
Anvendelsesområder
En- og flerfamilieboliger, som forsynes direkte fra et fjernvarmeforsyningsnet, en central kedel 
eller anden central varmekilde.

DET PERFEKTE MATCH FOR OPTIMAL KONTROL   
AF DIT VARMESYSTEM

Fremtiden er sikret 
Løbende software opdateringer via app’en, så regulatoren er 
tilpasset kravene idag og i morgen.
Automatisk software updatering, som det kendes fra 
mobiltelefon, computer og anden moderne elektronik vil blive 
implementeret på et senere tidspunkt.

Øget energieffektivitet 
ECL Comfort 120 har indbygget vejrkompensering, som 
forbindrer unødigt energitab. Den intelligente styring sikrer, at 
den nødvendige komfort temperatur for beboere sikres på alle 
tidspunkter.

Nem og hurtig installation og 
idriftsættelse via Redan ECL 
Tool app’en 
Fabriksindstillingerne muliggør en 
problemfri opstart, mens en fejfri 
idriftsættelse sikres med guidede 
trin-for trin instruktioner via ECL Tool 
app’en. Ved afsluttet idriftsættelse 
genererer systemet automatisk en 
idriftsættelsesrapport og systemet er 
i drift.

Komfort og besparelser 
døgnet rundt
Med kun 1 trykknap og nogle 
få indstillingsmuligheder kan 
komforten maksimeres og 
energiregningen minimeres. 
Det sikrer optimal interaktion 
mellem radiatorer og 
gulvvarme systemer. 

Dine fordele

ECL Comfort 120
Intelligent electronisk 
temperatur kontrol*

Redan ECL Tool
Installatør APP til
Danfoss ECL Comfort 120

*Direkte adgang fra App til ECL 120 via BlueTooth 4.2 indenfor 1.5 m.



 

ECL Comfort 120

 Justerbar, vejrkompenseret regulering af flowtemperaturen i direkte 
/ indirekte fjernvarmeanlæg, en central kedel eller anden central 
varmekilde

 Justerbar returtemperaturbegrænsning 

 Udgang til ventilmotorer og cirkulationspumpe 

 Indbygget timer, der tillader automatisk                                           
sænkning af temperatur

 Indgang til gulvvarmestyring

 Frostsikring under standby

Redan ECL Tool App*

Særlige features, som sikrer 
optimal drift

Fejlfri idriftsættelse vha. en trin- 
for- trin vejledning 

Reduceret antal besøg 
hos kunden og dermed 
forbedret kundeservice

Automatisk generering af 
idriftsættelsesrapport med 

al dokumentation

Løbende software opdateringer

Individuel ugeplan, som 
sikrer bedst mulig komfort og 
varmeøkonomi

Rum-
temperaturføler

Rum-
termostat

Elektriske 
aktuatorer       

Udetemperatur-
føler  

Ethernet RJ-45 og 
Modbus RS-485
Netværkskommunikations-
faciliteter

System 
temperaturfølere

Cirkulations-  
pumpe

*Til iOs 14 and nyere og til Android 9 og nyere.

Download Redan ECL 120 app’en her

Teknisk dokumentation
For mere teknisk information om ECL Comfort 120 klik her eller scan QR-koden. 

Her finder du datablad, installationsvejledning, Quick Guide og anden information
med alle de tekniske aspekter af ECL 120.
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Kort om ECL 120
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