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        SPIS TREŚCI 
 

Bezprzewodowy system do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym poprzez internet

Uniwersalny system do ogrzewania podłogowego z internetem - seria 4

Przewodowy system do ogrzewania podłogowego - seria 5

Przewodowy system do ogrzewania podłogowego z internetem - seria 7

Bezprzewodowy system do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego z internetem - seria 8

Przewodowo-bezprzewodowy system do ogrzewania podłogowego z internetem - seria 9

Przewodowy system do ogrzewania podłogowego - seria 10

Internetowy regulator pokojowy do urządzeń grzewczych

Przewodowe regulatory pokojowe dwustanowe (włącz/wyłącz)

Bezprzewodowe regulatory pokojowe dwustanowe (włącz/wyłącz)

Przewodowe regulatory pokojowe z komunikacją RS

Bezprzewodowe regulatory pokojowe z komunikacją RS

Regulatory pokojowe dedykowane do kotłów gazowych

Sterowniki do instalacji

Sterowniki do instalacji solarnych

Sterowniki do pompy

Sterowniki do kotła zasypowego

Sterowniki do kotła z podajnikiem

Sterowniki do kotła pelletowego

Sterowniki do kominka

Grupy pompowe

Moduły dodatkowe i akcesoria

Czujniki i akcesoria dodatkowe

Wentylatory

Zestawy z wentylatorem

Dział Handlowy

Wszystkie podane ceny to wartość netto (należy doliczyć 23% VAT)

UWAGA: Wszystkie sterowniki w standardzie posiadają tylko polską wersje językową.

Zamieszczone w cenniku zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Legenda:
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM POPRZEZ INTERNET (8 lub 16 sekcji)

WiFi 8S MODUŁ WIFI DO STEROWANIA SIŁOWNIKAMI ELEKTRYCZNYMI
Funkcje :  • sterowanie max 8 różnymi strefami przy pomocy wbudowanego czujnika temperatury

•  możliwość podłączenia dodatkowych bezprzewodowych czujników C-8 r lub regulatorów pokojowych R-8 b lub R-8 z (rozbudowa max. do 8 stref dla całego systemu)
•  wyjście przekaźnikowe NO/NC (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia)
•  do każdej strefy istnieje możliwość podłączenia do 6 szt. bezprzewodowych siłowników elektrycznychSTT-868 lub STT-869
• w zestawie znajduje się jeden czujnik zewnętrzny przewodowy C-7p
• Nadzór przez aplikację webową www.emodul.eu

W_WIFI8S.01.PL01.1 5902479660998 679 zł
WiFi 8S mini MODUŁ WIFI DO STEROWANIA SIŁOWNIKAMI ELEKTRYCZNYMI (MONTAŻ W PUSZCZE ELEKTRYCZNEJ)
Funkcje: • sterowanie max 8 różnymi strefami grzewczymi,

•  możliwość podłączenia dodatkowych bezprzewodowych czujników C-8 r lub regulatorów pokojowych R-8 b lub R-8 z lub (rozbudowa max. do 8 stref dla całego systemu)
•  wyjście przekaźnikowe NO/NC (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia)
•  do każdej strefy istnieje możliwość podłączenia do 6 szt. bezprzewodowych siłowników elektrycznych~STT-868 lub STT-869
•  w zestawie znajduje się bezprzewodowy czujnik temperatury C-mini
• montaż podtynkowy w puszcze elektrycznej fi 60mm
• Nadzór przez aplikację webową www.emodul.eu

W_WIFI8SMINI.01.PL01.1 5902479661858 679 zł

ST-16S WiFi REGULATOR POKOJOWY DO STEROWANIA SIŁOWNIKAMI TERMOELEKTRYCZNYMI
Funkcje:  sterowanie max 16 różnymi strefami przy pomocy: wbudowanego czujnika temperatury; możliwość podłączenia dodatkowych 15 bezprzewodowych czujników C-8 r lub regulato-

rów pokojowych R-8 b lub R-8 z; do każdej strefy istnieje możliwość podłączenia do 6 szt. bezprzewodowych siłowników elektrycznych STT-868 lub STT-869; wyświetlanie ustawień: 
Temperatura, data, godzina, budzik; ekran dostosowujący swoją jasność w zależności od aktualnej pory dnia; możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB; każda ze strefa 
może mieć przypisany swój indywidualny; tryb pracy (stała temperatura, ograniczenie czasu lub 6 różnych harmonogramów pracy), Łączność WiFi, nadzór przez aplikacje Emodul 
Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz, wyświetlacz 4,3”

W_16SWIFI.01.PL01.1 5902479661742
1121 zł

W_16SWIFI.01.PL02.1 5902479662244

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Czujnik dedykowany do sterownika, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C8R.01.PL01.1 5902479661056
97 zł

W_C8R.01.PL02.1 5902479662084

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

W_CMINI.01.PL01.1 5902479661636 97 zł

CL-mini BEZPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z normą IP64
Wymiary: 44,3mm x 44,3mm x 17mm

W_CZU.CM.6_L01.PL01 5902479662817 109 zł

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
zasilanie: Baterie 2xAAA

W_C8ZR.01.PL01.1 5902479661063 97 zł

R-8b BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8B.01.PL01.1 5902479661070
138 zł

W_R8B.01.PL02.1 5902479662091

R-8b PLUS BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotności powietrza. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.R8.6.BP_BP.01.PL01 5902479663647

182 zł
W_POK.R8.6.BP_BP.02.PL01 5902479663654

4



www.techsterowniki.pl

REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyświetlacz LED

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8Z.01.PL01.1 5902479661087
172 zł

W_R8Z.01.PL02.1 5902479662107

 MODUŁY DODATKOWE I SIŁOWNIKI

C-2N CZUJNIK OTWARCIA OKNA
Funkcje:  bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie siłownikami elektrycznymi na podstawie przesyłanego sygnału, dyskretne 

wzornictwo, długa żywotność baterii

NOWOŚĆ !

RAL 9010- biały W_CZU.C2.6.N_A.01.PL01

5902479661339 117 zł
RAL 7016 - antracyt W_CZU.C2.6.N_A.02.PL01
RAL 8017 - brąz W_CZU.C2.6.N_A.03.PL01
RAL 8003 - złoty dąb W_CZU.C2.6.N_A.04.PL01

MW-1 MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk beznapięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłącze-

nie styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.01.PL01.1 5902479661346 310 zł

MW-1-230V MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk napięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłączenie 

styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.02.PL02.1 5902479662374 310 zł

RP-3 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_RP3.01.PL01.1 5902479661711 310 zł

RP-4 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_MOD.RP4.6_A.01.PL01  5902479662824 310 zł
STT-868 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_868.01.PL01.1 5902479661124 232 zł
STT-869 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz;  
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, wydłużona praca na bateriach, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_869.01.PL01.1 5902479661827 281 zł
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UNIWERSALNY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - SERIA 4
L-4 WiFi UNIWERSALNY STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH (8 SEKCJI)
Funkcje: • obsługa 4 wyjść napięciowych sterowanych według 4 przewodowych czujników temperatury C-7p, lub bezprzewodowych regulatorów i czujników R-8b, R-8z, C-8r, C-8f 

• styk beznapięciowy (do sterowania dodatkowym urządzeniem grzewczym lub pompą) 
• możliwość sterowania instalacją poprzez Internet przez aplikację eModul 
• moż liwość sterowania 8 strefami: 

- 4 strefy sterowane przez bezprzewodowe czujniki C-mini, C-8r lub regulatory R-8b, R-8z, 
- 4 strefy z wyj. napięciowym sterowane przez 4 czujniki przewodowe C-7p lub przez  
  bezprzewodowe czujniki C-mini, C-8r lub regulatory R-8b, R-8z, 
 do każdej strefy możliwość podpięcia 6 bezprzewodowych siłowników STT-868, lub STT-869

         • możliwość podłączenia 4 przewodowych - str. 30  lub 8 bezprzewodowych - C-8f, czujników podłogi  
•  moż liwość podłączenia do 16 modułów bezprzewodowych MW-1 lub MW-1-230V 

- 8 sterowanych strefowo wg. temperatury, 
- 8 sterowanych tygodniowo,

        • możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

W_L4.01.PL01.1 5902479662367 729 zł
CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

C-7p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY 
Czujnik dedykowany do sterownika L-7

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C7P.01.PL01.1 5902479661032 59 złW_C7P.01.PL02.1 5902479662060

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY 
Czujnik dedykowany do sterownika, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C8R.01.PL01.1 5902479661056
97 zł

W_C8R.01.PL02.1 5902479662084

C-8f BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PODŁOGOWY
Czujnik dedykowany do sterownika, czujnik podłogowy NTC, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C8F.01.PL01.1 5902479661643
110 zł

W_C8F.01.PL02.1 5902479662220

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

W_CMINI.01.PL01.1 5902479661636 97 zł

CL-mini BEZPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z normą IP64
Wymiary: 44,3mm x 44,3mm x 17mm

W_CZU.CM.6_L01.PL01 5902479662817 109 zł

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
zasilanie: Baterie 2xAAA

W_C8ZR.01.PL01.1 5902479661063 97 zł

R-8b BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (WSPÓŁPRACA Z L-8)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8B.01.PL01.1 5902479661070
138 zł

W_R8B.01.PL02.1 5902479662091

R-8b PLUS BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotności powietrza. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.R8.6.BP_BP.01.PL01 5902479663647

182 zł
W_POK.R8.6.BP_BP.02.PL01 5902479663654
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REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (WSPÓŁPRACA Z L-8)

Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyświetlacz LED
*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8Z.01.PL01.1 5902479661087 172 złW_R8Z.01.PL02.1 5902479662107

MODUŁY DODATKOWE I SIŁOWNIKI

C-2N CZUJNIK OTWARCIA OKNA

Funkcje:  bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie siłownikami elektrycznymi na podstawie przesyłanego sygnału, dyskretne 
wzornictwo, długa żywotność baterii

NOWOŚĆ !

RAL 9010 - biały W_CZU.C2.6.N_A.01.PL01

5902479661339 117 złRAL 7016 - antracyt W_CZU.C2.6.N_A.02.PL01
RAL 8017 - brąz W_CZU.C2.6.N_A.03.PL01
RAL 8003 - złoty dąb W_CZU.C2.6.N_A.04.PL01

MW-1 MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk beznapięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne 

wyłączenie styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.01.PL01.1 5902479661346 310 zł

MW-1-230V MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk napięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub~z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłączenie 

styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.02.PL02.1 5902479662374 310 zł

RP-3 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego sprzęty 

będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_RP3.01.PL01.1 5902479661711 310 zł

RP-4 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_MOD.RP4.6_A.01.PL01  5902479662824 310 zł
STT-868 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_868.01.PL01.1 5902479661124 232 zł
STT-869 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V,  
wydłużona praca na bateriach, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_869.01.PL01.1 5902479661827 281 zł
STT-230/2 SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IP54. Czas otwarcia - ok. 5 min. Skok -4,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C. 

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 2W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00020 5902479660691 70 zł
M28 x 1,5 T_000.00.000.00021 5902479661490 75 zł

STT-230/2 S SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP50. Czas otwarcia - ok. 3 min. Skok - 3,6 mm. Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3,5W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00019 5902479661155 64 zł
STT-230/2 T SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP45. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 5mm  Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3W

M30 x 1,5 T_000.00.203.00020 5902479663630 64 zł
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PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - SERIA 5
L-5 PRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH (8 SEKCJI)
Funkcje: • możliwość obsługi max. 22 siłowników termostatycznych przy pomocy 8 regulatorów pokojowych:

– 3 regulatory pokojowe mają możliwość obsługi 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)
– 5 regulatorów pokojowych, mających możliwość obsługi 10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)

• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (do sterowania dodatkowym urządzeniem grzewczym)

W_L5.01.PL01.01 5901445470883 292 zł
REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, PRZEWODOWE

ST-294 v1 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową

Wyposaż enie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_294V1.01.PL01.1 5902479661018 113 złW_294V1.01.PL02.1 5902479662053

ST-295 v3 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC) 

chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA

W_295V3.01.PL01.1 5902479661544 157 zł
ST-297 v3 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC) 

chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.297.6.P_PB.01.PL01 5902479662947 253 złW_POK.297.6.P_PBN.01.PL01 5902479661544

ST-290 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, funkcja  

Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_290V3.01.PL02.1 5901445470456 180 złW_290V3.01.PL01.1 5902479662954

ST-292 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza,  

sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkła, 

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_292V3.01.PL01.1 5902479660257 226 złW_292V3.01.PL02.1 5902479660264
ST-293 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY PODTYNKOWY (1MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, ste-

rowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AAA 1,5V, panel przedni z 1mm szkła, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_POK.292.6.P_PB.01.PL01  5902479662886 286 złW_POK.292.6.P_PBN.01.PL01  5902479662893

AKCESORIA I SIŁOWNIKI

CZUJNIK TEMPERATURY PODŁOGI NTC
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

150cm P_002.02.1.AC1.150
5902479661209

54 zł
250cm P_002.02.1.AC1.250 57 zł

STT-230/2 SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IP54. Czas otwarcia - ok. 5 min. Skok -4,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C. 

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 2W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00020 5902479660691 70 zł
M28 x 1,5 T_000.00.000.00021 5902479661490 75 zł

STT-230/2 S SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP50. Czas otwarcia - ok. 3 min. Skok - 3,6 mm. Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3,5W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00019 5902479661155 64 zł
STT-230/2 T SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP45. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 5mm  Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3W

M30 x 1,5 T_000.00.203.00020 5902479663630 64 zł
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PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 7
L-7e PRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH (8 SEKCJI)
Funkcje: • możliwość obsługi max. 22 siłowników termostatycznych przy pomocy 8 czujników pokojowych C-7p:

– 3 czujniki pokojowe mają możliwość obsługi 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki) 
– 5 czujników pokojowych ma możliwość obsługi 10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)

• jedno wyjście 230V na pompę 
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym) 
• możliwość podłączenia panelu sterującego M-7 z komunikacją RS 
• możliwość podłączenia ST-507 Ethernet lub WiFi RS do sterowania instalacją poprzez Internet 
• możliwość podłączenia modułu zaworu i-1 lub i-1m, 
• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB 
• funkcja chłodzenia/grzanie

W_L7.02.PL01.2 5902479662688 658 zł
CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

C-7p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY 
Czujnik dedykowany do sterownika L-7

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C7P.01.PL01.1 5902479661032 59 złW_C7P.01.PL02.1 5902479662060

MODUŁY DODATKOWE I SIŁOWNIKI
M-7 PRZEWODOWY PANEL KONTROLNY DO LISTWY L-7 (MONTAŻ PODTYNKOWY)
Zasada dz iałania: Sterownik odpowiada za kontrolę i podgląd parametrów całego zestawu do sterowania ogrzewaniem podłogowym.

Główne fu nkcje: zmiana parametrów dla każdej strefy (ustawienia Harmonogramów, temperatury zadanej), możliwość wł/wył strefy, ustawienie Daty i Godziny w całym zestawie, dobór jasności 
wyświetlacza, wygaszacz ekranu, budzik, blokada ekranu Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.
W_M7.01.PL01.1 5902479661049 683 złW_M7.01.PL02.1 5902479662077

ST-507 MODUŁ INTERNET DEDYKOWANY DO STEROWNIKÓW L-7, L-8
Funkcje s terownika: zdalna kontrola pracy listw montażowych do zaworów termostatycznych, edycja zadanych temperatur w każdej strefie, możliwość definiowania harmonogramów  

tygodniowych, podgląd historii temperatur każdej ze stref, personalizacja widoku panelu głównego, powiadomienia mailowe o alarmach

Wyposaż enie sterownika: zasilacz 5V DC, trójnik RS, kabel komunikacyjny RS do sterownika głównego

W_507.01.PL01.1 5902479660813 653 zł

WiFi RS MODUŁ WIFI - INTERNET
Funkcje  sterownika: takie same jak ST-505 i ST-507. Łączność z internetem poprzez sygnał WiFi

W_WIFIRS.01.PL01.1 5902479660974 668 zł

i-1m STEROWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO -OBSŁUGA 1 SIŁOWNIKA (MODUŁ ROZSZERZAJĄCY DO STEROWNIKA GŁÓWNEGO)
Funkcje:  płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe,sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym z 

komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz).

W_I1M.01.PL01.1 5902479661612 385 zł

ST-513 INTEGRATOR WEJŚĆ - 5 
Funkcje: Integracja pięciu wejść napięciowych, sterowanie jednym wyjściem 230V

W_513.01.PL01.1 5902479661414 175 zł
STT-230/2 SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IP54. Czas otwarcia - ok. 5 min. Skok -4,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C. 

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 2W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00020 5902479660691 70 zł
M28 x 1,5 T_000.00.000.00021 5902479661490 75 zł

STT-230/2 S SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP50. Czas otwarcia - ok. 3 min. Skok - 3,6 mm. Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3,5W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00019 5902479661155 64 zł
STT-230/2 T SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP45. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 5mm  Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3W

M30 x 1,5 T_000.00.203.00020 5902479663630 64 zł
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I GRZEJNIKOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 8
L-8e BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH (8 SEKCJI)
Funkcje: •  możliwość obsługi max. 22 siłowników termostatycznych przy pomocy 8 czujników pokojowych C-8r lub regulatorów pokojowych R-8b, R-8bw, R-8b PLUS oraz R-8z 

- 3 czujniki pokojowe mają możliwość obsługi aż 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)
- 5 czujników pokojowych mających możliwość obsługi aż 10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)

• jedno wyjście 230V na pompę
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym)
• możliwość sterowania bezprzewodowymi siłownikami STT-868 lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
• możliwość sterowania przy współpracy z bezprzewodowymi czujnikami podłogi C-8 f
• możliwość podłączenia bezprzewodowego panelu sterującego M-8e
• możliwość podłączenia ST-507 Ethernet lub WiFi RS do sterowania instalacją poprzez Internet
• możliwość podłączenia modułu zaworu i-1 lub i-1m
• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
• funkcja chłodzenia/grzanie

W_L8E.01.PL01.1 5902479662640 834 zł

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY 
Czujnik dedykowany do sterownika, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C8R.01.PL01.1 5902479661056
97 zł

W_C8R.01.PL02.1 5902479662084

C-8f BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PODŁOGOWY 
Czujnik dedykowany do sterownika, czujnik podłogowy NTC, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C8F.01.PL01.1 5902479661643
110 zł

W_C8F.01.PL02.1 5902479662220

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

W_CMINI.01.PL01.1 5902479661636 97 zł

CL-mini BEZPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z normą IP64
Wymiary: 44,3mm x 44,3mm x 17mm

W_CZU.CM.6_L01.PL01 5902479662817 109 zł

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
zasilanie: Baterie 2xAAA

W_C8ZR.01.PL01.1 5902479661063 97 zł

R-8b BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8B.01.PL01.1 5902479661070
138 zł

W_R8B.01.PL02.1 5902479662091

R-8bw BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotności powietrza. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_POK.R8.6.BW_BW.01.PL01  5902479662794
171 zł

W_POK.R8.6.BW_BW.02.PL01  5902479662800

R-8b PLUS BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotności powietrza. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.R8.6.BP_BP.01.PL01 5902479663647

182 zł
W_POK.R8.6.BP_BP.02.PL01 5902479663654
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REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyświetlacz LED

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8Z.01.PL01.1 5902479661087
172 zł

W_R8Z.01.PL02.1 5902479662107

MODUŁY DODATKOWE I SIŁOWNIKI

M-8e BEZPRZEWODOWY PANEL KONTROLNY DO LISTWY L-8E (MONTAŻ PODTYNKOWY)
Zasada dz iałania: Sterownik odpowiada za kontrolę i podgląd parametrów całego zestawu do sterowania ogrzewaniem~podłogowym.

Główne f unkcje: Rejestracja, wykorzystanie wbudowanego czujnika do pomiaru temperatury dla strefy w której został zarejestrowany, zmiana parametrów dla każdej strefy (ustawienia 
Harmonogramów, temperatury zadanej), możliwość wł/wył strefy, ustawienie Daty i Godziny w całym zestawie, dobór jasności wyświetlacza, wygaszacz ekranu, budzik, blokada 
ekranu Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz UWAGA! Wersja M-8e współpracuje tylko z wersją listwy L-8e

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_M8E.01.PL01.1 5902479662664
809 zł

W_M8E.01.PL02.1 5902479662671

C-2N CZUJNIK OTWARCIA OKNA
Funkcje:  bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie siłownikami elektrycznymi na podstawie przesyłanego sygnału, dyskretne 

wzornictwo, długa żywotność baterii

NOWOŚĆ !

RAL 9010- biały W_CZU.C2.6.N_A.01.PL01

5902479661339 117  zł
RAL 7016 - antracyt W_CZU.C2.6.N_A.02.PL01
RAL 8017 - brąz W_CZU.C2.6.N_A.03.PL01
RAL 8003 - złoty dąb W_CZU.C2.6.N_A.04.PL01

WiFi RS MODUŁ WIFI - INTERNET
Funkcje sterownika: takie same jak ST-505 i ST-507, Łączność z internetem poprzez sygnał WiFi

W_WIFIRS.01.PL01.1 5902479660974 668 zł

ST-507 MODUŁ INTERNET DEDYKOWANY DO STEROWNIKÓW L-7, L-8
Funkcje  sterownika: zdalna kontrola pracy listw montażowych do zaworów termostatycznych, edycja zadanych temperatur w każdej strefie, możliwość definiowania harmonogramów tygo-

dniowych, podgląd historii temperatur każdej ze stref, personalizacja widoku panelu głównego, powiadomienia mailowe o alarmach

Wyposażenie sterownika: zasilacz 5V DC, trójnik RS, kabel komunikacyjny RS do sterownika głównego

W_507.01.PL01.1 5902479660813 653 zł

i-1m STEROWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO -OBSŁUGA 1 SIŁOWNIKA (MODUŁ ROZSZERZAJĄCY DO STEROWNIKA GŁÓWNEGO)
Funkcje:  płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym 

z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz).

W_I1M.01.PL01.1 5902479661612 385 zł

MW-1 MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk beznapięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłącze-

nie styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.01.PL01.1 5902479661346 310 zł

MW-1-230V MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk napięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłączenie 

styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.02.PL02.1 5902479662374 310 zł

RP-3 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_RP3.01.PL01.1 5902479661711 310 zł

RP-4 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_MOD.RP4.6_A.01.PL01  5902479662824 310 zł
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ST-513 INTEGRATOR WEJŚĆ - 5
Funkcje: Integracja pięciu wejść napięciowych, sterowanie jednym wyjściem 230V

W_513.01.PL01.1 5902479661414 175 zł
STT-868 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_868.01.PL01.1 5902479661124 232 zł

STT-869 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, wydłużona praca na bateriach, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_869.01.PL01.1 5902479661827 281 zł
STT-230/2 SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IP54. Czas otwarcia - ok. 5 min. Skok -4,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C. 

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 2W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00020 5902479660691 70 zł
M28 x 1,5 T_000.00.000.00021 5902479661490 75 zł

STT-230/2 S SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP50. Czas otwarcia - ok. 3 min. Skok - 3,6 mm. Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3,5W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00019 5902479661155 64 zł
STT-230/2 T SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP45. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 5mm  Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3W

M30 x 1,5 T_000.00.203.00020 5902479663630 64 zł
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PRZEWODOWO - BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 9
L-9R PRZEWODOWO-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH (8 SEKCJI)
Funkcje: • moż liwość obsługi max. 50 siłowników termostatycznych za pomocą 19 wyjść :

- 3 strefy po 3 wyjścia (w przypadku większej liczby siłowników, możliwość obciążenia wyjścia do max. 0,3 A), 
- 5 stref po 2 wyjścia (w przypadku większej liczby siłowników, możliwość obciążenia wyjścia do max. 0,3 A),

• możliwość obsługi czujników oraz regulatorów przewodowych i bezprzewodowych,
• możliwość sterowania bezprzewodowymi siłownikami STT-868 lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
• jedno wyjście 230V na pompę,
• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym),
• możliwość podłączenia modułu zaworu i-1 lub i-1m,
•  możliwość podpięcia szeregowo do 4 listw (do 32 pomieszczeń) i zarządzania za pomocą 1 panelu kontrolnego,
•  możliwość sterowania instalacją poprzez Internet przez aplikację eModul przy rozbudowie o panel M-9R,
• tryb grzanie lub chłodzenie,
• komunikacja 4 żyłowa z peryferiami (4x0,14 LiYCY) ,
• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB.

W_STR.L9.6.R_R.01.PL01  5902479662831 1099 zł

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI PRZEWODOWE ZASILANE ZE STEROWNIKA GŁÓWNEGO - DEDYKOWANE

R-9b PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DEDYKOWANY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC). Wyświe-

tlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia, przewodowa komunikacja 4-żyłowa / brak baterii
*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R9B.01.PL01.1 5902479662275
125 zł

W_R9B.01.PL02.1 5902479662329

R-9z PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC). 

 Wyświetlacz LED, przewodowa komunikacja 4-żyłowa / brak baterii
*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R9Z.01.PL01.1 5902479662282
140 zł

W_R9Z.01.PL02.1 5902479662336

R-9s REGULATOR POKOJOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), chwilowe 

podświetlenie wyświetlacza, przewodowa komunikacja 4-żyłowa / brak baterii, dotykowe przyciski
Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD,

W_R9S.01.PL01.1 5902479662398 182 zł

CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

C-7p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY 
Czujnik dedykowany do sterownika L-7, współpracuje z listwą L-9, przewodowa komunikacja 2-żyłowa
*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C7P.01.PL01.1 5902479661032 59 złW_C7P.01.PL02.1 5902479662060

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Czujnik dedykowany do sterownika, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C8R.01.PL01.1 5902479661056
97 zł

W_C8R.01.PL02.1 5902479662084

C-8f BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PODŁOGOWY 
Czujnik dedykowany do sterownika, czujnik podłogowy NTC, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_C8F.01.PL01.1 5902479661643
110 zł

W_C8F.01.PL02.1 5902479662220

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

W_CMINI.01.PL01.1 5902479661636 97 zł
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CL-mini BEZPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z normą IP64
Wymiary: 44,3mm x 44,3mm x 17mm

W_CZU.CM.6_L01.PL01 5902479662817 109 zł

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
zasilanie: Baterie 2xAAA

W_C8ZR.01.PL01.1 5902479661063 97 zł

R-8b BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8B.01.PL01.1 5902479661070
138 zł

W_R8B.01.PL02.1 5902479662091

R-8bw BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotności powietrza. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_POK.R8.6.BW_BW.01.PL01  5902479662794
171 zł

W_POK.R8.6.BW_BW.02.PL01  5902479662800

R-8b PLUS BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotności powietrza. Zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.R8.6.BP_BP.01.PL01 5902479663647

182 zł
W_POK.R8.6.BP_BP.02.PL01 5902479663654

REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (WSPÓŁPRACA Z L-8)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, czasowy program ogrzewania. Zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyświetlacz LED

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R8Z.01.PL01.1 5902479661087
172 zł

W_R8Z.01.PL02.1 5902479662107

MODUŁY DODATKOWE I SIŁOWNIKI

M-9R PRZEWODOWY PANEL KONTROLNY + MODUŁ WIFI (MONTAŻ PODTYNKOWY)
Funkcje:  Rejestracja stref, zmiana parametrów dla każdej strefy (ustawienia Harmonogramów, temperatury zadanej), możliwość wł/wył strefy, ustawienie daty i godziny w całym zestawie, 

wygaszacz ekranu, blokada ekranu. UWAGA: Brak wbudowanego czujnika temperatury pomieszczenia, komunikacja WiFi (możliwość zarządzania systemem przez platformę 
eModul), Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Zasilanie 230V 50Hz, przewodowa komunikacja 4-żyłowa / brak baterii, Współpracuje tylko z listwą L-9R

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_STR.M9.6.R_R.01.PL01  5902479662848
1236 zł

W_STR.M9.6.R_R.02.PL01  5902479662855

C-2N CZUJNIK OTWARCIA OKNA
Funkcje:  bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie siłownikami elektrycznymi na podstawie przesyłanego sygnału, dyskretne 

wzornictwo, długa żywotność baterii

NOWOŚĆ !

RAL 9010- biały W_CZU.C2.6.N_A.01.PL01

5902479661339 117 zł
RAL 7016 - antracyt W_CZU.C2.6.N_A.02.PL01

RAL 8017 - brąz W_CZU.C2.6.N_A.03.PL01

RAL 8003 - złoty dąb W_CZU.C2.6.N_A.04.PL01

MW-1 MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk beznapięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłącze-

nie styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.01.PL01.1 5902479661346 310 zł

MW-1-230V MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk napięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłączenie 

styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.02.PL02.1 5902479662374 310 zł
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RP-3 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_RP3.01.PL01.1 5902479661711 310 zł

RP-4 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_MOD.RP4.6_A.01.PL01  5902479662824 310 zł

STT-868 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_868.01.PL01.1 5902479661124 232 zł

STT-869 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S mini ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworów termostatycznych

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, wydłużona praca na bateriach, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_869.01.PL01.1 5902479661827 281 zł

i-1m STEROWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO -OBSŁUGA 1 SIŁOWNIKA (MODUŁ ROZSZERZAJĄCY DO STEROWNIKA GŁÓWNEGO)
Funkcje:  płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym 

z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz).

W_I1M.01.PL01.1 5902479661612 385 zł

CZUJNIK TEMPERATURY PODŁOGI NTC
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

150cm P_002.02.1.AC1.150
5902479661209

54 zł
250cm P_002.02.1.AC1.250 57 zł

ST-291P NTC CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do listwy L-9

W_291P.02.PL01.1 5902479662732 54 zł

STT-230/2 SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IP54. Czas otwarcia - ok. 5 min. Skok -4,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C. 

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 2W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00020 5902479660691 70 zł
M28 x 1,5 T_000.00.000.00021 5902479661490 75 zł

STT-230/2 S SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP50. Czas otwarcia - ok. 3 min. Skok - 3,6 mm. Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3,5W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00019 5902479661155 64 zł
STT-230/2 T SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP45. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 5mm  Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3W

M30 x 1,5 T_000.00.203.00020 5902479663630 64 zł
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PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - SERIA 10
L-10 PRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH (10 SEKCJI)
Funkcje: • możliwość obsługi max. 50 siłowników termostatycznych za pomocą 18 wyjść: 

- 8 strefy po 2 wyjścia (w przypadku większej liczby siłowników, możliwość obciążenia wyjścia do max. 0,3 A), 

- 2 stref po 1 wyjścia (w przypadku większej liczby siłowników, możliwość obciążenia wyjścia do max. 0,3 A),

• jedno wyjście 230V na pompę,

• styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym),

• styk napięciowy do sterowania pracą pompy podłogowej

• 2 minutowe opóźnienie załączenia styków: beznapięciowego i pompy.

W_L10.01.PL01.1 5902479662497 466 zł

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI ZASILANE ZE STEROWNIKA GŁÓWNEGO - DEDYKOWANE

R-10b PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY DEDYKOWANY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, przewodowa komunikacja 3-żyłowa / brak baterii
Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, bez podświetlenia,

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R10B.01.PL01.1 5902479662503
125 zł

W_R10B.01.PL02.1 5902479662343

R-10z PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY DEDYKOWANY
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową, przewodowa komunikacja 3-żyłowa / brak baterii
Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LED, podświetlane cyferki wyświetlacza

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_R10Z.01.PL01.1 5902479662510
140 zł

W_R10Z.01.PL02.1 5902479662350

R-10s REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY DEDYKOWANY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego 

NTC - strona 30) chwilowe podświetlenie wyświetlacza, przewodowa komunikacja 3-żyłowa / brak baterii, dotykowe przyciski
Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD,

W_R10S.01.PL01.1 5902479662435 182 zł

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, PRZEWODOWE

ST-294 v1 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową

Wyposaż enie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCtD, Baterie 2xAAA, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_294V1.01.PL01.1 5902479661018 113 złW_294V1.01.PL02.1 5902479662053

ST-295 v3 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC) 

chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA

W_295V3.01.PL01.1 5902479661544 157 zł
ST-297 v3 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC) 

chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.297.6.P_PB.01.PL01 5902479662947 253 złW_POK.297.6.P_PBN.01.PL01 5902479661544

ST-290 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, funkcja  

Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie, przewodowa komunikacja. 

Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_290V3.01.PL02.1 5901445470456 180 złW_290V3.01.PL01.1 5902479661995

ST-292 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, 

sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkła, 

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_292V3.01.PL01.1 5902479660257 226 złW_292V3.01.PL02.1 5902479660264
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ST-293 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY PODTYNKOWY (1MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, ste-

rowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AAA 1,5V, panel przedni z 1mm szkła, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_POK.292.6.P_PB.01.PL01  5902479662886 286 złW_POK.292.6.P_PBN.01.PL01  5902479662893

AKCESORIA I SIŁOWNIKI

CZUJNIK TEMPERATURY PODŁOGI NTC
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

150cm P_002.02.1.AC1.150
5902479661209

54 zł
250cm P_002.02.1.AC1.250 57 zł

STT-230/2 SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IP54. Czas otwarcia - ok. 5 min. Skok -4,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C. 

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 2W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00020 5902479660691 70 zł
M28 x 1,5 T_000.00.000.00021 5902479661490 75 zł

STT-230/2 S SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP50. Czas otwarcia - ok. 3 min. Skok - 3,6 mm. Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3,5W

M30 x 1,5 T_000.00.000.00019 5902479661155 64 zł
STT-230/2 T SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 
Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC). 
Dane techniczne:  Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP45. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 5mm  Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.  

Zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciągła 3W

M30 x 1,5 T_000.00.203.00020 5902479663630 64 zł
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INTERNETOWY REGULATOR POKOJOWY DO URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

WiFi 8S mini MODUŁ WIFI DO STEROWANIA SIŁOWNIKAMI ELEKTRYCZNYMI (MONTAŻ W PUSZCZE ELEKTRYCZNEJ)
Funkcje: • sterowanie max 8 różnymi strefami grzewczymi,

•  możliwość podłączenia dodatkowych bezprzewodowych czujników C-8 r lub regulatorów pokojowych R-8 b lub R-8 z (rozbudowa max. do 8 stref dla całego systemu)
•  wyjście przekaźnikowe NO/NC (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia)
•  do każdej strefy istnieje możliwość podłączenia do 6 szt. bezprzewodowych siłowników elektrycznych~STT-868 lub STT-869
•  w zestawie znajduje się bezprzewodowy czujnik temperatury C-mini
• montaż podtynkowy w puszcze elektrycznej fi 60mm
• Nadzór przez aplikację webową www.emodul.eu

W_WIFI8SMINI.01.PL01.1 5902479661858 679 zł

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

W_CMINI.01.PL01.1 5902479661636 97 zł

MW-1 MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk beznapięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłącze-

nie styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.01.PL01.1 5902479661346 310 zł

MW-1-230V MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk napięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłączenie 

styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.02.PL02.1 5902479662374 310 zł

PRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE DWUSTANOWE (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

ST-294 v1 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową

Wyposaż enie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA, bez podświetlenia

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_294V1.01.PL01.1 5902479661018 113 złW_294V1.01.PL02.1 5902479662053

ST-295 v3 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC) 

chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA

W_295V3.01.PL01.1 5902479661544 157 zł
ST-297 v3 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC) 

chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA, panel przedni z 1mm szkła, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.297.6.P_PB.01.PL01 5902479662947 253 złW_POK.297.6.P_PBN.01.PL01 5902479661544

ST-290 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, funkcja  

Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie, przewodowa komunikacja. 

Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_290V3.01.PL02.1 5901445470456 180 złW_290V3.01.PL01.1 5902479661995

ST-292 v3PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, 

sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkła, 

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_292V3.01.PL01.1 5902479660257 226 złW_292V3.01.PL02.1 5902479660264

ST-293 v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY PODTYNKOWY (1MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, ste-

rowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AAA 1,5V, panel przedni z 1mm szkła, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_POK.292.6.P_PB.01.PL01  5902479662886 286 złW_POK.292.6.P_PBN.01.PL01  5902479662893

18



www.techsterowniki.pl

ST-283 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY KOLOROWY (2MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, funkcja budzika, funkcja kalendarza, funkcja kontroli dostępu poprzez kod PIN, funkcja kontroli jasności ekranu w dzień i noc, 6 trybów pracy: tryb 

ręcznego ustawiania temperatury, tryb dzień/noc, tryb imprezy, tryb urlopu, tryb antyzamarzanie, tryb tygodniowy

Wyposaż enie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz - moduł wykonawczy (komunikacja),

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_283.01.PL01.1 5902479660301
683 zł

W_283.01.PL02.1 5902479662022

BEZPRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE DWUSTANOWE (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

ST-294 v2 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową

Wyposażenie: wbudowany czujnik temperatury, wyświetlacz LCD, bez podświetlenia, zasilanie: Baterie 2xAAA

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_294V2.01.PL01.1 5902479661117
218 zł

W_294V2.01.PL02.1 5902479662138

ST-290 v2 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja bezprzewodowa, funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / 

chłodzenie

Wyposaż enie: chwilowe podświetlenie wyświetlacza, bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja), zasilacz z odbiornikiem sygnału, podstawka pod sterownik, wbudowany czujnik pokojowy, 
baterie 2 x AA 1,5V 

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_290V2.01.PL02.1 5901445470463
356 zł

W_290V2.01.PL01.1 5902479661988

ST-292 v2 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania 

czujnika podłogowego NTC- str. 30), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chłodzenie

Wyposaż enie: panel przedni z 3mm szkła, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja), zasilacz z odbiornikiem sygnału, podstawka pod sterownik, 
wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_292V2.01.PL01.1 5902479660233
399 zł

W_292V2.01.PL02.1 5902479660240

ST-293 v2 BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY PODTYNKOWY (1MM SZKŁO)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania, program ręczny, program dzień/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podświetlenie wyświetlacza, ste-

rowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chłodzenie, przewodowa komunikacja 
Wyposażenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AAA 1,5V, panel przedni z 1mm szkła, zasilacz z odbiornikiem sygnału, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_POK.292.6.R_RB.01.PL01 5902479662862 484 złW_POK.292.6.R_RBN.01.PL01 5902479662879

ST-295 v2 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc bezprzewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego 

NTC - strona 30) chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA

W_295V2.01.PL01.1 5902479661537 322 zł
ST-297 v2 REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc przewodowa komunikacja, sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC) 

chwilowe podświetlenie wyświetlacza,

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD, Baterie 2xAAA, panel przedni z 1mm szkła, zasilacz z odbiornikiem sygnału, montaż do puszki podtynkowej fi 60

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

NOWOŚĆ !
W_POK.297.6.P_RB.01.PL01 5902479662923 440 złW_POK.297.6.P_RBN.01.PL01 5902479662930

ST-283 C WiFi REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY KOLOROWY (2MM SZKŁO, MONTAŻ PODTYNKOWY, ŁĄCZNOŚĆ WIFI)
Funkcje:  • sterowanie temperaturą pokojową, funkcja budzika, funkcja kalendarza, funkcja kontroli dostępu poprzez kod PIN, funkcja kontroli jasności ekranu w dzień i noc, łączność WiFi,  

6 trybów pracy: tryb ręcznego ustawiania temperatury, tryb dzień/noc, tryb imprezy, tryb urlopu, tryb antyzamarzanie, tryb tygodniowy, nadzór przez aplikacje mobilną Emodul
Wyposaż enie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz – moduł wykonawczy (komunikacja). Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej 

(ø60mm)
*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_283CWIFI.01.PL01.1 5902479661568
1100 zł

W_283CWIFI.01.PL02.1 5902479662190
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PRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE Z KOMUNIKACJĄ RS

ST-296 REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS (SZKŁO 3MM)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą CWU, podgląd temperatury zewnętrznej (przy współpracy z modułem zaworu), 

sterowanie zaworem mieszającym (dostępne tylko~z modułem zaworu), tygodniowy program ogrzewania, blokada rodzicielska, automatyczna regulacja jasności ekranu. 
Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposaż enie: wyświetlacz graficzny, panel przedni z 3mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, wbudowany czujnik jasności, kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła

W_296.01.PL01.1 5902479660318 387 zł

ST-280 REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrz-

nej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów, możliwość aktualizacji 
oprogramowania przez port USB. Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposaż enie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz 12V DC oraz kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła, port USB

W_280.01.PL01.1 5902479660325 694 zł
ST-281 REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS (SZKŁO 2MM)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury 

zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów, możliwość 
aktualizacji oprogramowania przez port USB. Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposaż enie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, panel przedni z 2mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz 12V DC oraz kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła, port USB. 

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_281.01.PL01.1 5902479660332
700 zł

W_281.01.PL02.1 5902479662039

BEZPRZEWODOWE REGULATORY POKOJOWE Z KOMUNIKACJĄ RS

ST-296 + ST-260 REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS BEZPRZEWODOWY (SZKŁO 3MM) 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą CWU, podgląd temperatury zewnętrznej (przy współpracy z modułem zaworu), 

sterowanie zaworem mieszającym (dostępne tylko z modułem zaworu), tygodniowy program ogrzewania, blokada rodzicielska, automatyczna regulacja jasności ekranu

 Wyposaż enie: wyświetlacz graficzny, panel przedni z 3mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, wbudowany czujnik jasności, 
zestaw do komunikacji bezprzewodowej ST-260. Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

W_296_260_PL01 5902479660851 613 zł

ST-280 + ST-260 REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS BEZPRZEWODOWY
Funkcje :  sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą~CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury 

zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej, historia alarmów, możliwość aktuali-
zacji oprogramowania przez port USB. Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposaż enie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła, port USB.

W_280_260_PL01 5902479660875 818 zł
ST-281 C REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS (SZKŁO 2MM, MONTAŻ PODTYNKOWY)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą CWU, sterowanie temperaturą zaworów mieszających, pod-

gląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojo-
wej, historia alarmów, możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB, możliwość instalacji podtynkowej. Współpracuje tylko ze sterownikami 
z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposaż enie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, panel przedni z 2mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, port USB. Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). 
Posiada zasilanie 230V 50Hz. 

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_281C.01.PL01.1 5902479661162
905 zł

W_281C.01.PL02.1 5902479662145

 

ST-281 + ST-260 REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS BEZPRZEWODOWY (SZKŁO 2MM)
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą CWU, sterowanie 

temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów tempe-
ratury kotła i pokojowej, historia alarmów, możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB. Współpracuje tylko ze sterownikami z komunikacją RS: ST-37RS, ST-48, 
ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposaż enie: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, panel przedni z 2mm szkła, wbudowany czujnik pokojowy, zestaw do komunikacji bezprzewodowej ST-260, port USB

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_281_260_PL01 5902479660882
906 zł

W_281_260_PL02 5902479662459
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REGULATORY POKOJOWE DEDYKOWANE DO KOTŁÓW GAZOWYCH

ST-2801 REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ OPENTHERM
Funkcje:  inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej, inteligentne sterowanie zadaną temperaturą kotła CO, zmiana zadanej pomieszczenia na podstawie temperatury zewnętrznej 

(sterowanie pogodowe), podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania pokojowego oraz bojlera, wyświetlanie informacji o alarmach urządzenia grzewczego, dostęp 
do wykresów temperatury urządzenia grzewczego, budzik, blokada rodzicielska. 

Wyposaż enie sterownika: duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, montaż podtynkowy, w zestawie bezprzewodowy czujnik C-mini,

* Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_2801.01.PL01.1 5902479660349
875 zł

W_2801.01.PL02.1 5902479662046

ST-2801 WiFi REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ OPENTHERM + KOMUNIKACJA WIFI
Funkcje:  inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej, inteligentne sterowanie zadaną temperaturą kotła CO, zmiana zadanej pomieszczenia na podstawie temperatury zewnętrznej 

(sterowanie pogodowe), podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania pokojowego oraz bojlera, wyświetlanie informacji o alarmach urządzenia grzewczego, 
dostęp do wykresów temperatury urządzenia grzewczego, budzik, blokada rodzicielska, komunikacja WiFi, nadzór przez aplikacje mobilną Emodul

Wyposaż enie sterownika: duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, montaż podtynkowy, w zestawie bezprzewodowy czujnik C-mini,

*  Do wyboru kolor obudowy biały lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamówienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo.

W_2801WIFI.01.PL01.1 5902479661377
1124 zł

W_2801WIFI.01.PL02.1 5902479662183

WiFi OT REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ OPENTHERM + KOMUNIKACJA WIFI
Funkcje:  inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej, inteligentne sterowanie zadaną temperaturą kotła CO, sterowanie temperaturą CWU, zmiana zadanej temperatury kotła 

na podstawie temperatury zewnętrznej, sterowanie pogodowe - możliwość modyfikacji krzywej grzewczej poprzez zmianę nachylenia i przesunięcie, modulacja mocy palnika, podgląd 
temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania pokojowego oraz bojlera, wyświetlanie informacji o alarmach urządzenia grzewczego, możliwość sterowania dwustanowego, 
wbudowany moduł WIFI - możliwość zdalnej obsługi przez aplikację eModul

Wyposaż enie sterownika: duży, czytelny wyświetlacz, w zestawie bezprzewodowy regulator pokojowy R-8b oraz przewodowy czujnik temperatury zewnętrznej ST-291p NTC

W_POK.2811.6.OT_A.01.PL01  5902479663623 1089 zł
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STEROWNIKI DO INSTALACJI

ST-27i STEROWNIK DO INSTALACJI (2 POMPY)
Funkcje: sterowanie pompą CO, sterowanie dodatkową pompą CWU lub podłogową, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury pompy dodatkowej, gałka impulsatora.

W_27I.01.PL01.1 5901445470319 242 zł

ST-427i STEROWNIK DO INSTALACJI (3 POMPY)
Funkcje:  sterowanie trzema pompami na podstawie pomiaru temperatur lub czasowo funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie,~możliwość dowolnego ustawienia priorytetów pomp, możliwość 

podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz)

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, trzy czujniki temperatury, gałka impulsatora

W_427I.01.PL01.1 5901445470364 339 zł

ST-513 INTEGRATOR WEJŚĆ - 5  
Funkcje: Integracja pięciu wejść napięciowych, sterowanie jednym wyjściem 230V

W_513.01.PL01.1 5902479661414 175 zł

ST-517 MODUŁ DWÓCH OBIEGÓW GRZEWCZYCH
Funkcje: sterowanie dwoma pompami, współpraca z dwoma regulatorami pokojowymi

W_517.01.PL01.1 5902479661230 175 zł

i-1m MODUŁ ZAWORU MIESZAJĄCEGO -OBSŁUGA 1 SIŁOWNIKA (MODUŁ ROZSZERZAJĄCY DO STEROWNIKA GŁÓWNEGO)
Funkcje:  płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym  

z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz).

W_I1M.01.PL01.1 5902479661612 385 zł

i-1 STEROWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO (OBSŁUGA 1 SIŁOWNIKA)
Funkcje:  płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, sterowanie pracą pompy zaworu, możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1, i-1m, zabezpie-

czenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) 
lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz). Możliwość podłączenia ST-505 Ethernet lub WiFi RS. Port USB do aktualizacji oprogramowania.  
Obsługa przez nową aplikację mobilną emodul

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powrotu, czujnik zasobnika, czujnik pogodowy. 

W_I1.01.PL01.1 5902479661698 542 zł

i-1 CWU STEROWNIK INSTALACJI (OBSŁUGA 1 SIŁOWNIKA + OBIEGU CWU)
Funkcje:  płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym, sterowanie pracą pompy zaworu, sterowanie pracą pompy CWU, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, 

sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz). 
Możliwość podłączenia ST-505 Ethernet lub WiFi RS. Port USB do aktualizacji oprogramowania, wyjście beznapięciowe Obsługa przez nową aplikację mobilną emodul

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powrotu, czujnik pogodowy, czujnik CWU

W_I1CWU.01.PL01.1 5902479661674 548 zł
i-2 STEROWNIK DO INSTALACJI (OBSŁUGA: 2 SIŁOWNIKI ZAWORU)
Funkcje:  płynne sterowanie dwoma zaworami mieszającymi, dwoma pompami zaworów mieszających, sterowanie pompą CWU, sterowanie dwoma wyjściami beznapięciowymi konfigurowanymi, 

dwoma wyjściami napięciowymi konfigurowanymi. Posiada funkcję zabezpieczenia temperatury powrotu, sterowania pogodowego, sterowania tygodniowego, współpracuje z dwoma 
regulatorami pokojowymi z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz) oraz z regulatorem pokojowym z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego). 
Możliwość rozbudowy sterowania maksymalnie dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1, i-1m. Możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS. 
Obsługa przez nową aplikację mobilną emodul

Wyposażenie: wyświetlacz dotykowy, 6 czujników temperatury do dowolnej konfiguracji, czujnik zewnętrzny.

W_I2.01.PL01.1 5902479661469 963 zł
i-3 STEROWNIK DO INSTALACJI (OBSŁUGA: 3 SIŁOWNIKI ZAWORU + SOLAR)
Funkcje:  płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi, , sterowanie pompą CWU, obsługa systemu solarnego, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe i sterowanie tygo-

dniowe, dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane, dwa wyjścia napięciowe konfigurowane, współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi, współpraca z regulatorem 
pokojowym z komunikacją RS, możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET lub WIFI RS, możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1, 
i-1m, możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB. Obsługa przez nową aplikację mobilną emodul

Wyposaż enie: wyświetlacz dotykowy, 6 czujników temperatury do dowolnej konfiguracji, czujnik zewnętrzny, czujnik kolektora (PT-1000).

DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH W_I3.01.PL01.1 5902479661438 1236 zł
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i-3 PLUS STEROWNIK DO INSTALACJI Z OPENTHERM (OBSŁUGA: 3 SIŁOWNIKI ZAWORU + SOLAR)
Funkcje:  Możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki komunikacji OpenTherm, płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi, sterowanie pompą CWU, obsługa syste-

mu solarnego, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe, dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane, dwa wyjścia napięciowe konfigurowane, 
współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi, współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS, możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET lub WIFI RS, 
możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1, i-1m, dwa wyjścia 0-10 V, sygnał PWM, możliwość aktualizacji oprogramowania przez port 
USB. Obsługa przez nową aplikację mobilną emodul.

Wyposaż enie: wyświetlacz dotykowy, 6 czujników temperatury do dowolnej konfiguracji, czujnik zewnętrzny, czujnik kolektora (PT-1000).

W_I3.02.PL01.2 5902479661803 1395 zł
RI-1 REGULATOR POKOJOWY RS DO STEROWNIKA I-2 ORAZ I-3 PLUS 
Funkcje:  sterowanie temperaturą pokojową, program dzień/noc, przewodowa komunikacja RS, chwilowe podświetlenie wyświetlacza, współpracuje ze sterownikiem do instalacji I-2, I-3 ( najnowsza 

wersja oprogramowania) oraz I-3 PLUS

Wyposażenie: wbudowany czujnik, wyświetlacz LCD

NOWOŚĆ ! W_POK.RI1.6_A.01.PL01 5902479663678 204 zł

ST-11 STEROWNIK INSTALACJI - REGULATOR CYRKULACJI 
Funkcje:  sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej, kontrola temperatury zadanej w gałęzi cyrkulacji, inteligentne sterowanie pracą układu cyrkulacji, zabezpieczenie przed przegrzaniem 

(uruchamianie pompy cyrkulacyjnej), funkcja antystop, regulowany czas pracy pompy

Zasada d ziałania: Urządzenie - regulator cyrkulacji CWU jest przeznaczony do sterowania układem cyrkulacji CWU w taki sposób, żeby dopasować się do indywidualnych potrzeb każdego 
użytkownika. Skraca czas oczekiwania na ciepłą wodę w punkcie poboru w najbardziej oszczędny sposób, zachowując komfort użytkowania.

W_11.01.PL01.1 5902479661704 649 zł

STEROWNIKI DO INSTALACJI SOLARNYCH

ST-401N PWM STEROWNIK DO INSTALACJI SOLARNYCH
Funkcje:  sterowanie pracą pompy solarnej, nadzór i obsługa pracy systemu solarnego, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora, wyjście beznapięciowe, możliwość podłączenia 

modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS oraz modułu GSM

Wyposaż enie: duży przejrzysty wyświetlacz LCD, czujnik temperatury kolektora, czujnik temperatury zasobnika ciepła, obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.

W_401NPWM.01.PL01.1 5902479662411 464 zł

ST-402N PWM STEROWNIK DO INSTALACJI SOLARNYCH
Funkcje:  płynne sterowanie pracą pompy solarnej sygnałem PWM, sterowanie pracą pompy lub zaworu, możliwość podłączenia~dodatkowego urządzenia: pompy cyrkulacyjnej, grzałki elektrycznej lub 

podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia, nadzór i obsługa pracy systemu solarnego dla piętnastu konfiguracji układu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora. 
Możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS

Wyposaż enie: duży przejrzysty wyświetlacz LCD, dwa czujniki temperatury kolektora, dwa czujniki temperatury zasobnika ciepła, obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów. 

W_402NPWM.01.PL01.1 5901445470562 541 zł
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STEROWNIKI DO POMPY

ST-19 STEROWNIK DO POMPY
Funkcje: sterowanie pompą CO, funkcja antystop.

Wyposażenie: czujnik temperatury CO, potencjometr do ustawienia temperatury zadanej

W_19.01.PL01.1 5901445470005 103 zł

ST-20 STEROWNIK DO POMPY
Funkcje: sterowanie pompą CO

Wyposażenie: czujnik temperatury CO, potencjometr do ustawienia temperatury zadanej

W_20.01.PL01.1 5901445470012 99 zł

ST-21 STEROWNIK DO POMPY
Funkcje: sterowanie pompą CO, możliwość pracy jako termostat, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie.

Wyposażenie: czujnik temperatury CO, wyświetlacz LED

W_21.01.PL01.1 5901445470142 139 zł

ST-21 CWU STEROWNIK DO POMPY
Funkcje:  sterowanie pompą, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie, sterowanie wyjściem beznapięciowym, możliwość ustawienia delty załączenia pompy, zabezpieczenie przed wychłodzeniem 

zbiornika CWU

Wyposażenie: 2x czujnik temperatury, wyświetlacz LED

W_21CWU.01.PL01.1 5901445470654 161 zł

ST-21 BUFOR STEROWNIK DO POMPY
Funkcje:  sterowanie pompą, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie, sterowanie wyjściem beznapięciowym, zabezpieczenie przed wychłodzeniem bufora,

Wyposażenie: 2x czujnik temperatury, wyświetlacz LED

W_21BUFOR.01.PL01.1 5901445470661 161 zł

STEROWNIKI DO KOTŁA ZASYPOWEGO

ST-22 N STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora i pompy CO w wersji SIGMA - automatyczna regulacja obrotów wentylatora przy zbliżaniu się do temperatury zadanej.  Zapobiega przed przebijaniem 

temperatury zadanej CO.

Wyposażenie:  czujnik temperatury CO, wyświetlacz LED, zabezpieczenie termiczne, dodatkowa podstawka umożliwiająca łatwy montaż na kotle.

W_22N.01.PL01.1 5901445470029
286 zł

wersja ST-22 SIGMA W_22SIGMA.01.PL01.1 5901445470920

ST-24 STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora i pompy CO~,  wersji SIGMA - automatyczna regulacja obrotów wentylatora przy zbliżaniu się do temperatury zadanej. Zapobiega przed przebijaniem  

temperatury zadanej CO .

Wyposażenie: czujnik temperatury CO, wyświetlacz LED, zabezpieczenie termiczne.

W_24.01.PL01.1 5901445470135
305 zł

wersja ST-24 SIGMA W_24SIGMA.01.PL01.1 5901445470937

ST-28 STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora, pompy CO, pompy CWU, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), 

 w wersji SIGMA - automatyczna regulacja obrotów wentylatora przy zbliżaniu się do temperatury zadanej. Zapobiega przed przebijaniem temperatury zadanej CO.

Wyposażenie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU wyświetlacz LCD, zabezpieczenie termiczne.

W_28.01.PL01.1 5901445470104
375 zł

wersja ST-28 SIGMA W_28SIGMA.01.PL01.1 5901445470951

ST-28 zPID STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
Funkcje:  automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO i CWU, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora)

Wyposaż enie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin, zabezpieczenie temperaturowe (termik).

W_28ZPID.01.PL01.1 5901445470289 557 zł

ST-81 STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora, pompy CO, pompy CWU, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz) 

Wyposaż enie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, wyświetlacz LCD, sterownik montowany w metalowej obudowie nakotłowej

W_81.01.PL01.1 5901445470265 444 zł
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ST-81 zPID STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
Funkcje:  automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO i CWU, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora)

Wyposaż enie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin,zabezpieczenie temperaturowe (termik).

W_81ZPID.01.PL01.1 5901445470302   625 zł
ST-880 zPID STEROWNIK DO KOTŁA ZASYPOWEGO
Funkcje:  automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO, CWU i pompy dodatkowej, sterowanie pracą zaworu mieszającego, możliwość podłączenia regulatora 

pokojowego z komunikacja RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub z komunikacją tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS; 
możliwość sterowania dwoma zaworami dodatkowymi za pomocą modułów i-1, i-1m, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora)

Wyposaż enie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, gałka impulsatora, czujnik temperatury CO, CWU, zaworu i powrotu, wylotu spalin, czujnik zewnętrzny (bez przewodu), 
kabel zasilający, kable zasilający pompy, posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła, sterownik montowany w metalowej 
obudowie nakotłowej

W_880ZPID.01.PL01.1 5902479660004 1111 zł

* Sterowniki do kotłów zasypowych z oprogramowaniem zPID sprzedawane są wyłącznie z wentylatorem (patrz tabelka na końcu cennika).  
Podłączenie źle dobranego wentylatora może spowodować uszkodzenie sterownika głównego.

STEROWNIKI DO KOTŁA Z PODAJNIKIEM

ST-37n RS STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-37n RS H) sterowanie pompą CO i CWU, możliwość podłączenia modułu ST-505 Ethernet (*opcja RS), możliwość 

sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą modułów i-1, i-1m, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika 
głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), sterowanie tygodniowe (opcjonalnie). 

Wyposaż enie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, CWU, podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie termiczne (termik), obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu 
na kotle w obudowie metalowej

W_37NRS.01.PL01.1 5902479661834
708 zł

wersja ST-37n RS H W_37NRSH.01.PL01.1 5902479661841

ST-48 STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego ( wersja ST-48 H), sterowanie pompą CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną , możliwość podłączenia regulatora poko-

jowego z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS; możliwość sterowania 
dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą modułów i-1, i-1m, 

Wyposaż enie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, gałka impulsatora, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury podłogowej, posia-
da zabezpieczenie temperaturowe (termik), czujnik temperatury ślimaka (zabezpieczenie), jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle 
w obudowie

W_48.01.PL01.1 5902479660042
1208 zł

wersja ST-48 H W_48H.01.PL01.1 5902479662404

ST-480 N STEROWNIK DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (wersja ST-480 H), sterowanie pompą CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną, sterownie siłownikiem zaworu miesza-

jącego, możliwość podłączenia regulatora pokojowego~z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy – włącz/wyłącz), możliwość 
podłączenia modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS, możliwość sterowania dwoma zaworami dodatkowymi za pomocą modułów i-1, i-1m,

Wyposaż enie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, podłogowej, czujnik temperatury zaworu i powrotu, czujnik 
zewnętrzny (bez przewodu), czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), kabel zasilający, kable zasilające pompy, jednomodułowa 
obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w obudowie metalowej

W_480N.01.CS01.1 5902479660103
 1390 zł

wersja ST-480 H W_480H.01.PL01.1 5902479661179

STEROWNIKI DO KOTŁA PELLETOWEGO

ST-9700 STEROWNIK DO KOTŁÓW PELLETOWYCH
Funkcje:  sterowanie pracą wentylatora nadmuchowego i podajnika, sterowanie zapalarką, sterowanie podajnikiem, sterowanie rusztem czyszczącym palnik, sterowanie wentylatoremnadmucho-

wym, sterowanie wentylatorem wyciągowym (po podłączeniu dodatkowego modułu ST-63), sterowanie pompą centralnego ogrzewania- C.O., sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej- 
C.W.U., płynne sterowanie zaworem mieszającym, sterowanie pompami dodatkowymi (maksymalnie dwiema) z możliwością wyboru rodzaju urządzenia (pompa C.O., pompa C.W.U., pompa 
cyrkulacyjna, pompa podłogowa, alarm), wbudowany moduł sterujący zaworem, sterowanie pogodowe zaworu, sterowanie tygodniowe, współpraca z regulatorem pokojowym z komuni-
kacją tradycyjną (dwustanową) lub wyposażonym w komunikację RS, opcją palenia ręcznego z automatycznym przejściem, podgląd ilości paliwa w zasobniku, aktualizacją oprogramowania 
przez USB, stacją dokującą, możliwość podłączenia modułu ST-505 Ethernet, możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (np.: i-1 lub i-1m), obsługa bufora.

NOWOŚĆ ! W_PEL.9700.6.4_A.01.PL01_K 5902479663661
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STEROWNIKI DO KOMINKA

ST-391 zPID STEROWNIK DO KOMINKA KOLOROWY, WYŚWIETLACZ, DOTYKOWE PRZYCISKI
Funkcje:  obsługa pompy obiegowej, sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej, sterowanie pracą pompy bufora lub laddomatem, obsługa przepustnicy, stycznik wyłączający 

lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy, oprogramowanie zPID, obsługa bufora (dwa czujniki), możli-
wość podłączenia modułu ST-505 Internet lub WiFi RS. Obsługa przez nową aplikację mobilną emodul

Wyposaż enie: czujnik spalin, czujnik podłogi / CWU, czujnik CO, czujnik bufora góra i dół, przepustnica 100mm (za dodatkową opłatą 120 lub 150mm), kolorowy wyświetlacz

ø100 W_391ZPID.01.PL01.1_100 5902479660646 902 zł
ø120 W_391ZPID.01.PL01.1_120 5902479662589 937 zł
ø150 W_391ZPID.01.PL01.1_150 5902479662596 972 zł

ST-392 zPID STEROWNIK DO KOMINKA KOLOROWY DOTYKOWY

Funkcje:  obsługa pompy obiegowej, sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej, sterowanie pracą pompy bufora lub laddomatem, obsługa przepustnicy, stycznik wyłączający 
lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy, oprogramowanie zPID, obsługa bufora (dwa czujniki), możli-
wość podłączenia modułu ST-505 Internet lub WiFi RS. Obsługa przez nową aplikację mobilną emodul

Wyposaż enie: czujnik spalin, czujnik podłogi / CWU, czujnik CO, czujnik bufora góra i dół, przepustnica 100mm (za dodatkową opłatą 120 lub 150mm) kolorowy dotykowy wyświetlacz

ø100 W_392ZPID.01.PL01.1_100 5902479660639 1070 zł
ø120 W_392ZPID.01.PL01.1_120 5902479662602 1106 zł
ø150 W_392ZPID.01.PL01.1_150 5902479662619 1141 zł

PRZEPUSTNICA
Dostępna średnica: 100mm, 120mm, 150mm

ø100 W_PRZE.01.PL01.1_100 5902479661247
ø120 W_PRZE.01.PL01.1_120 5902479662473
ø150 W_PRZE.01.PL01.1_150 5902479662480

26



www.techsterowniki.pl

GRUPY POMPOWE

ECO 31 - DN25 Blok cieplny ECO 31 DN25 OBIEG BEZPOŚREDNI: DO ŁADOWANIA BOJERA ALBO DO PŁYNNEJ PRACY OBIEGU GRZEWCZEGO 
Materiały: Armatury: Mosiądz, Uszczelki: EPDM, Izolacja: EPP

Dane tec hniczne: Ciśnienie nominalne: 6 bar, Maks. temperatura robocza: 110 °C, Wartość Kvs: 6,3, Zalecany zakres zastosowań przy 20 K do 2110 l/h: maksymalnie do 49 kW

Wyposaż enie: Pompa: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zawór zwrotny: 200 mmWS, nastawny, Zawór odcinający: Zawór kulowy z uchwytem, Termometr:0-120 °C

Wymiary : Przyłącze źródło ciepła: 1½” GZ, uszczelki płaskie, Przyłącze obiór ciepła: 1” GW, Odstęp osi: 125 mm, Długość montażowa: 342 mm, Szerokość: 250 mm, Wysokość: 371 mm

T_000.00.000.00006 5902479661933

ECO 34 - DN25  Blok cieplny ECO 34 DN25 OBIEG GRZEWCZY Z MIESZACZEM 3-DROGOWYM Z BYPASSEM 0-50% 
DLA OBIEGÓW GRZEWCZYCH REGULOWANYCH MIESZACZEM

Materiały: Armatury: Mosiądz, Uszczelki: EPDM, Izolacja: EPP

Dane tec hniczne: Ciśnienie nominalne: 6 bar, Maks. temperatura robocza: 110 °C, Wartość Kvs: 5,7, Zalecany zakres zastosowań przy 20 K do 1980 l/h: maksymalnie do 46 kW

Wyposaż enie: Pompa: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zawór zwrotny: 200 mmWS, nastawny, Zawór odcinający: Zawór kulowy z uchwytem, Termometr:0-120 °C

Wymiary : Przyłącze źródło ciepła: 1½” GZ, uszczelki płaskie, Przyłącze obiór ciepła: 1” GW, Odstęp osi: 125 mm,

T_000.00.000.00007 5902479661940

ROZDZIELACZ ZE STALI DN 25 PODWÓJNY KOŁNIERZ X1,1/2

T_000.00.000.00011 5902479661957

ROZDZIELACZ ZE STALI DN 25 POTRÓJNY KOŁNIERZ X1,1/2

T_000.00.000.00010 5902479661964

UCHWYT ŚCIENNY DN25/DN32 DLA ROZDZIELACZA

T_000.00.000.00009 5902479661971
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MODUŁY DODATKOWE I AKCESORIA

MW-1 MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk beznapięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłącze-

nie styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.01.PL01.1 5902479661346 310 zł

MW-1-230V MODUŁ WYKONAWCZY
Funkcje:  styk napięciowy, możliwość pracy w trybie ręcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem głównym lub z czujnikiem temperatury ( tryb master/slave), automatyczne wyłączenie 

styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca ręczna

W_MW1.02.PL02.1 5902479662374 310 zł

RP-3 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_RP3.01.PL01.1 5902479661711 310 zł

RP-4 REPEATER SYGNAŁU
Funkcje:  zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami radiowymi bez konieczności podłączania dodatkowych kabli. Dzięki urządzeniu, oddalone od sterownika głównego 

sprzęty będą w stanie nawiązać stabilne połączenie

W_MOD.RP4.6_A.01.PL01  5902479662824 310 zł

ST-67 CZUJNIK POZIOMU PELLETU 

Funkcje:  kontrola poziomu biopaliw stałych (pellet, owies, kukurydza itp.) zarówno w zasobnikach kotłów opałowych jak i we wszelkiego rodzaju silosach zbożowych, gdzie maksymalny rozstaw 
czujników pomiarowych nie przekracza 3,5m. Aby kontrola przebiegała poprawnie konieczne jest dostarczenie do zbiornika wyłącznie suchego paliwa. Zasada działania urządzenia 
oparta jest na ustaleniu poziomu biopaliwa stałego za pomocą odpowiednio rozstawionych czujników pojemnościowych. 

W_67.01.PL01.1 5901445470425 910 zł
ST-505 MODUŁ INTERNET
Funkcje  przy współpracy z nowszymi sterownikami: zdalna kontrola pracy kotła przez internet, podgląd na wszystkie urządzenia instalacji , możliwość edycji wszystkich parametrów 

sterownika głównego (z zachowaniem struktury i kolejności menu), podgląd historii temperatur, podgląd historii zdarzeń (alarmów i zmian parametrów), możliwość przypisania 
dowolnej ilości haseł (o różnych uprawnieniach - menu, zdarzenia, statystyka), edycja temperatury zadanej na regulatorze pokojowym, możliwość obsługi wielu modułów z jednego 
konta administracyjnego, powiadomienia mailowe o alarmach, opcjonalnie powiadomienia SMS o alarmach (wymagany abonament)

Funkcje  przy współpracy ze starszymi sterownikami: zdalna kontrola pracy kotła przez internet, interfejs graficzny z animacją na ekranie komputera domowego, możliwość wprowadze-
nia zmiany temperatur zadanych, zarówno dla pomp jak i dla zaworów mieszających, możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych na regulatorze pokojowym RS, podgląd 
temperatur na czujnikach, podgląd historii temperatur, podgląd historii i rodzaju alarmu, wersja na urządzenia mobilne do pobrania w Google Play

W_505.01.PL01.1 5902479660578 625 zł

WiFi RS MODUŁ WIFI - INTERNET
Funkcje : takie same jak ST-505 i ST-507,łączność z internetem poprzez sygnał WiFi

W_WIFIRS.01.PL01.1 5902479660974 668 zł

STZ-120 SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO
Funkcje:  siłowniki z 3-punktowym sygnałem sterującym w wersji 230 V AC (50 Hz). Do siłownika jest zamontowany przewód przyłączeniowy o dł.1,5 m. Czas obrotu 120 s. * W standardzie 

przyłącze do zaworów ESBE i AFRISO.

T_000.00.000.00017 5902479660684 374 zł

STT-868 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, ST-8S, ST-16S oraz listwami montażowymi do zaworów termostatycznych.

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_868.01.PL01.1 5902479661124 232 zł

STT-869 BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, ST-8S, ST-16S oraz listwami montażowymi do zaworów termostatycznych.

Dane tec hniczne: Przyłącze – nakrętka z gwintem M30x1,5; Komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868MHz; 
Zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V, wydłużona praca na bateriach, możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

W_869.01.PL01.1 5902479661827 281 zł

ADAPTER DO GŁOWICY BEZPRZEWODOWEJ STT-868 LUB STT-869
DANFOSS RAN >  M30x1,5 > 

T_000.00.000.00014 5902479661872 30 zł
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ADAPTER DO GŁOWICY BEZPRZEWODOWEJ STT-868 LUB STT-869
DANFOSS RTD-N > M30x1,5 > 

T_000.00.000.00015 5902479661889 30 zł

ADAPTER DO GŁOWICY BEZPRZEWODOWEJ STT-868 LUB STT-869
M30x1,5 > M28x1,5 > 

T_000.00.000.00016 5902479661896 30 zł

ADAPTER DO GŁOWICY BEZPRZEWODOWEJ STT-868 LUB STT-869
VALVEX >  M30x1,5 > 

W_045.00.000.00001 5902479662756 30 zł

ADAPTER DO GŁOWICY BEZPRZEWODOWEJ STT-868 LUB STT-869
PINTOSSI>  M26x1,5 > 

W_045.00.000.00002 5902479662763 30 zł

ADAPTER DO GŁOWICY BEZPRZEWODOWEJ STT-868 LUB STT-869
COMAP/HERZ >  M30x1,5 > 

W_045.00.000.00003 5902479662770 30 zł

ST-260 ZESTAW DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI RS
Funkcje:  zestaw składa się z dwóch modułów (do komunikacji z regulatorem pokojowym): Moduł V1 przeznaczony jest do sterowników z komunikacją RS posiadających własne zasilanie. Moduł 

V2 przeznaczony jest do urządzeń z komunikacją RS bez własnego zasilania (np. w regulatorze ST-280 zastępujemy zasilacz).

W_260.01.PL01.01 5902479660158 226 zł

ST-262 ZESTAW DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI DWUSTANOWEJ
Uniwersalny zestaw do komunikacji wszystkich modeli regulatorów dwustanowych

W_262.01.PL01.01 5902479660165 226 zł

ROZDZIELACZ RS

W.ROZRS.01 5902479661506 39 zł

MODUŁ STYCZNIKA 2-BIEGUNOWEGO Z ZABEZPIECZENIEM
Zastosow anie: Służy do sterowania jedno lub wielobiegunowymi urządzeniami elektrycznymi. Główne zastosowanie to sterowanie systemami grzewczymi, silnikami lub pompami.

Dane tec hniczne: Prąd znamionowy: 20 A, Napięcie zasilania cewki: 230 V AC (50 Hz), Max. pobór prądu przez cewkę: 8 VA, Max. obciążenie do 4kW (w zależności od zastosowanego zabezpie-
czenia) W skład zestawu wchodzą: stycznik, bezpiecznik, okablowanie (zasilanie, wtyk męski i żeński)

W_MS2B.01.PL01.1 5902479661513 350 zł
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CZUJNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

ST-291R CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ - BEZPRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do sterowników : 
- ST-290 v2 

- ST-292 v2

W_291R.01.PL01.1 5902479660714 88 zł

ST-291P KTY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do sterowników wyposażonych w obsługę zaworu mieszającego 
np. ST-430, i-1,, i-1m, ST-880 zPID, ST-480 

W_291P.01.PL01.1 5902479660899 54 zł

ST-291P NTC CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do listwy L-9

W_291P.02.PL01.1 5902479662732 54 zł

CZUJNIK TEMPERATURY PODŁOGI NTC
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

150cm P_002.02.1.AC1.150
5902479661209

54 zł
250cm P_002.02.1.AC1.250 57 zł

CZUJNIK TEMPERATURY TYPU KTY
(polwinitowa izolacja przewodu) Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

Rezystancja przy 25°C: 2kΩ, Dokładność: 1%, Zakres pracy: -25÷90°C

Opcje: 150cm, z wtyczką150cm, 250cm, z wtyczką 250 cm

150cm P_002.01.1.AC1.150

5902479660905

54 zł
150cm z wtyczką P_002.01.1.AC2.150 57 zł

250cm P_002.01.1.AC1.250 57 zł
250cm z wtyczką P_002.01.1.AC2.250 61 zł

CZUJNIK TEMPERATURY TYPU KTY PRZYLGOWY
(polwinitowa izolacja przewodu, zaczep umożliwiający przymocowanie do rury za pomocą zapinki - trytytki) Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

Rezystancja przy 25°C: 2kΩ, Dokładność: 1%, Zakres pracy: -25÷90°C

Opcje: 150cm, z wtyczką150cm, 250cm, z wtyczką 250 cm

150cm P_002.01.1.TP1.150

5902479663685

54 zł
150cm z wtyczką P_002.01.1.TP2.150 57 zł

250cm P_002.01.1.TP1.250 57 zł
250cm z wtyczką P_002.01.1.TP2.250 61 zł

CZUJNIK BIMETALICZNY – (TERMIK) 
(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

Temperatura zadziałania 85°C| 
Dokładność: +/- 3°C 
Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe

P_002.09.1.85.1.150 5902479660912  54 zł
CZUJNIK TEMPERATURY SOLARA TYPU PT1000
(silikonowa izolacja przewodu) 1,5m

Rezystancja przy 0°C: 1kΩ 
Dokładność: +/- 0,3°C 
Zakres pracy: -25÷180°C (chwilowo)

P_002.04.2.BS1.150.SOL 5902479661391 95 zł
CZUJNIK TEMPERATURY ZASOBNIKA TYPU PT1000 (STOSOWANY W INSTALACJACH SOLARNYCH)
długość przewodu 2m

Rezystancja przy 0°C: 1kΩ 
Dokładność: +/- 0,3°C 
Zakres pracy: -25÷95°C

 P_002.04.1.AP1.200 5902479660929 64zł
CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN TYPU PT1000 
(izolacja przewodu z włókna szklanego) 0,3m, do wyboru wersja z wtyczką

Rezystancja przy 0°C: 1kΩ 
Dokładność: +/- 0,3°C 
Zakres pracy: -25÷480°C

30 cm P_002.05.1.40.A.300
5902479660936

175 zł
30cm z wtyczką P_002.05.1.40.A.300.W wtyczka 178 zł
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FOTOKOMÓRKA – CZUJNIK OGNIA 
(polwinitowa izolacja przewodu) 0,5m

Zastosowanie: kotły na pellet

P_002.03.1.AC1.50 5902479660943 64 zł

HALLOTRON (CZUJNIK HALL’A) 
(polwinitowa izolacja przewodu) 2,5m - Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

Zastosowanie: kotły z podajnikiem tłokowym

250cm P_002.06.1.A1.250 5902479660950 64 zł

KONTRAKTON
(polwinitowa izolacja przewodu) 2,5m - Dopłata za każdy mb. 3 zł netto

Zastosowanie: kotły z podajnikiem tłokowym

P_002.06.KON_01.250 5902479660967 64 zł
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA – (STB)
Temperatura zadziałania: 90÷110°C 
Dokładność: +/- 3÷5°C 
Prąd maksymalny: 16A

Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe

S_030.00.046.00002 5902479661216 64 zł

PRZEDŁUŻKA ANTENY - SMA
Długość przewodu 5m. Typ kabla - koncentryczny, Impedancja falowa 50Ω 
Budowa kabla/przejścia: SMA gniazdo, SMA wtyk

Zastosowanie: Kabel antenowy SMA do przedłużenia anteny stosowanej w listwie L -8

T_000.00.000.00008 5902479661520 51 zł
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WENTYLATORY

STW-70 HMSK WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTŁÓW O MOCY 25-50 KW  
(moc pobierana – 70W) dawniej RV-12

T_000.00.000.00001 5902479660752

STW-60 EMSK WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTŁÓW DO 35 KW  
(moc pobierana – 60W) dawniej RV-14

T_000.00.000.00002 5902479660769

WPA-117 WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTŁÓW CO 
(moc pobierana - 34 W)

T_000.00.000.00003 5901445470494

WPA-120 WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTŁÓW CO 
(moc pobierana - 83W / 75W )

T_000.00.000.00004 5902479661605

WPA-140 WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTŁÓW CO 
(moc pobierana - 100W)

T_000.00.000.00005 5901445470500

ZESTAWY Z WENTYLATOREM

ST-22 + STW-60 EMSK STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0001 5902479661322 490 zł

ST-24 + STW-60 EMSK STEROWNIK + WENTYLATOR 

W_KPL.01.0002 5902479661919 510 zł

ST-28 + STW-60 EMSK STEROWNIK + WENTYLATOR 

W_KPL.01.0003 5902479661926 560 zł

ST-22 + STW-70 HMSK STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0004 5902479661308 539 zł

ST-24 + STW-70 HMSK STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0005 5902479661353 560 zł

ST-28 + STW-70 HMSK STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0006 5902479661476  606 zł

ST-22 + WPA 117 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0007 5902479661483 539 zł

ST-24 + WPA 117 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0008 5902479661629 560 zł

ST-28 + WPA 117 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0009 5902479661681  606 zł
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ST-28 zPID + WPA117 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0010 5902479660271 791 zł

ST-28 zPID + WPA120 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0011 5902479660356 798 zł

ST-28 zPID + STW-70 HMSK STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0012 5902479661759 798 zł

ST-81 zPID + WPA117 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0013 5901445470197 817 zł

ST-81 zPID + WPA120 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0014 5902479661766 824 zł

ST-81 zPID + STW-70 HMSK STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0015 5902479661773 824 zł

ST-880 zPID + WPA117 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0016 5902479661780 1346 zł

ST-880 zPID + WPA120 STEROWNIK + WENTYLATOR

W_KPL.01.0017 5902479661797 1346 zł
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