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Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom klientów 

Alpha-InnoTec wyposa y a regulator w wi k-

szy wy wietlacz, który u atwia czytanie i wpro-

wadzanie danych. Stan ca ej instalacji i te po-

zycje menu, w których najcz ciej dokonuje si

zmian, s  widoczne ju  na ekranie startowym. 

Wszystkich operacji dokonuje si  za pomoc

jednego pokr t a „turn and tip”.

Regulator umo liwia sterowanie prac  ca ej 

instalacji – pomp  ciep a i dodatkowymi ró-

d ami ciep a, w tym instalacj  solarn  lub ko-

minkiem. Wiele dost pnych trybów pracy 

umo liwia ogrzewanie budynku, przygotowy-

wanie c.w.u., ogrzewanie wody w basenie oraz 

pasywne i aktywne ch odzenie.

Ca e menu jest oczywi cie prezentowane 

w j zyku polskim.

Pocz tkowe ustawienie parametrów pracy 

u atwia asystent pierwszego uruchomienia 

– specjalna funkcja prowadz ca u ytkownika 

lub instalatora przez kolejne pozycje menu.

Luxtronik II oferuje optymalne wykorzysta-

nie ni szych taryf za energi  elektryczn  dzi -

ki programom czasowym, które pozwalaj  na 

okre lenie dla trybu c.o. – trzech, a dla trybu 

przygotowywania c.w.u. – pi ciu przedzia ów

czasowych pracy w ci gu doby. Co wi cej, 

mo na ustawi  inne przedzia y pracy dla ka -

dego dnia tygodnia.

Tryb c.w.u. pozwala tak e na termiczn  de-

zynfekcj  zasobnika wody. U ytkownik ma 

równie  mo liwo  ustawienia d ugo ci cykli 

pracy pompy cyrkulacyjnej oraz do pi ciu prze-

dzia ów czasowych pracy ka dego dnia.

Regulator umo liwia ustawienie trybu 

„zimnego startu” – przydatnego w przypadku 

pomp powietrznych, rozpoczynaj cych prac

w zimie. 

Oprócz sterowania prac  trzech dodatko-

wych róde  ciep a, Luxtronik II pozwala na 

niezale ne sterowanie obiegów grzewczych 

– oprócz standardowego tak e trzech obiegów 

mieszanych, regulowanych w zale no ci od 

upodoba  sta otemperaturowo lub pogodowo.

Specjalny tryb wakacji umo liwia zaprogra-

mowanie w czenia pompy ciep a w okre lo-

nym czasie – na przyk ad na kilka godzin przed 

powrotem z wyjazdu, dzi ki czemu u ytkow-

nik wraca do ciep ego domu i natychmiast ma 

do dyspozycji ciep  wod .

Mo na równie  ustawi  temperatur  ze-

wn trzn , po przekroczeniu której pompa cie-

p a automatycznie przestaje uruchamia  tryb 

centralnego ogrzewania.

Panel sterowania wyposa ony jest w port 

USB z mo liwo ci  pod czenia pami ci ze-

wn trznej (pendrive’a), dzi ki któremu mo na 

zapisywa  zarówno ustawienia regulatora, 

jak i przebieg pracy pompy ciep a.

Dodatkowe mo liwo ci, jak kontrola pracy 

i sterowanie instalacj  z dowolnego miejsca za 

pomoc  przegl darki internetowej to kolejne 

funkcje, które powoduj , e regulator Luxtronik II 

jest regulatorem na miar  XXI wieku.

Uwaga – niektóre funkcje dost pne s  przy 

u yciu p yty rozszerzaj cej.

Nasza oferta

Oferujemy pompy ciep a o ma ych i du ych mo-

cach, w uk adach pojedynczych i kaskadowych. 

Mo emy pochwali  si  najszerszym asortymen-

tem pomp ciep a na rynku:

– glikol/woda (moc grzewcza od 5,8 do 32 kW 

przy B0/W35) 

– powietrze/woda (moc grzewcza od 6 do 33 kW 

przy A2/W35) 

– woda/woda (moc grzewcza od 11,2 do 42,2 kW 

przy W10/W35) 

– glikol/woda seria Professionell (moc grzew-

cza od 26,5 do 161,6 kW przy B0/W35) 

– woda/woda seria Professionell (moc grzew-

cza od 51,6 do 107,6 kW przy W10/W35).

Od kwietnia 2009 roku wszystkie pompy ciep a Alpha-InnoTec s

wyposa one w nowy regulator – Luxtronik II. Jest on rozbudowa-

n , udoskonalon  wersj  sterownika Luxtronik I opracowanego we 

wspó pracy z Politechnik  Berli sk .
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Automatyka na najwy szym poziomie

Innowacyjny i przyjazny w u ytkowaniu 

– nowy regulator pompy ciep a Luxtronik II

www.oszczedneogrzewanie.com.pl

Pompa ciep a powietrze/woda 

ustawienie zewn trzne

Regulator Luxtronik II


