
ПРОСТО, ШВИДКО І ЗРОЗУМІЛО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Керуйте своїми налаштуваннями в головному меню

IQ1 IQ2

BIODOM IQ1 та IQ2

МАЙБУТНЄ ОПАЛЕННЯ ТА 
ОХОЛОДЖЕННЯ В ВАШИХ РУКАХ

Відкрийте для себе два набори керування, створені компанією Biodom - 

експертами у сфері опалення. Biodom IQ1 - це вдосконалена система для 

управління та регулювання пелетних котлів та печей Biodom, інших 

опалювальних котлів (газових, деревних,…), тоді як Biodom IQ2 також був 

розроблений для управління тепловими насосами Biodom BioBlock.

Один пристрій для  керування кількома рішеннями

IQ1 IQ2

БІОДОМ ЄВРОПА 
www.biodom.eu 

info@biodom.eu+ 
386 41 461 202+ 
40 72 677 6880

Технічні дані призначені виключно для інформаційних цілей. Зображення в брошурі можуть відрізнятися від реальної техніки. Біодом
Європа залишає за собою право вносити зміни до програми. Приносимо вибачення за будь -які помилки у брошурі.

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


BIODOM IQ1 BIODOM IQ2
Підходить для модернізації існуючих установок на 

пелетних котлах Biodom, встановлених у 

приватних будинках та оснащених контролерами 

Lucifire, а також новими котлами та печками 

Biodom на виробництві.

Підходить для нових установок на пелетних 
котлах (дозволяє розширене управління) та 
нових гібридних установок (у поєднанні з 
тепловим насосом Biodom).

Основні компоненти: Основні компоненти:

• 8 -дюймовий сенсорний РК -планшет з ОС Windows 10 на борту
• Зовнішній датчик
• Датчик витрати
• Кріплення для РК -планшета
• Можливі додаткові компоненти: Кімнатний термостат (для

HCSA-самопристосування кривої опалення)

• 8 -дюймовий сенсорний РК -планшет
• Розширений контролер MUSO
• Основний електричний запобіжник та вимикач
• Електричні запобіжники
• Датчики (3 NTC і 2 PT 1000)
• Датчик зовнішньої температури
• Датчики контуру опалення

Елементи управління: Панель управління IQ1 Панель управління IQ2

Елементи управління:• 1 контур опалення (датчик в комплекті): вибір між 9 кривими

опалення (для підлоги та радіаторного опалення) також регулює змішувальний клапан

• Контроль HSW - гаряча санітарна вода (через капілярний термостат на котлі)

• Опалення та охолодження та ГВП
• 3 три контури  опалення (датчики в комплекті)
• Котел (DSW)
• Буфер

• Геліосистеми, сонячні колектори для нагріву води
• Тепловий насос BioBlock 6,9,12 М - Гібридна установка

Переваги:
• Планшетний комп'ютер з сенсорним екраном ,для оновлення на існуючому контролері Lucifer
• Регулювання кривої нагріву з датчиком зовнішньої температури (входить в комплект)

• Самопристосування кривої опалення (HCSA) - з установкою кімнатного термостата

• Миттєва установка програмного забезпечення
• Wi -Fi - Дистанційне оновлення програмного забезпечення
• Можливий дистанційний запуск
• Wi -Fi - Віддалений доступ та управління (замовник, технік, ...)

• Багатофункціональна мовна платформа (адаптивна для будь -якої мови)
• Історія всіх важливих даних (температури та інші)
• Хмара Biodom

• IQ1 можна легко підключити до будь -якого існуючого котла або печі Biodom в
польових умовах за допомогою контролера Lucifire. Просто встановіть 

монтажне кріплення, спеціально розроблене для котлів та печей Biodom, 

та підключіть РК 

-дисплей за допомогою наявного кабелю. Підключіться до Wi-Fi, і 

система готова до роботи.

Переваги:
• Сенсорний РК -планшет
• Регулювання кривої нагріву з датчиком зовнішньої температури

(входить в комплект)
• Самопристосування кривої опалення (HCSA) - з установкою кімнатного

термостата (наприклад, Biodom ROKO - не входить до комплекту)
• Миттєва установка програмного забезпечення
• Wi -Fi - Дистанційне оновлення програмного забезпечення
• Можливий дистанційний запуск
• Wi -Fi - Віддалений доступ та управління (замовник, технік, ...)
• Багатофункціональна мовна платформа (адаптивна для будь -якої мови)
• Історія всіх важливих даних (температури та інші)
• Хмара Biodom




