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Normalt kan du spara mellan 10-25 
procent genom att byta till ett nytt 
optimerat styrsystem. Det finns 
extremfall där besparingen blivit över 
60 procent men då har även andra 
åtgärder vidtagits. Störst besparing 
uppnås genom att medeltemperaturen 
i fastigheten sänks. Återbetalningstid 
inom ett år.

Upp till 25 % besparing
Effergipaketet
Den största ekonomiska 
fördelen får du som väljer ett 

Effergipaket till din styrcentral. Då får du 
ett energieffektivt system utan att behöva 
ge avkall på komforten. Tack vare de 
inbyggda funktionerna optimeras energi-
användningen genom att producera rätt 
energiuttag vid rätt tidpunkt.

Koppla in din laptop direkt till 
enheten och surfa in för att få 
full kontroll på din anläggning.

Inbyggda webbsidor
Väljer du att ansluta enheten 
till en dator får du ett riktigt 

bra och översiktligt användargränssnitt. 
Kopplar du upp den via internet kan du 
sitta hemma i TV-soffan och manövrera 
anläggningen. Detta är mycket uppskattat 
både av jourhavande tekniker och också 
av brukare som får snabb service.

Kostnadseffektivt 
Vi har standardiserat det som 
behövs för att skapa ett enkelt 

och effektivt system. På så vis kan vi 
hålla kostnaderna nere. Det enda du 
behöver ta ställning till är om du vill ha 
Effergipaketet eller inte. Det kostar lite 
mer initialt men betalar sig i längden.

Källa: (Marckert, December 2012)

Tänk stort 
För att skapa ett optimalt 
system är det viktigt att de 

olika anläggningsdelarna styrs centralt 
och att de lokala styrningarna är kom-
municerbara. Vi har integrerat Modbus-
TCP i EC2 eftersom det är vanligaste 
fältbussprotokollet mot överordnade 
system. Det ger dig möjlighet att sam-
köra värme, kyla och ventilation, samt att 
skapa en bra lastföljsamhet i systemet.

15
-0

3 
 1

00
0 

ex
. R

ät
te

n 
til

l ä
nd

rin
ga

r u
ta

n 
fö

re
gå

en
de

 m
ed

de
la

nd
e 

fö
rb

eh
ål

ls.
 A

rm
at

ec
 a

ns
va

ra
r i

nt
e 

fö
r e

ve
nt

ue
lla

 tr
yc

kf
el

 e
lle

r m
iss

fö
rs

tå
nd

. 

EC2   
 – EFFERGI CONTROLLER 
ENKEL OCH KOSTNADSEFFEKTIV 
FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

Vilken styrcentral passar dina behov?

KONFIGURATION

AT 8494EC2AS-A

AT 8494EC2AS-B

Styrcentral för 1 VS grupp och 1 VV-grupp

AT 8494EC2AS-C

AT 8494EC2AS-D

AT 8494EC2AS-E

AT 8494EC2AS-F

Styrcentral för 1 VS grupp och 1 VV-grupp med blandningsventil 

Styrcentral för 2 VS grupp och 1 VV-grupp

Styrcentral för 2 VS grupper och 1 VV-grupp med blandningsventil

Effergipaketet för 2 VS grupper och 1 VV-grupp

Effergipaketet för 2 VS grupper och 1 VV-grupp med blandningsventil

Optimera investeringen med de kompatibla tillbehören
AT NUMMER BESKRIVNING

AT 8494EC2FRG

AT 8494TEMP-A*

Effergipaketet uppgradering från applikation A-D

AT 8499PROGNOS

AT 7530AH2

AT 8494RK-M

AT 8494RK-R

Temperaturgivarpaketet   *(byt sista bokstav för applikation B-D) 

Prognosstyrningspaketet exklusive abonnemang

Kommunikationspaketet - 2 st. säkra IP-noder för uppkoppling via internet

Rumsgivarkittet med trådad M-Bus - 5 st. rumsgivare med M-Bus

Rumsgivarkitt med Armatec radio - 5 st. trådlösa rumsgivare och 1 st. radio till M-busomvandlare

AT 7530REP-R Repeterare för radio som förstärker radiosignalen för ökad räckvidd

MED
APPARATSKÅP

UTAN
APPARATSKÅP

AT 8494EC2DIN-A

AT 8494EC2DIN-B

AT 8494EC2DIN-C

AT 8494EC2DIN-D

AT 8494EC2DIN-E

AT 8494EC2DIN-F


