
R     ZWIĄZANIA
DLA KAŻDEGO

Najnowszej generacji regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC przeznaczony do
sterowania systemami grzewczymi do ochrony przed śniegiem i lodem. Wyposażony
w innowacyjną funkcję automatycznego dostosowania mocy grzałki czujników wilgoci do
aktualnie panujących warunków atmosferycznych wraz z możliwością dostrojenia
charakterystyki pracy. Łącze internetowe umożliwia pełną zdalną kontrolę systemu.



Przy odpowiednim podłączeniu czujników wilgoci ETOG-56T, ETOR-55 oraz czujnika
temperatury ETF-744 istnieje możliwość niezależnego sterowania dwoma różnymi obszarami
np. rynny i zjazd do garażu.

ETOG-56T
czujnik wilgoci zintegrowany
z czujnikiem temperatury
oraz tuleja montażowa
ETOK-T

ETOR-55
czujnik wilgoci

ETF-744/99
czujnik temperatury

Regulator wyposażony
w moduł WiFi oraz port Ethernet
dzięki czemu istnieje możliwość
aktualizacji oprogramowania
oraz zdalnej obsługi za pomocą
przeglądarki internetowej przy użyciu
konta instalatora lub użytkownika.

jest

Dodatkową zaletą jest możliwość zmiany
charakterystyki mocy grzałki czujnika
wilgoci w stosunku do temperatury
otoczenia, co pozwala jeszcze
lepiej dostosować działanie regulatora
do specyficznych warunków panujących
w miejscu instalacji.



Podstawowe funkcje
regulatora

• kalibracja temperatury
• sygnalizowanie awarii
• tryb stand by – uśpienie
• tryb heat on – wymuszenie

grzania
• automatyczne uruchomienie

systemu grzejnego
po wykryciu opadów śniegu

lub marznącego deszczu
• obsługa czujników wilgoci do rynien

(ETOR-55), podjazdów i schodów
(ETOG-56T) oraz temperatury (ETF-744)

• dwie niezależne strefy grzejne
z możliwością sprzężenia

• funkcja odcięcia systemu grzejnego
w niskich temperaturach zapobiegająca
tworzeniu się oblodzenia na gzymsach
i krawędziach dachu

Zalety
regulatora

zdalne załączanie
systemu

zapis danych
statystycznych

obsługa za pomocą
przeglądarki internetowej

sygnalizacja stanu pracy

możliwość zarządzania
regulatorami użytkowników
przez instalatora
w różnych lokalizacjach

zdalne uśpienie
systemu

AUTOMATYCZNA
AKTUALIZACJA



Dane techniczne:>
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ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon 22 843 32 82
e-mail: info@elektra.pl
www.elektra.pl

Napięcie zasilania: 230 V ~50/60 Hz
Max. obciążenie: 2 x 16A (przekaźniki bezpotencjałowe)
Montaż: szyna DIN
Zakres regulacji temperatury: -25°C ÷ +50°C
Histereza: 0,3K
Stopień ochrony obudowy: IP 20
Sygnalizacja pracy: LED
Obsługa: pokrętło wielofunkcyjne, przeglądarka internetowa (desktop i mobilna)
Temperatura pracy: -10°C ÷ +40°C
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 90 x 177 x 72 mm

WiFi: 20 MHz oraz 40 MHz 802.11 b/g/n (n – tylko 2,4 GHz) – 2400 – 2483,5 MHz
802.11n MCS0-7 dla 20 MHz oraz 40 MHz

Gniazdo Ethernet: RJ-45
Wyrób oznakowany: CE

Ilość modułów: 10

Montaż: natynkowy, zewnętrzny
Stopień ochrony: IP 54
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 85 x 50 x 35 mm
Pomiar: temperatury powietrza
Temperatura pracy: -50°C ÷ +70°C

ETF-744/99 ETOR-55

ETOG-56T

Montaż: w rynnie
Stopien ochrony: IP 68
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 107 x 26 x 15 mm
Pomiar: wilgoci
Temperatura pracy: -50°C ÷ +70°C
Moc grzałki: 1-8W

Montaż: w podłożu
Stopień ochrony: IP 68
Wymiary (wys. x średnica): 30 x 60 mm
Pomiar: wilgoci i temperatury

gruntu
Temperatura pracy: -50°C ÷ +70°C
Moc grzałki: 1-8W


