
PCSol 150 este un controller cu microprocesor, cu afișaj grafic și sistem de operare de tipul 
TOUCH & PLAY. 

Controller-ul este utilizat pentru a controla sistemele de panouri solare conform indicațiilor 
de la senzorii de temperatură pentru a recupera cea mai mare cantitate de energie posibilă 
de la colector.

• Sistem de operare Touch&Play, care facilitează operarea lui printr-un buton
• Indicator de stare prin LED-uri
• Se folosește in sisteme cu o singură pompă de descărcare
          și un boiler de acumulare
• Max 2 senzori de temperatură PT1000 (incluși)
• Gestioneazaă o instalație simplă cu panouri solare
• Vizualizare LED
• Alarme inteligente pentru diferite situații
• Funcție de protecție a colectorului și a boilerului de acumulare
          împotriva supraîncălzirii

PCSol 150
Controller pentru panouri solare

PCSol 200 
Controller pentru panouri solare prin sistemul TOUCH & PLAY
PCSOL200 este un controller de temperatură electronic avansat, conceput pentru distribuirea căldurii de la colectoare solare la boilerul de 
apă caldă.  Controller-ul este utilizat pentru a controla sistemele de panouri solare conform indicațiilor de la senzorii de temperatură pentru a 
recupera cea mai mare cantitate de energie posibilă de la colector. Acesta este disponibil în două versiuni : basic și classic.

Controllere pentru panouri solare

• Sistem de operare Touch&Play, care facilitează operarea lui printr-un buton
• Gestionează o instalație simplă cu panouri solare
• Până la 3 senzori de temperatură PT1000 (2 incluși)
• Controlează o singură pompă
• Funcții de protecție la supraîncălzire
• Vizualizarea grafică a energiei produse în ultimele zile
• Alarme inteligente pentru diferite situații
• Afișaj grafic lizibil
• Meniu disponibil și în limba română

Caracteristici:
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1. PCSol200 Basic

*Controllerele beneficiază de 2 ani garanție

*Controllerele beneficiază de 2 ani garanție



• Sistem de operare Touch&Play, care facilitează operarea lui printr-un buton
• Poate controla 2 pompe
• Până la 4 senzori de temperatură PT1000 (2 incluși )
• Posibilitatea de a controla vana cu 3 căi 
• Funcție de descărcare termică pe timp de noapte
• Funcție de calcul a energiei produse
• Vizualizarea grafică a energiei produse în ultimele zile
• Diagrame de utilizare prestabilite (12 scheme posibile de montaj)
• Funcție anti-îngheț 
• Alarme inteligente pentru diferite situații
• Afișaj grafic lizibil
• Meniu disponibil și în limba română

Caracteristici:

Scheme de montaj:
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2. PCSol200 Classic
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