTYKOWY 
WYŚWIETLACZ 

AUTOMATYCZNA DETEKCJA 
SEZONU GRZEWCZEGO

STEROWANIE 
POGODOWE

CIEPŁEM W DOMU
ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE  



Multifunkcyjny regulator

Kolorowy, dotykowy wyświetlacz

Wiele wariantów pracy

Sterowanie pogodowe

Inteligentne menu

Możliwość rozbudowy

Automatyczna detekcja sezonu 
grzewczego

Funkcje dodatkowe:

Multi-Mix steruje dwoma regulowanymi obiegami 
grzewczymi, jednym obiegiem bezpośrednim oraz 
ładowaniem zasobnika CWU. 

Zastosowany w regulatorze odchylany panel i dotykowy 
ekran zapewnia komfortowe użytkowanie. Dodatkową opcją  
personalizacji ustawień jest regulacja jasności ekranu na 3 pozio-
mach (dla trybu czuwania DZIEŃ, trybu czuwania NOC i podczas  
zmiany ustawień).

Temperatura dla poszczególnych obiegów grzewczych może 
być zadawana na kilka sposobów:
• pogodowo – z uwzględnieniem pomiaru z czujnika pogodowego,
• stałotemperaturowo – wartość ustalona,
• wg wbudowanych harmonogramów czasowych  
  (bez potrzeby stosowania zewnętrznych regulatorów pokojowych),
• z użyciem regulatorów pokojowych, które sterują pracą  
  obiegów grzewczych.

Dla każdego z obiegów możemy ustawić inny wariant pracy. 

Regulacja pogodowa odbywa się wg wykresu krzywej  
grzewczej. Dla każdego obiegu krzywa grzewcza ustawiana 
jest indywidualnie. Użytkownik wskazuje temperaturę zadaną 
obiegu grzewczego przesuwając odpowiednio palcem  
po ekranie. Są to ustawienia dla czterech pośrednich temperatur 
zewnętrznych: 10°C, 0°C, -10°C oraz -20°C. Im większa krzywa 
grzewcza, tym wyższa temperatura wody w obiegu grzewczym. 

•  aktualizacja oprogramowania
•  blokada rodzicielska
•  alarmy oraz rejestr zdarzeń
•  tryb uśpienia
•  tryb urlopu

Przyjazne dla użytkownika menu obrazkowe wraz z systemem 
podpowiedzi wyboru sprawia, że obsługa regulatora jest  
banalnie prosta. Menu informacyjne umożliwia podgląd  
bieżących temperatur oraz sprawdzenie, które urządzenia  
są aktualnie włączone.

Zastosowanie dodatkowych modułów rozszerzających  
(moduły B i C) zwiększa funkcjonalność regulatora i pozwala 
na obsługę aż do 6 obiegów mieszających!

Dzięki aktywnemu czujnikowi temperatury zewnętrznej  
regulator pobiera i uśrednia temperaturę pogodową z kilku 
dni i decyduje o załączeniu obiegów grzewczych. Przełączanie  
pomiędzy trybami LATO / ZIMA odbywa się bezobsługowo.

•  2 źródeł ciepła
•  2 obiegów mieszających
•  obiegu grzewczego bezpośredniego
•  instalacji ze sprzęgłem hydraulicznym i buforem
•  ciepłej wody użytkowej
•  regulacji pogodowej
•  układu solarnego, 
a dodatkowo może współpracować 
z 3 regulatorami pokojowymi.

Regulator Multi-Mix zapewnia obsługę:

JEDEN sterownik 
WIELE możliwości
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