
VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

PREDNOSTI 

ATTACK REGUMAX
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PRÍSLUŠENSTVO K ATTACK DP, DPX, PELLET
EKVITERMICKÝ REGULÁTOR

Ekvitermický reulátor ATTACK REGUMAX je špičkový regulačný prvok pre kotle ATTACK. 
Regulátor ATTACK je určený pre reguláciu systémov vykurovania vrátane regulácie teplej úžitkovej 
vody. Používa sa pre reguláciu nízkoteplotných a teplovodných systémov. K regulátoru je takisto 
možné pripojiť dva druhy izbových jednotiek (bezdisplejová a displejová)

Široké možnosti použitia, 
ekonomická výhodnosť
Prednastavené základné programy 
pre jednoduchšie projektovanie
a uvedenie do prevádzky
Viacjazyčné menu
Intuitívne ovládanie prostredníctvom 
tlačítko zo symbolmi, multifunkčné 
tlačítko, veľkoplošný textový displej
Jednoduché rozšírenie systému do 
malej siete - možnosť spájania 
viacerých regulátorov do 
komunikačnej siete
Externý spínací modem umožňuje 
diaľkové prepínanie režimov regulátora
Sofistikované riadenie vykurovacej 
sústavy poskytuje najvyšší 
komfort obsluhy
Ekvitermické riadenie teploty 
vykurovacej vody
Vysoká univerzálnosť pre rôzne  varianty
vyhotovenia vykurovacích  sústav
s použitím drevosplyňujucého kotla

ATTACK REGUMAX



Tel: +421 43 4003 101
Fax: +42143 4003 106
Infolinka: +42143 4003 104
E-mail: kotle@attack.sk
Web: www.attack.sk

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVAKIA 
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Výrobca ATTACK, s.r.o., si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Multifunkčný displej
S podsvietením a zrozumitelne zobrazenými údajmi

Tlačidlá pre 
nastovavovanie

* Ručné ovládanie

* Výber pre všetky 
programy vykurovania

* Nastavenie vykurov.
kriviek

* Informácie - prehľad
teplôt a prevádzkových 
stavov

Multifunkčné tlačidlo - 
jednoduché nastavenie otočením 
a stlačením

Tlačidlá pre rýchly prístup

* Požadovaná denná 
teplota

* Požadovaná útlmová
teplota

* Požadovaná teplota 
TÚV

Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX v sebe spojuje jednoduchosť inštalácie so širokými mož-
nosťami použitia.
Regulátorom ATTACK je možné vo vykurovacom systéme riadiť:
- primárny kotlový okruh kotla - ochrana
- nabíjanie a vybíjanie akumulačných zásobníkov
- solárny systém pre ohrev TÚV alebo dohrev ÚK
- viac vykurovacích okruhov rozdielnych teplotných úrovní
- alternatívny tepelný zdroj
- ohrev TÚV
- voľné programovatelné vstupy

 Sieťové napájanie  230 V +6% / -10%

 Frekvencia  50...60 Hz

 Výkon  max. 5,8 VA

 Doporučená poistka

 Stupeň ochrany  Sieťové napájanie

 Rozmery (vrátane panelu)  144 x 96 x 75 (Š x V x H)

 max. 6,3 VA pomalá

PRíKLAD ZAPOJENIA REGULáTORA ATTACK REGUMAX

MM

Reset

 2-6 bar
10-15 °C

Alternatívny
kotol "ATTACK"

( so zabudovaným
čerpadlom ) 

ATTACK DP, DPX

ATTACK AK, AS
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