
 

VYHLÁSENIE PRE TERMOREGULAČNÉ SYSTÉMY 
POKROČILÉHO TYPU 

 
 

 

 

 
Týmto sa v mene spoločnosti 

 

FONDITAL S.p.A. 
so sídlom na 

Via Cerreto, 40 
25079 Vobarno (BS) - Taliansko 

 

vyhlasuje, že výrobky: 

 
» 0SPOTAPP## SPOT štartovací balíček: termostat + brána  

» 0EXPSPOT## SPOT rozširujúci termostat doplnkovej zóny, inštalujte spolu s termostatom 0SPOTAPP## 

(kde ## udáva verziu produktu) 

 

sú pokročilé termoregulačné systémy zaradené triedy V podľa Oznámenia Európskej komisie 2014/C 207/02. 

Takéto produkty, ak sú kombinované medzi sebou navzájom a/alebo so systémami merania vonkajšej teploty, stávajú 
sa z nich pokročilé termoregulačné systémy zaradené do tried V, VI alebo VIII v súlade s Oznámením Európskej 

komisie 2014/C 207/02 podľa nasledovnej tabuľky. 

 

 

Termostat  Trieda  Definícia  
(Podľa oznámenia 2014/C 207/02) 

Zvýšenie 
účinnosti (*) 

0SPOTAPP## V Modulačný izbový termostat na používanie 
s modulačnými tepelnými zdrojmi 

3 % 

0SPOTAPP## 
+ 
Vonkajšia teplota z cloudu 

VI Ekvitermický regulátor a izbový snímač na 
používanie s modulačnými tepelnými 
zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody 
tepelného zdroja s reguláciou teploty 
pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj 
v závislosti od prevládajúcej vonkajšej 
teploty a vybratej ekvitermickej krivky. 

4 % 



 

Termostat  Trieda  Definícia  
(Podľa oznámenia 2014/C 207/02) 

Zvýšenie 
účinnosti (*) 

0SPOTAPP## 
+ 
Externá sonda 0SONDAES01 

VI Ekvitermický regulátor a izbový snímač na 
používanie s modulačnými tepelnými 
zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody 
tepelného zdroja s reguláciou teploty 
pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj 
v závislosti od prevládajúcej vonkajšej 
teploty a vybratej ekvitermickej krivky. 

4 % 

0SPOTAPP## 
+ 
0EXPSPOT## 

V Modulačný izbový termostat na používanie 
s modulačnými tepelnými zdrojmi 

3 % 

0SPOTAPP## 
+ 
0EXPSPOT## 
+ 
Vonkajšia teplota z cloudu 

VI Ekvitermický regulátor a izbový snímač na 
používanie s modulačnými tepelnými 
zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody 
tepelného zdroja s reguláciou teploty 
pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj 
v závislosti od prevládajúcej vonkajšej 
teploty a vybratej ekvitermickej krivky. 

4 % 

0SPOTAPP## 
+ 
0EXPSPOT## 
+ 
Externá sonda 0SONDAES01 

VI Ekvitermický regulátor a izbový snímač na 
používanie s modulačnými tepelnými 
zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody 
tepelného zdroja s reguláciou teploty 
pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj 
v závislosti od prevládajúcej vonkajšej 
teploty a vybratej ekvitermickej krivky. 

4 % 

0SPOTAPP## 
+ 
2 x 0EXPSPOT## 

VIII Regulátor izbovej teploty s viacerými 
snímačmi na používanie s modulačnými 
tepelnými zdrojmi: elektronický regulátor 
vybavený 3 izbovými snímačmi 

5 % 

 

(*) Príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania prostredia. 

 

 
 

 

 
Vobarno (BS), 01.02.2020 Fondital S.p.A. 

Riaditeľstvo 
Dott.ssa Valeria Niboli 


