
ADOREG
jeden regulátor pro všechno Solární kolektory

Sluneční energie ohřeje teplou vodu, bazén, 
významně uspoří na vytápění.
ADOREG ochrání před přetápěním, zajistí v létě
vychlazení, optimálně využije sluneční energii.

Cirkulace teplé vody
Zajistěte si teplou vodu vždy, když otočíte kohoutkem.
Cirkulací bude teplá voda v potrubí stále anebo tehdy, 
když potřebujete (časové plány cirkulace).

Radiátory
Použijte tam, kde chcete časté 

a rychlé změny teploty 
v místnostech.

Teplovodní krb
Moderní krbové vložky lze nyní snadno 

a efektivně začlenit do vašeho otopného systému.
Neomezujte se a zatopte, kdy chcete - ADOREG se

postará o využití energie pro vytápění či ohřev teplé vody.

Venkovní snímač teploty
Podle aktuální informace o venkovní 

teplotě se celý systém topení přizpůsobí 
a topí jen tolik, kolik je potřeba.

Podlahové vytápění
Použijte tam, kde chcete komfortní pocit
tepla v místnosti a nevyžadujete častou

změnu teploty.

Nástěnný ovládač se snímačem teploty
Kromě měření teploty v místnosti můžete podle momentální 

potřeby žádanou teplotu zvýšit nebo snížit.

Bazén
Vytápějte bazén pouze “levnou” energií.

Nastavte si ideální teplotu vody v bazénu.
Prodlužte si dobu koupání ve venkovním bazénu.

ADOREG
Srdce a mozek vašeho tepelného systému!
Jeho úkol je jediný - maximální součinnost 
všech zdrojů tepla s ohledem na aktuální 
požadavek vytápění ve vašem rodinném 
domě.

Akumulační nádrž
Zde se ukládají přebytky tepla 
(krb, kotel na tuhá paliva, solární kolektory).
Naakumulované teplo se využije na 
pozdější vytápění nebo ohřev teplé vody.
ADOREG zvládne i více akumulačních 
nádrží zapojených v kaskádě.

Řízená hlavice
ADOREG pomocí řízených hlavic otevírá 
nebo uzavírá přívod topného média v radiátoru
nebo podlahovém vytápění a reguluje teplotu 
v místnosti na požadovanou hodnotu.

Snímač teploty v místnosti
Pro individuální řízení teploty v místnostech 
je nutné v každé regulované místnosti 
měřit teplotu snímačem.

Plynový kotel, elektrokotel
Jsou-li v otopném systému zdroje tepla 
s nepravidelnou dodávkou energie 
(solární kolektory, krb, kotel na tuhá paliva),
je vždy nutný "říditelný" doplňkový zdroj, 
který ADOREG při nedostatku tepla zapne 
a zajistí trvalý komfort.

Individuální řízení 
místností
Dopřejte si maximální komfort a nastavte
pro každou místnost optimální teplotu,
která se může během dne měnit.
Proč topit v místnostech, když jste 
v práci nebo ve škole?
Každá místnost může mít svůj individuální
časový plán žádaných teplot a to pro 
každý den jiný.
Pomocí domácího počítače nebo přímo 
na displeji ADOREGu nastavte vaše 
požadavky.
A co získáte kromě maximálního komfortu?
Významné úspory na vytápění!

Ohřev teplé vody
V zásobníku teplé vody bude vždy tolik
vody, kolik vaše rodina potřebuje. Kotel na tuhá paliva

Není problém začlenit do celého systému 
vytápění váš stávající kotel na tuhá paliva.
Přebytky tepla se ukládají v akumulační nádrži 
a nedojde k úniku tepla bez užitku komínem.

Domácí počítač
Přehled o celém vytápění jako na dlani.

Mobilní telefon
Každý telefon umí posílat a přijímat SMS zprávy
a to stačí k základnímu ovládání vašeho topení.

O případné poruše vytápění se dozvíte ihned
pomocí SMS zprávy, ať už jste kdekoliv.

Internet
Z práce nebo z dovolené, odkudkoliv 

se můžete spojit s vaším domovem 
a zkontrolovat stav vašeho vytápění,

popřípadě si zatopit před příjezdem domů.


