
Universālais apkures regulators 
Smile regulatori ir ideāli piemēroti 

maksimālā efekta panākšanai, ja apku-

rei tiek izmantoti dažādi enerģijas avoti, 

piemēram, solārie, cietā/šķidrā kurināmā/

gāzes apkures katli, siltumsūkņi un 

centralizētā siltumapgāde.

Tie ne vien samazina energoresursu izmak-

sas, bet ir arī viegli uzstādāmi un lietojami.

Regulatoram Smile (SDC) pieejami vairāki 

modeļi dažādiem lietojuma veidiem, 

sākot ar vienkāršiem paplašinājumiem 

(SDC3-10), līdz pat vairāku siltuma avotu 

sarežģītām iekārtām (SDC12-31). Visi veidi 

pieejami gan uzstādīšanai pie sienas, gan 

vadības panelī.

 

Smile ir piemērots darbam ar visu 

veidu apkures ierīcēm, t. sk. šķidrā/

cietā kurināmā/gāzes apkures katliem, 

saules kolektoriem, siltumsūkņiem un 

centralizētās apkures sistēmām. 

 

Ar to var regulēt divus jauktus apkures 

lokus - tiešo apkures loku kopā ar 

mājokļa karsto ūdeni un vēl divus 

apkures katlus vai citus siltuma avotus.

 

Vienā tīklā, izmantojot divu vadu 

komunikāciu kopni, var savienot pat 

piecus Smile regulatorus, un atkarībā 

no sarežģītības pakāpes panākt plašu 

ekspluatācijas daudzveidību.  

Ekspluatācijas režīmu var ērti noregulēt 

uz vietas, izmantojot taustiņus.

Iezīmes
n Enerģijas lietderības koeficienta optimizēšana, izmantojot dažādus siltumapgādes 

avotus

n Plašas lietošanas iespējas

n Iepriekšnoregulētas pamatprogrammas tūlītējai ierīces izmantošanai

n Ietilpīga elektroinstalācijas kārba un atsperveida kontaktligzdas ļauj to ātri un 

vienkārši uzstādīt skapī vai pie sienas  

n Saprotama un vienkārša ekspluatācija, izmantojot simbolu taustiņus, lielu grozāmo 

disku, piespiežamus taustiņus un pārskatāmu izgaismotu gaismas diožu ekrānu

n Vienkārši paplašināms no atsevišķa regulatora par nelielu sistēmu

n Elegantas iekštelpu ierīces (papildu) atvieglo tālvadību

Smile ļauj viegli paplašināt jau 

esošo iekārtu. 

Smile ir ideāli piemērots, lai, apvienojot daudzveidīga kurināmā/saules enerģijas avotus, 

panāktu maksimālo apkures un mājokļa karstā ūdens iekārtu efektivitāti.

Smile nodrošina mūsdienīgas enerģijas taupīšanas 

funkcijas ļoti daudzām standarta apkures un karstā 

ūdens sagatavošanas (DHW) iekārtām.

Izmantošanas iespējas

Centralizētajā 

apkurē

Šķidrā kurināmā/

gāzes apkures 

katlos

Apkurē ar cieto 

kurināmo

Solārajās sistēmās Apkurē ar  

radiatoriem

Karstā ūdens 

nodrošināšanai

Grīdas apkurē

LV3B-0353GE51 R0908 
2009. gada Maijs  
© 2009 Honeywell International Inc.

Honeywell 

Aizkraukles 21 LV-1006 Rīga/Latvija

Tālr.: 371 67 80 1613, Fakss:  371 67 80 1635

www.honeywell.com



Universālais apkures  
regulators 

Smile

Uzziniet vairāk

Sīkāku informāciju par Smile sk. tīmekļa vietnē www.smile-control.com


