
Контролерът ECL Comfort на Данафосс – висока ефективност на отоплителната система

Направи най-доброто - дори повече
С всяко завъртане на колелото – 
една крачка напред

www.ecl.danfoss.com

11-15%
спестена енергия
Новият контролер  ECL Comfort 
оптимизира ефективността на 
системата чрез понижаване на 
връщащата температура. Това 
означава икономия на енергия 
и по-дълъг експлоатационен 
живот на системата.  



Контролери за топлофикационни системи
Дан фосс с гор дост пред ста вя сед мо то по ко ле ние елек трон ни 
ре гу ла то ри за цен трал но отоп ле ние. На ос но ва та на ус пе ха и 
пре дим ства та на пре диш ни те по ко ле ния, ре гу ла то ри те  ECL 
Comfort 210 и 310 на Дан фосс  га ран ти рат ком форт и удоб ство 
при сис те ми те за отоп ле ние, ох лаж да не и би то ва го ре ща во да.

По-малко означава повече – 
предимства за Вас
Кон тро ле рът  ECL Comfort  на Дан фосс из глеж да оп рос тен, но 
ра бо та та му е по-ин те ли ген тна, за то ва той доп ри на ся по ве-
че за ус пеш на та Ви ра бо та, от кол ко то бих те очак ва ли. Нап ри-
мер, Вие мо же те да спес ти те от вре ме то за мон таж и пус ка не 
в експло а та ция, да на ма ли те неп ред ви де но то тех ни чес ко об-
служ ва не, да се въз пол зва те от по-крат кия срок за за поз на ва не 
с ра бо та та му и да на ма ли те раз хо да на енер гия.  

Освен то ва, Вие по лу ча ва те по ве че фун кции вгра де ни в про-
дук та, спес тя ва те по ве че от ра бот но то си вре ме и се рад ва те 
на по ве че до вол ни кли ен ти. Усъ вър шен ства ни те фун кции и 
кон струк ция в ни ка къв слу чай не са за смет ка на улес не но то му 
из пол зва не и пра вят мон та жа, кон фи гу ри ра не то и ра бо та та с 
не го прос ти ка то дет ска иг ра.

Ди зай нът му съ що е ос ве жен. С из чис те ни те си, оп рос те ни ли-
нии, ECL лес но се впис ва във вся как во об кръ же ние. Опаз ва не-
то на окол на та сре да съ що е от зна че ние, за то ва кон тро ле ри те 
ECL Ви пре дос та вят въз мож ност да на ма ли те раз хо да на енер-
гия, а вслед ствие на то ва и еми си и те от СО2.
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Изглежда елементарно, 
но работи по-интелигентно



Интелектът 
Управлява материята 
kонтролерът ECL действа като 
мозък на отоплителната система. 
Той Ви дава възможност да 
регулирате и оптимизирате 
експлоатационните показатели и 
функционирането на системата. 

Един 
Контролер за всичко 
контролерът ECL Comfort е 
очевидният избор, тъй като 
отговаря на изискванията за 
всички типични приложения 
за топлофикационни и малки 
отоплителни системи.



Конструктивна опростеност 
До ка то при по ве че то ре гу ла то ри за отоп ли тел ни сис-
те ми съ щес тву ва тен ден ция да ста ват все по-слож ни и 
труд ни за бо ра ве не,  Дан фосс пое по нов път.

При кон тро ле ри те ECL Comfort 210 и 310 нас трой ка та и 
ра бо та та на отоп ли тел на та ин ста ла ция ни ко га не е би ла 
по-лес на и по-раз би ра е ма. При кон тро ле ра ECL или из-
не се но то ус трой ство за уп рав ле ние ЕСА ця ло то на ви ги-
ра не и вза и мо дей ствие се осъ щес твя ва чрез вър те не и 
на тис ка не на кръ го ва та ска ла вър ху пред ния па нел. 

Всич ки ме ню та и дан ни за сис те ма та се по я вя ват вър-
ху гра фич ния дис плей на Ва шия ро ден език, а ло гич но 
струк ту ри ра но то ме ню пра ви ра бо та та с не го без проб-
лем на и ин ту и тив на. 

Ня ма при миг ва щи лам пич ки или кла ви а ту ра и прев-
ключ ва те ли, но въз мож нос ти те са не ог ра ни че ни. То ва 
оси гу ря ва пра вил но пус ка не в дей ствие и лес но по на-
та тъш но уп рав ле ние, ко е то от своя стра на га ран ти ра 
оп ти ма лен ком форт и на деж дност.
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Поемете по нов път в топлофикацията 



Специализираната програма 
за настройка – избор на език
След оп ро во дя ва не и свър зва не 
на ком по нен ти те на сис те ма та, 
ка то пом пи, зад виж ки и сен зо ри 
за тем пе ра ту ра, мо же те да вка ра-
те клю ча за за да ва не на при ло же-
ние на ECL. С по мощ та на вър тя-
щия се бу тон из бе ре те же ла ния 
от Вас език и след вай те по-на та-
тъш ни те ука за ния, по я вя ва щи се 
на дис плея.

Специализираната програма 
за настройка – избор на 
приложение
Избе ре те Ва ше то при ло же ние от 
на бо ра сис тем ни при ло же ния за-
па ме те ни в клю ча за за да ва не на 
при ло же ния на ECL. 
Мо же те да из би ра те меж ду фаб-
рич ни нас трой ки за кон крет ни 
при ло же ния или спе ци фич ни за 
пот ре би те ля нас трой ки, ако та-
ки ва са би ли за па ме те ни в клю ча.

Няколко стъпки за пускане в действие, които Ви извеждат...

Кон тро ле рът ECL Comfort е при го ден за ця ла га ма 
от клю чо ве ECL за за да ва не на при ло же ния. Все ки 
ключ за при ло же ние е прог ра ми ран с ха рак тер ни 
па ра мет ри за от дел ни при ло же ния в об лас тта на 
отоп ле ни е то и ох лаж да не то.

Инте ли ген тни ят ECL - ключ за при ло же ния улес-
ня ва по ве че от ко га то и да би ло ин ста ли ра не то и 
нас трой ка та на кон тро ле ра ECL за при ло же ни е то 
на Ва ша та отоп ли тел на сис те ма, при то ва без не-
об хо ди мост от ня как во слож но прог ра ми ра не. То-
ва улес ня ва из вър шва не то и ко ри ги ра не то на нас-
трой ки те на Ва ше то при ло же ние. 

Ключът за избягване на евентуални 
трудности

В слу чай на пре къс ва не или не из прав ност в отоп-
ли тел на та сис те ма, па ра мет ри те на при ло же ни е то 
ня ма да бъ дат пов ли я ни, нап ри мер от спи ра не на 
елек три чес кия ток, тъй ка то са за па ме те ни в са мия 
кон тро лер. Освен прис по соб ле ни е то за за пис ва не 
на дан ни в кон тро ле ра ECL, той спо ма га за бър зо ус-
та но вя ва не на не из прав нос ти, ко е то ог ра ни ча ва до 
ми ни мум тех ни чес ко то об служ ва не на сис те ма та.

Клю чът за при ло же ние улес ня ва съ що и ко пи ра не-
то на нас трой ки за дру ги кон тро ле ри ECL в сис те ма-
та. То ва пра ви въз мож но ко ри ги ра не то на нас трой-
ки те и спо ма га да се оси гу ри рав но мер на ра бо та и 
енер гий на оп ти ми за ция за го ди ни нап ред.

Безброй 
преимущества 
За ус пеш но пус ка не в дей ствие 
на кон тро ле ра ECL Comfort на 
Дан фосс са не об хо ди ми са мо 
ня кол ко стъп ки. Всич ко е мно-
го оп рос те но и всъщ ност не се 
нуж да е те от ня как ви спе ци ал-
ни поз на ния по прог ра ми ра-
не.

 � Елегантен, не предизвикващ   
 объркване потребителски   
 интерфейс

 � Интуитивният софтуер прави   
 работата с него изключително  
 лесна

 � Моментална обратна    
 информация на собствения Ви  
 език

 � Достъп до потребителските   
 данни, аларми, регистри и   
 настройки

 � Лесна за ползване от    
 потребителя техническа   
 документация
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Основни настройки на 
контролера
Основ ни те кон трол ни па ра мет ри 
тряб ва да бъ дат кон фи гу ри ра-
ни, за да се пос тиг не оп ти ма лен 
ре зул тат при пус ка не в ек спло-
а та ция. Те се на ми рат в ме ню то 
“нас трой ки”. По да ва ни те тем пе-
ра ту ри за отоп ле ние на по ме ще-
ни я та и БГВ се нас трой ват в пот-
ре би тел ски те ме ню та.

Топлинна крива
С шест ко ор ди нат ни точ ки, ко и-
то мо гат да се кон фи гу ри рат за 
пос ти га не на гъв ка ва топ лин на 
кри ва, кон тро ле рът ECL Comfort 
210/310 от го ва ря на всич ки изис-
ква ния за пос ти га не на точ но то 
ни во на ком фор тна тем пе ра ту ра 
в сис те ма та.

Предпочитан дисплей 
Избе ре те пред по чи та ния от Вас 
ек ран сред на бо ра от пред ва ри-
тел но оп ре де ле ни на чи ни за ви-
зу а ли за ция, за да нап ра ви те бърз 
прег лед на сис те ма та. Изпол звай-
ки пред по чи та ния от Вас ек ран 
мо же те да осъ щес твя ва те та ки ва 
фун кции ка то из би ра не на ре жи-
ма на кон тро ле ра (пе ри о ди чен, 
ком фор тен, ико но ми чен или ре-
жим за за щи та про тив зам ръз-
ва не), как то и же ла но то ни во на 
тем пе ра ту рен ком форт (в по ме-
ще ни я та и за БГВ).

...с една крачка пред графика

Без 
непредвидени сервизни обслужвания 
При коректно пускане в действие, 
дълготрайната издръжливост на ECL 
осигурява пълно удовлетворение на 
клиентите и липса на непредвидено 
сервизно обслужване.

Един ключ
100% вещина в приложението 
Данните, програмирани във всеки 
ключ за задаване на приложение 
на ECL включват специализирани 
и приложни експертни познания 
от световния опит в областта на 
топлофикационните приложения.
Това е най-добрата Ви гаранция за 
оптимална работа на системата.



Интелигентна 
комуникация
ECL Comfort 310 предлага 
съвременни опции за 
комуникационен интерфейс. 
Поредицата от опции, предлагани   
както вградени, така и с модули за 
разширение, включва Modbus, 
M-Bus и USB за целите на сервизното 
обслужване.

Лесно 
взаимодействие
Регулаторът ECL Comfort има 
голям дисплей с графичен текст 
и фоново осветление. Заедно 
с интуитивната навигация в 
менюта, бутона с кръговата 
скала и специализираната 
програма за настройка, това 
прави взаимодействието много 
непосредствено. 

Автоматична настройка 
на параметрите за БГВ
Със съвременната функция на ECL за 
автоматична настройка контролните 
параметри за производство на 
битова гореща вода могат да се кон-
фигурират и оптимизират автоматич-
но, осигурявайки както по-добър 
комфорт, така и допълнителна 
икономия на енергия.

По-бързо инсталиране
Усъвършенстваните кабелни 
съединения и по-голямото 
пространство за окабеляване 
осигуряват бързо и безпроблемно 
инсталиране на контролера ECL 
Comfort в системата.

По-дълъг 
експлоатационен живот 
Контролерите ECL Comfort се 
отличават с една уникална функция 
за защита на двигателите, която 
предотвратява колебания в 
работата на системата, като по 
този начин защитава задвижките и 
управляващите вентили от излишно 
задействане. В резултат на това се 
постига до 25% по-дълъг живот 
на тези компоненти.

По-лесно постигане на висока ефективност
Кон тро ле рът ECL Comfort е пред наз на чен да фун кци-
о ни ра ка то ин те ли ген тен цен тра лен ор ган на отоп ли-
тел ни сис те ми или топ ло фи ка ци он ни або нат ни стан-
ции. Кон тро ле рът ECL Comfort е про ек ти ран и раз ра-
бо тен с ог лед на Ва ши те пот реб нос ти и обе ди ня ва в 
се бе си ре ди ца по ло жи тел ни ка чес тва, ко и то Ви да ват 
въз мож ност да пос тиг не те ви со ка ефек тив ност.

Tap Water (˚C)БГВ (°С)
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С  Дан фосс Вие се под гот вя те за бъ де ще то и кон тро-
ле рът ECL ще Ви прид ру жа ва във вся ка крач ка по пъ-
тя. Кон тро ле рът ECL Comfort не са мо е пред ви ден да 
се спра ви с всич ки Ва ши изис ква ния по от но ше ние на 
отоп ле ни е то, но е го тов да пос рещ не съ що и бъ де щи-
те Ви пот реб нос ти. Ако не об хо ди мос тта от мре жо ва 
ко му ни ка ция и кон тро ли ра не на топ ло фи ка ци он ни 
сис те ми в със тав ни съ сед ни сгра ди на рас не, в мре-
жа та лес но мо гат да се до ба вят и свър жат още кон-
тро ле ри ECL.

Кон тро ле ри те ECL от го ва рят на па зар ни те нор ми и 
тър се не, и бе зуп реч но се ин тег ри рат с ос нов ни сис-
тем ни ком по нен ти от Дан фосс и дру ги дос тав чи ци. 
До ба ве те към то ва фак та, че ин ста ли ра не то, пус ка не-
то в дей ствие, тех ни чес ко то об служ ва не и до из граж-

да не то с кон тро ле ри ECL мо же да се из вър ши бър зо 
и ефи кас но, и ще раз бе ре те, че въз връ ща е мос тта на 
ин вес ти ци я та е си гур на.

По-нис ка та кон су ма ция и сис тем на та ико но мия на 
енер гия, пос ти га ни с кон тро ле ри те  ЕCL на Дан фосс 
спо ма гат за опаз ва не то на окол на та сре да чрез на-
ма ля ва не на еми си и те от СО2 с 11 до15 или по ве че 
про цен та. Кон тро ле ри те да ват въз мож ност за съб-
лю да ва не на нор ма тив ни те изис ква ния за енер гий на 
ефек тив ност при се гаш ни те па зар ни ус ло вия, ка то 
съ щев ре мен но са под гот ве ни доб ре да пос рещ нат и 
бъ де щи изис ква ния. Най-об що ка за но, кон тро ле ри те  
ECL на Дан фосс ще Ви по мог нат да спес ти те вре ме, 
па ри и енер гия – се га и в бъ де ще, не за ви си мо от ти па 
на сгра да та.

Подгответе се за бъдещето – и извлечете максималното от настоящето

По-лесно постигане на висока ефективност



Самостоятелен контролер без 
комуникационен интерфейс за 
приложения с до 2½ кръга
• 2½ управляващи кръга + термостатична функция
• Интелигентни ключове за приложение ECL, серия А2хх
• Навигация чрез въртене/натискане на кръгова скала
• Голям графичен дисплей с вградено осветление
• Повече място за окабеляване
• Кутия за свързване на кабелите и потребителският интерфейс 

могат да бъдат раздалечени
• Два изхода за 3-позиционно управление, оптимизирани за 

задвижки
• 8 входа: 6 Pt 1000, 2 с възможност за конфигуриране
• 4 релейни изходи
• Показване на регистрираните данни върху дисплея или чрез 

USB интерфейс
• USB порт за сервизни цели
• Modbus RS485 за къси кабелни разстояния
• Опция главни/подчинени
• Оптимизирани за абонатни станции и работа в системи 

използващи задвижки, управляващи вентили, сензори Pt 
1000 и трансмитери за налягане на Данфосс

ECL 210 в резюме: 
Покрива основни изисквания, висока 
ефективност в топлофикационните системи.

Контролер с комуникационни 
интерфейси за приложения с 
до 3½ кръга.
В допълнение към характеристиките на ECL 
Comfort 210, регулаторът ECL Comfort 310 Ви 
предлага:

• Интегрирани комуникационни интерфейси:
 x USB интерфейс за сервизни обслужване
 x Modbus RS485 за по-дълги разстояния
 x Главна шина M-bus предназначена за топломери
 x Modbus TCP

• 10 входа: 6 Pt 1000, 4 с възможност за конфигуриране
• Три изхода за 3-позиционно управление, оптимизирани за 

задвижки
• 6 релейни изходи
• Показване на регистрираните данни върху дисплея или чрез 

комуникационен интерфейс.

ECL 310 в резюме:
За високи изисквания – с опции за комуникация 
и разширение, без програмиране.

ECL COMFORT 210 ECL COMFORT 310
 

Дистанционен контролер ЕСА
– Изнесено устройство за управление (RCU):
В слу чай, че прос тран ство то за дос тъп до су те ре на 
или отоп ли тел на та сис те ма е ог ра ни че но, кон тро ле-
рът ECL Comfort мо же да бъ де до пъл нен с из не се но 
уп рав ля ва що ус трой ство ЕСА 30/31, ко е то мо же да се 
пос та ви на ко е то и да е дру го удоб но мяс то в сгра да та.

То ва да ва въз мож ност за сле де не и ре гу ли ра не на 
стай на та тем пе ра ту ра, лес но вза и мо дей ствие чрез 
ин тер фейс и дос тъп от раз сто я ние за за дей ства не на 
всич ки фун кции на кон тро ле ра ECL Comfort.
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Опции за разширение на ECL
За приложения с високи изисквания ще се предлагат 
модули за разширение с допълнителен Вход/Изход.

	За допълване на функциите за водни и сдвоени 
помпи може да се използва вътрешен модул за вход/
изход

	За приложения с антибактериална (легионела) 
защита ще се предлага външен модул за вход/изход

Легенда на обозначението на ключовете за приложения ECL: A = Ключ за приложение
     2 = Подходящ за ECL Comfort 210 and 310
     3 = Подходящ само за ECL Comfort 310
     xx = Специфичен тип приложение
Абревиатури:    DH (топлофикация); 
     DC (централно охлаждане)

ECL 
COMFORT

ECL  
ключ за

приложения

Приложение 
и тип на 

системата

Видове кръгове Битова гореща вода (БГВ) Отпратка
към 

сегашните 
карти ECL

(ECL Comfort 
200/300)

ECL 
210

ECL 
310 Отопление Охлаждане БГВ

Резервоар с
нагревателна 

серпантина
Акумулиращ 

резервоар

Регулиране 
на БГВ с 

топлообменник 

  A214 DH/DC (вент.) 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 Котел C55, C25, P20

  A260 DH C60, C62

  A266 DH C66

 A305 Термопомпа  L05

 A361 DH нов 
(вкл. L62)

 A367 DH C67

 A368 DH нов 
(вкл. L66)

 A375 Котел C75

 A376 DH L76

Изберете ECL Comfort за Вашето приложение

// Топлофикационен контролер // Поемете по нов път // Преди срока // Основни функции // Вашият избор

ECL принадлежности и сензори 
за температура
	Поставка за монтаж на стена или релса по DIN

	Сензори за температура (Pt 1000)

			Външна и стайна

			За повърхности и потопяеми.



Ние се грижим за Вашия бизнес
Дан фосс е не що по ве че от из вес тно име в об лас тта на отоп ле ни е то. В про дъл же-
ние на по ве че от 75 го ди ни ние снаб дя ва ме кли ен ти те си по це лия свят с всич ко, 
от от дел ни ком по нен ти до ком плек сни ре ше ния за топ ло фи ка ци он ни сис те ми. От 
по ко ле ния на сам стре ме жът ни е бил на ши ят биз нес да Ви по ма га да се спра вя те 
доб ре със своя и то ва ос та ва на ша цел как то по нас то я щем, та ка и за в бъ де ще.

Под тик ва ни от пот реб нос ти те на на ши те кли ен ти, ние съз да ва ме про дук ти въз 
ос но ва на нат ру па ния мно го го ди шен опит, за да бъ дем на че ло в но во въ ве де ни я-
та, неп ре къс на то да дос та вя ме как то ком по нен ти и ек спер тна по мощ, та ка и ком-
плек сни сис те ми за кли ма ти за ци он ни и енер гий ни при ло же ния.

На ша та цел е да пред ла га ме ре ше ния и про дук ти, ко и то да оси гу ря ват на Вас и на 
Ва ши те кли ен ти мо дер ни, лес ни за пол зва не от пот ре би те ля тех но ло гии, с ми ни-
мал на под дръж ка и еко ло гич на и фи нан со ва из го да, на ред с ин тен зив но сер виз но 
об служ ва не и тех ни чес ка по мощ.

Не се притеснявайте да се свържете с нас 
или посетете ecl.danfoss.com за допълнителни информация.

VB.LG.A2.44 pravda.dk

Данфос ЕООД, Направление „Топлофикационна автоматика”
1510 София, ул. Резбарскa 5, тел. 02/942 49 15; 02/942 49 16 факс: 02/942 49 11; e-mail: danfoss.bg@danfoss.com; www.bg.danfoss.com


