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Regulace iC200 nastavuje nový standard pro 

příjemné klima ve Vašem domě. iC200 je 

vysoce kvalitativní regulace / termostat 

s revolučním intuitivním ovládáním. Spojuje 

v sobě pohodlné ovládání se širokými 

možnostmi nastavení. Použití iC200 současně 

s kondenzačními kotli Bergen nabízí ještě více 

výhod. 
 
 

Uživatelsky přívětivá 
Intuitivní charakter ovládání regulace iC200 je vidět na první 
pohled. Milé jako u Vašeho oblíbeného MP3 přehrávače nebo 
mobilního telefonu. Stejně jako oni má iC200 pouze dvě 
tlačítka a jeden kombinovaný otočný knoflík. Už nepotřebujete 
obsažný návod k použití, iC200 se ovládá tak nějak sám. 
Během několika minut se seznámíte se všemi možnostmi 
nastavení a stane se Vaším kamarádem. 

 
 

Přehledná a jasná 
Na první pohled je vidět velký LCD displej s moderním 
modrým podsvícením: dobře čitelný a přehledný. Také při 
ovládání iC200 jsou údaje na displeji srozumitelné. Orientace 
a pohyb v rolovacím menu je úžasně rychlá. U některých 
speciálních funkcí si stlačením tlačítka můžete vyvolat na 
pomoc nápovědu. Vaši volbu nastavíte vždy přímo a rychle. 

 
S velkým a přehledným grafickým displejem je také snadné 
nastavit požadovaný týdenní rozvrh časů a teplot: na displeji 
iC200 si můžete prohlédnout kompletní časový rozvrh jednoho 
dne najednou. 

 
 

Bezdrátová verze 
Regulace iC200 je připravena také v bezdrátovém provedení; 
označení iC200 RF. Tato verze však bude nabízena až na jaře 
roku 2010. 
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Regulace iC200 a Bergen Aqua Silver: 
kombinace, která vítězí! 
 
S regulací iC200 získáváte ještě více možností, pokud ji 
použijete s některým typem kondenzačního kotle z řady 
Bergen Aqua Silver. Vzájemné dokonalé přizpůsobení 
funkce nebude jedinou výhodou. Inteligentní software 
monitorující nepřetržitě chod kotle komunikuje také 
s přímo regulací. Pokud jsou navíc osazena další čidla 
(např. pohybu, tlaku vody apod.), je možné jejich funkci 
kombinovat se zvláštním digitálním vstupem regulace, 
která pak na situaci automaticky reaguje zvoleným 
způsobem nebo oznamuje situaci na displeji. V případě 
potřeby lze aktivovat také funkci automatického 
upozorňování na nutnost údržby kotle. Telefon na 
Vašeho servisního technika Vám iC200 také ukáže na 
displeji. 
 
Kombinace kotle Bergen Aqua Silver a iC200 tvoří 
komfortní řešení pro spotřebitele, ale i pro servisního 
technika. iC200 lze samozřejmě provozovat i jako 
ekvitermní regulaci a namontovat ji přímo u kotle. 

 
 

 
 
 
iC200  přehledně 
 

 
Intuitivní: 

 zdařilá koncepce s jednoduchým, intuitivním 
ovládáním (2 tlačítka, 1 kombinovaný knoflík) 

 uživatelsky příjemná: není potřeba 
žádný komplikovaný návod 

 jasný LCD-displej, při ovládání 
podsvícený modrým světlem 

 široké možnosti nastavení pomocí 
šikovného a přehledného rolovacího 
menu 

 3 uživatelské úrovně (jednoduchá, 
standardní a rozšířená) 

 rychlé volby (přímá volba teploty, rozvrhu dne, 
trvalé funkce den a noc, protimrazové ochrany, 
letního režimu a kombinace s krbem) 

 možnost ekvitermní regulace s nebo bez 
ovlivňování křivky podle pokojové teploty 

 
Mnohostranná: 

 možnost provozu se všemi kotli Bergen jako 
pokojová nebo ekvitermní regulace 

 automatické přepínání zimního a letního 
času a zohledňování provozu s krbem 

 vícejazyčná verze včetně českého jazyka 
 
 
Funkční: 

 jednoduchá instalace a nastavení 
 2 týdenní rozvrhy, jednoduché nastavení 

s přehledem celého dne najednou 
 nastavitelné standardní zobrazení na displeji 

(venkovní teplota, požadovaná teplota, naměřená 
teplota, provozní kód kotle) 

 integrované funkce pro připravované verze kotlů 
BERGEN (tlak vody, zvýšení roční účinnosti 
provozu…) 
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Uživatelská úroveň 
 
 
Regulaci iC200 je možné používat několika způsoby, 
prostřednictvím tří uživatelských úrovní: jednoduché pro 
laiky, standardní a rozšířené pro znalou obsluhu. 
Volbou uživatelské úrovně se regulace iC200 flexibilně 
přizpůsobí obsluze a nabídne k nastavení pouze 
požadované parametry. 

 
Jednoduchá 

 srozumitelné ruční ovládání 
 rychlá změna teploty otočným knoflíkem 

 
Standardní 

 nabízí všechny běžné funkce moderních 
regulací včetně uživatelského programování 

 
Rozšířená 

 všechny funkce, které iC200 nabízí, jsou přístupné 

Technická data 
 
 
Programy 

 2 týdenní rozvrhy s 6 nastavitelnými teplotami a 
spínacími časy na každý den 

 časový rozvrh pro přípravu teplé vody s 6 
spínacími časy na každý den 

 Funkce Dovolená s programem pro 16 časových 
period 

 Denní režim, noční režim, protimrazová ochrana, 
letní provoz, provoz s krbem 

 
Přesnost nastavení 

 teplota: 0,5 °C 
 časový rozvrh 10 minut 

 
Rozsah nastavení teploty 

 5 - 35 °C 
 
Rozhraní 

 sběrnice OpenTherm 
 spínací vstup 
 osmijazyčné Menu včetně českého jazyka 

 
Displej 

 grafický/segmentový s modrým podsvícením 
 
Letní / zimní čas 

 automatické přepínání 
 
 
Technická data verze iC200 RF 
(připravujeme): 

 napájení iC200 RF: 3 AA baterie 
 napájení základny iBase: 

-  z elektroniky kotle, pokud podporuje funkci 
OpenTherm Smart Power 

-  pokud kotel tuto funkci nepodporuje, lze 
objednat jako zvláštní příslušenství síťový 
napájecí adaptér. 
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