
Logamatic EMS Plus басқару жүйесі үйдің 
температурасын басқаруға арналған. 
Жеңілдетілген RC басқару блоктары – мүмкін 
реттеулердің ең кіші санынан құралған – 
әрине, функциялар ауқымын шектеусіз.

Тиімді басқару

Өзіндік бағдарламаларды құру мүмкіндігі 

Интуитивті түсінікті интерфейс

Қажетті функцияларға жылдам қол жеткізу 

Күн коллекторларымен үйлесімділік

Болашақтың жылыту 
жүйелері.

Logamatic EMS Plus

Басқару жүйесі



Сізге ыңғайлы болу үшін тиімді 
бағдарламалау.

Buderus жылыту жүйесінің компоненттері Сіздің үйіңізді жылдың кез-
келген маусымында қолайлы температурамен және ыстық сумен ең тиімді 
және ыңғайлы жолмен қамтамасыз етуге арналған бір бүтін құрылғы 
ретінде әрекет етеді. Бұл жылыту жүйесінің әрбір бөлігін ақылға қонымды 
түрде басқаратын және Сізге батырмаға бір рет басумен оған қатысты 
толық бақылауды ұсынатын Logamatic EMS Plus автоматикасының 
есебінен қамтамасыз етіледі.

Мамандандырылған жылыту компаниясы:

RC100

 RC200

RС300

Бөлме реттеуіші (Open Therm хаттамасы) 
RC300 арналған қашықтан басқару пульті ретінде 
пайдалануға болады 
Бір жылытқыш тізбегімен басқару
Бөлмедегі температураны кескіндеу

Бір жылыту тізбегі және ГАҚ тізбегі бар жүйелер үшін ауа-
райыға тәуелді реттеуіш
Жылыту жүйелеріне арналған RC300 блогымен бірге бөлме 
реттеуіші
Ыстық суды дайындауға арналған күн жүйесін басқару 
мүмкіндігі
Қарапайым және интуитивті түсінікті пайдаланушы 
интерфейсі 

Logamatic EMS Plus басқару жүйесінің блогы RC100 RC200 RC300

Жылыту тізбектерінің макс. саны 1 1 4

Ауа-райыға тәуелді реттеу (сыртқы температура датчигі бар 
болған жағдайда)

• •

Бөлме реттеуіші • • •

RC300 арналған бөлме реттеуіші • •

Жылыту тізбегіне арналған бағдарламалар саны 1 2

ГАҚ тізбегін бөлек бағдарламалау 2

ГАҚ күн коллекторларынан әзірлеу • •

Күн коллекторларынан жылыту тізбегі •

Logamatic EMS Plus 
басқару жүйесі

Қабырғаға ілінген қазандықты басқаруға арналған ауа-
райыға тәуелді реттеуіш
Бөлме немесе сыртқы температураға байланысты жылу 
тасымалдағышының температурасын реттеу
Жылыту тізбектері атауларының бос тағайындау 
Мәзірде навигациялауда және параметрлерді баптау кезінде 
көмектесуге арналған қалқып шығатын экрандар
Көмескі жарығы бар үлкен графикалық дисплей 
Балаларға қарсы бұғаттау

Logamatic EMS Plus басқару жүйесі арналған:

Қабырғаға ілінген қазандықтарды басқару: 
Конденсациялауға арналған Logamax plus 
GB162, GВ172i
Конвекциялық Logamax U072

Күн жүйесін бақылау:
ГАҚ арналған күн жүйесі
Жылытуды қолдауға арналған күн жүйесі 

«Роберт Бош» ЖШС
Алматы, 050012, Мұратбаев көшесі, 180, тел.: 007 (727) 3318600
Нұр-Сұлтан, 010000, Жетіген көшесі, 27А, 3-кеңсе, тел.: 007 (7172) 729585, 729998, 971817, 729737

www.buderus.kz, www.buderus.uz
info@bosch.kz

Жүйенің жұмысы туралы ақпаратты 
кескіндеу: сыртқы температура, 
бөлменің ішіндегі температура, 

жұмыс режимі және т.с.с.

@BuderusCA

@buderus_central_asia
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