
Termostat ENBRA SPOT vám umožňuje nastaviť a monitorovať 
váš kotol a vykurovací systém z ľubovoľného miesta, prostred-
níctvom pripojenia jeho internetovej brány pomocou vašej
Wi-Fi.

Technická špecifi kácia a výhody:
 Inteligentný viaczónový systém pre individuálne nastavenia 3 zón
 Bezdrôtový izbový termostat bez potreby inštalácie ďalšej kabeláže
 Funkcia časového programu umožňuje riadenie a úsporu nákladov

 na vykurovanie a prípadne aj na ohrev teplej vody (podľa typu kotla)
 Nízkoenergetický grafi cký displej typu e-papier so slovenskou

 lokalizáciou
 Možnosť vzdialenej technickej pomoci cez cloud v prípade poruchy
 Ovládateľné pomocou Amazon Alexa a Google Home

 (len vo vybraných jazykoch)
 Kompatibilné s už existujúcimi systémami a so všetkými kotlami

 ENBRA pre domácnosti
 Možnosť rozšíriť systém o riadiace Wi-Fi relé pre riadenie motorov

 zmiešavacích ventilov
 Riadiaca aplikácia pre mobilné zariadenia FONDITAL MYSPOT

 je k dispozícii zadarmo pre zariadenia Apple a Android
 Aplikáciou možno riadiť až 6 zariadení SPOT GATEWAY v rôznych

 budovách

Obsah dodávky
Termostat ENBRA SPOT s grafi ckým displejom
e-papier, návod, batérie, výmenné farebné obrúčky,
skrutky s hmoždinkami, konzoly na uchytenie na stenu,
prípadne inštalačnú krabicu. Internetová brána SPOT
GATEWAY s rozhraním OpenTherm pre kotol s káblom
a konektorom pre napájanie.

Možnosti rozšírenia systému
 Diaľkové relé SPOT Wi-Fi RELAY pre riadenie zónových zmiešavacích

 ventilov
 Termostat ENBRA SPOT s grafi ckým displejom e-papier pre rozšírenie

 o ďalšiu riadenú zónu

Všetky inštalačné alebo servisné práce musí vykonávať 
kvalifikovaný personál.
Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek 
škody na ľuďoch, zvieratách a / alebo veciach spôso-
bené nesprávnym používaním produktu alebo nedo-
držaním pokynov v návode na obsluhu.

Aplikáciu 
MYSPOT

si jednoducho
stiahnete

INTELIGENTNÝ BEZDRÔTOVÝ TERMOSTAT S INTERNETOVOU BRÁNOU

ENBRA SPOT – ku kotlom

Špecifi kácia termostatu ENBRA SPOT
Rozmery priemer: 70 mm, hrúbka 35 mm
Farby Biela + meniteľné farebné gumové obrúčky. Farby: oranžová, žltá, zelená, modrá, biela.
Bezdrôtová technológia Bluetooth 4.1 BLE
Vzdialenosť medzi SPOT a SPOT GATEWAY Maximálne 15 m (30 m v otvorenom priestore)
Rozmedzie meraných teplôt  |  presnosť 0 °C až 40 °C  |  +/- 0.1 K
Rozmedzie možného nastavenia  |  krok 5 °C to 30 °C  |  0.5 K
Napájanie 2 ks 1.5 V AAA batérií (nenabíjateľné) LR03 – výdrž batérií približne dva roky (pri 16–20 °C)
Uchytenie Skrutky a hmoždinky cez dodanú konzolu

Špecifi kácia brány SPOT GATEWAY / SPOT Wi-Fi RELAY
Napájanie 230 Vac + 10%-15%, 50/60 Hz
Relé beznapäťový kontakt (len SPOT GATEWAY) 230 Vac 0.5A cos phi 1max
Relé kontakt s napätím (len SPOT Wi-Fi RELAY) 230 Vac 10A cos phi 1max
Komunikácia s kotlom (len SPOT GATEWAY) Kábel OpenTherm
Wi-Fi rádio komunikácia 802.11 b/g/n (2.4 Ghz)
Bluetooth rádio komunikácia Bluetooth 4.1 BLE
Teplota pre prevádzku / pre uskladnenie 0 ÷ +40 °C/-10 ÷ +50 °C
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ENBRA ANTEA KC 24
(prietoková príprava TV)
ENBRA ANTEA KC je závesný plynový kondenzačný kotol na vykurovanie a prípravu TV v doskovom nerezovom
výmenníku. Kotol, na rozdiel od kotlov so zásobníkom, poskytuje okamžitú výrobu teplej úžitkovej vody
a využíva kondenzačnú technológiu, ktorá zaručuje zníženie spotreby, vysokú účinnosť a nízke emisie
znečisťujúcich látok.

ENBRA ANTEA KRB 24 + NOR 120 PK
(set: kotol a externý zásobník) 
Závesný plynový kondenzačný kotol v kombinácii s externým nepriamoohrevným
stacionárnym smaltovaným zásobníkom TV s objemom 120 l.

ENBRA ITACA KB 24
(so zabudovaným 45 l nerezovým zásobníkom)
Závesný plynový kondenzačný kotol na vykurovanie a výrobu TV s uzavretou spaľovacou komorou. Jeho pred-
nosťou je displej s veľkým dotykovým užívateľským rozhraním a zabudovaný systém ochrany proti legionele.

ENBRA TENERIFE KC 24
Závesný kondenzačný kotol s okamžitou výrobou TV. Antikorózny jedno-špirálový výmenník tepla so
zväčšeným priemerom potrubia proti upchaniu. Delený aj koaxiálny systém výstupu do komína zhora
na stred pre jednoduchú inštaláciu a umiestnenie kotla.

Technická špecifikácia a výhody:
 Tepelný výkon MAX UK 50/30 °C: 24,9 kW

 Trieda energetickej účinnosti TV: A

 Prietok teplej vody pri Δt 30 °C [l/min]: 13,4

 Rozmery (š/h/v): 400 x 250 x 700 mm

Technická špecifikácia a výhody:
 Tepelný výkon MAX UK 50/30 °C: 24,9 kW

 Trieda energetickej účinnosti TV: A

 Prietok teplej vody pri Δt 30 °C [l/min]: 13,4

 Účinnosť pri 30 %: 107,2

 Modulácia: 1:9

 Rozmery (š/h/v): 400 x 250 x 700 mm

 Digitálny LCD displej

 Ekvitermická regulácia 

 Trvalý výkon zásobníka: 22 kW

 Kompatibilné s termostatom
 ENBRA SPOT 

Technická špecifikácia a výhody:
 Tepelný výkon MAX UK 50/30 °C: 25 kW

 Trieda energetickej účinnosti TV: A

 Modulácia: 1:9

 Ekvitermická regulácia 

 Rozmery (š/h/v): 580 x 402 x 861 mm

Technická špecifikácia a výhody:
 Maximálny tepelný výkon pre vykurovanie pri teplotnom

 spáde 50/30 °C: 21,2 kW

 Vysoká účinnosť pri 30 %: 108,1

 Automatická modulácia výkonu kotla: 1:5

 Trieda energetickej účinnosti TV: A

 Trvalá dodávka teplej vody pri Δt 30 °C [l/min]: 12,0

 Prehľadný digitálny LCD displej so zobrazením
 prevádzkových stavov pre používateľa

 Prietok teplej vody pri Δt 30 °C [l/min]: 16,2

 Regulácia s reálnym časom

 „all in one“ riešenie

 Kompatibilné s termostatom ENBRA SPOT

 Kompaktné malé rozmery (š/h/v):
 400 x 250 x 700 mm

 Vysoko účinné obehové čerpadlo s integrovaným
 automatickým odvzdušňovačom

 Doskový výmenník ohrevu teplej úžitkovej vody
 z kvalitnej antikorovej ocele

 Kompatibilné s termostatom ENBRA SPOT 

 Digitálny LCD displej 

 Ekvitermická regulácia

 Modulácia: 1:9

 Doskový výmenník na TV
 z nerezovej ocele

 Kompatibilné s termostatom
 ENBRA SPOT
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