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Szanowni Państwo
Nasza firma zajmuje się produkcją mikroprocesorowych urządzeń elektroniki użytkowej. Jesteśmy największym w Polsce producentem sterowników do kotłów na paliwa stałe. Zaufały nam wiodące firmy kotlarskie 

w kraju i za granicą. Nasze urządzenia cechuje najwyższa jakość i niezawodność, potwierdzona wieloletnim doświadczeniem.

Specjalizujemy się w konstruowaniu i produkcji sterowników do instalacji CO, zaworów mieszających, kotłów grzewczych, regulatorów pokojowych, a także sterowników wykorzystywanych w odnawialnych źródłach 

energii, takich jak: systemy solarne, pompy ciepła oraz rekuperatory. Produkujemy również regulatory dla przemysłu chłodniczego, oczyszczalni ścieków, pieczarkarni oraz szereg innych produktów elektroniki użytkowej.

Cały proces produkcyjny sterownika realizowany jest od podstaw w naszej firmie. Kompleksowy, nowoczesny park maszynowy daje nam możliwość elastycznej i wydajnej produkcji ukierunkowanej na potrzeby 

klienta. Sprzedaliśmy już setki tysięcy sterowników różnego typu i z powodzeniem powiększamy asortyment naszej oferty, dbając o satysfakcję klienta. System zarządzania jakością ISO 9001 oraz szereg certyfikatów 

potwierdza najwyższy standard naszych produktów.

Dzięki naszemu doświadczeniu i możliwościach jesteśmy w stanie wykonać zlecenie dla najbardziej wymagających klientów.
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Komunikacja RS

Wszystkie schematy zawarte w katalogu są podglądowe – nie zastępują projektu instalacji C.O. Mają na celu pokazanie możliwości rozbudowy sterownika. 

Na przedstawionych schematach instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów odcinających i zabezpieczających do wykonania fachowego montażu.

RS – komunikacja dwukierunkowa oparta na protokole transmisji danych firmy TECH. 
Komunikacja taka daje możliwośc podłączenia dodatkowych podrzędnych elementów systemu 
wspomagajacych pracę głównego sterownika, np. sterownik kotła z modułem internetowym
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Wszystkie schematy zawarte w katalogu są podglądowe – nie zastępują projektu instalacji C.O. Mają na celu pokazanie możliwości rozbudowy sterownika. 

Na przedstawionych schematach instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów odcinających i zabezpieczających do wykonania fachowego montażu.

Zasada działania 
Uniwersalny zestaw bezprzewodowy do sterowników firmy 
TECH wyposażonych w komunikację RS. Zestaw składa się 
z dwóch modułów:

Moduł v1 przeznaczony jest do sterownika głównego 
z komunikacją RS. 

Moduł v2 przeznaczony jest do urządzeń – modułów dodat-
kowych z komunikacją RS (np. regulator pokojowy ST-280). 
Przykładem zastosowania może być także komunikacja ST-65 
GSM lub ST-500 Ethernet ze sterownikiem głównym kotła.

Zasada działania 
Zestaw do komunikacji bezprzewodowej regulatorów pokojo-
wych dwustanowych (np. ST-290 v1, ST-290 v3 lub ST-282) 
składa się z dwóch modułów.

ST-260
Zestaw do bezprzewodowej 
komunikacji RS

ST-262
Zestaw do bezprzewodowej 
komunikacji

v2

v1

3



ST-292
Regulator pokojowy dwustanowy

Dostępna również wersja w białej obudowie

2 kolory do wyboru

Regulatory pokojowe
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Funkcje sterownika
• sterowanie temperaturą pokojową

•  tygodniowy program ogrzewania

• program ręczny

• program dzień/noc

ST-292 v1
• komunikacja przewodowa

ST-292 v2
• komunikacja bezprzewodowa

• chwilowe podświetlenie wyświetlacza

• bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja)

• zasilacz z odbiornikiem sygnału

• podstawka pod sterownik

ST-292 v3
• komunikacja przewodowa

• chwilowe podświetlenie wyświetlacza

ST-292 v4
• komunikacja bezprzewodowa (wyłącznie z ST-266 ST-268)

• chwilowe podświetlenie wyświetlacza

• bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja)

Zasada działania 
Regulator pokojowy typu ST-292 jest przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. 
piecem gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotła). Regulator ten ma za zadanie 
utrzymywać zadaną temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego 
(rozwarcie styku) z informacją o dogrzaniu pomieszczenia.

Wyposażenie sterownika
• panel przedni z 3mm szkła

• wbudowany czujnik pokojowy

• baterie 2 x AA 1,5V
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ST-290
Regulator pokojowy dwustanowy

Regulatory pokojowe
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Zasada działania 
Regulator pokojowy typu ST-290 jest przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. 
piecen CO, piecem gazowym, olejowym, elektrycznym). Regulator ten ma za zadanie utrzymywać 
zadaną temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie 
styku) z informacją o dogrzaniu pomieszczenia.

Funkcje sterownika
• sterowanie temperaturą pokojową

•  tygodniowy program ogrzewania

• program ręczny

• program dzień/noc

ST-290 v1
• komunikacja przewodowa

ST-290 v2
• komunikacja bezprzewodowa

• chwilowe podświetlenie wyświetlacza

• bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja)

• zasilacz z odbiornikiem sygnału

• podstawka pod sterownik

ST-290 v3
• komunikacja przewodowa

• chwilowe podświetlenie wyświetlacza

ST-290 v4
• komunikacja bezprzewodowa (wyłącznie z ST-266 ST-268)

• chwilowe podświetlenie wyświetlacza

• bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja)

Wyposażenie sterownika
• wbudowany czujnik pokojowy

• baterie 2 x AA 1,5V
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ST-282, ST-283
Regulator pokojowy dwustanowy

2 kolory do wyboru ST-283

Regulatory pokojowe
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Zasada działania 
Regulator pokojowy typu ST-282 jest przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. piecem CO, piecem gazowym, olejowym, elektrycznym). Regulator ten ma za 
zadanie utrzymywać zadaną temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacją o dogrzaniu pomieszczenia. Komunika-
cja i przesyłanie sygnału odbywa się poprzez dwużyłowy przewód. Zasilacz – moduł wykonawczy montowany jest przy urządzeniu grzewczym.

Wersja bezprzewodowa
• opcjonalnie przy zastosowaniu zestawu ST-262

Wyposażenie sterownika
• olorowy dotykowy wyświetlacz 4,3"

• wbudowany czujnik pokojowy

• zasilacz 12V DC – moduł wykonawczy (komunikacja)

• dostępne wersje kolorystyczne: czarna i biała

Główne ekrany
•  ekran okrągłych termometrów 

w stylu „flat design”

•  ekran domu w stylu „flat design”

•  wygaszacz ekranu z funkcją ramki zdjęć

• wygaszacz ekranu jako zegar

Funkcje sterownika
• 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 – ustawienie temp. dla dnia i nocy

– tryb imprezy – ustawianie temp. na czas przyjęcia

– tryb urlopu – ustawienie temp. na czas nieobecności

–  tryb przeciwzamarzania – ustawienie temp. 
chroniącą instalacje przed zamarznięciem

–  tryb tygodniowy
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ST-280, ST-281
Regulator pokojowy z komunikacją RS

2 kolory do wyboru ST-281

Regulatory pokojowe
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RS

Zasada działania 
Zastosowanie regulatora pokojowego zapewnia wygodne sterowanie i kontrolę temperatury pokojowej, kotła, bojlera oraz zaworów mieszających wprost z mieszkania bez 
konieczności schodzenia do kotłowni. Regulator pokojowy działa wyłącznie przy współpracy ze sterownikiem głównym wyposażonym w komunikację RS firmy TECH. Duży, 
czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy pozwala na bardzo wygodną obsługę regulatora i zmianę jego parametrów.

Funkcje sterownika
• 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

• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB (od wersji 4.0)

Wersja bezprzewodowa (opcja dodatkowa)
•  przy zastosowaniu zestawu ST-260 do bezprzewodowej komunikacji RS

Wyposażenie sterownika
• kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3"

• panel przedni z 2mm szkła (wersja ST-281)

• wbudowany czujnik pokojowy

• zasilacz 12V DC

• kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła

• port USB
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ST-296
Regulator pokojowy z komunikacją RS

Regulatory pokojowe
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Funkcje sterownika
• 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

Wyposażenie sterownika
• czytelny, ekran LCD

• panel przedni z 3mm szkła

• wbudowany czujnik pokojowy

• wbudowany czujnik jasności

• kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła

Zasada działania 
Regulator pokojowy typu ST-296 przeznaczony jest do sterowania i kontroli temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i temperatury pokojowej, który 
może realizować tygodniowy program ogrzewania. Zastosowanie regulatora zapewnia wygodne sterowanie temperaturą w domu i temperaturą ciepłej wody użytkowej 
wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni. Regulator pokojowy działa wyłącznie przy współpracy ze sterownikiem głównym wyposażonym w komunika-
cję RS firmy TECH. Czytelny duży wyświetlacz graficzny ułatwia odczyt i zmianę parametrów na regulatorze.

RS

Wersja bezprzewodowa (opcja dodatkowa)
•  przy zastosowaniu zestawu ST-260 do bezprzewodowej komunikacji RS
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ST-2801
Regulator pokojowy
z komunikacją OpenTherm

2 kolory do wyboru

Regulatory pokojowe
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Zasada działania 
Zastosowanie regulatora pokojowego zapewnia inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pomieszczenia poprzez automatyczne regulowanie proporcjonalne zadanej 
temperatury kotła. Regulator ma możliwość dostosowywania przez użytkownika parametrów algorytmu sterowania. Urządzenie jest kompatybilne z protokołem OpenTherm/
plus (OT+) i OpenTherm/lite (OT-).

Duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy pozwala na bardzo wygodną obsługę regulatora i modulację jego parametrów. Łatwy montaż na ścianie, estetyka urządze-
nia, przedni panel dotykowy, a także jego niewygórowana cena stanowią kolejne zalety regulatora.

Funkcje realizowane przez sterownik
• 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

Wyposażenie sterownika
• duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz

• wbudowany czujnik pokojowy

• montaż podtynkowy

60

86

24124 19

OT+
OT-
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ST-2807
Zestaw do sterowania
siłownikami termostatycznymi

60

24 19

Regulatory pokojowe
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Zasada działania 
Bezprzewodowa kontrola siłowników termoelektrycznych.

Bezprzewodowy regulator pokojowy do obsługi siłowników termoelektrycznych STT-868 (maksymalnie 6 szt). Regulator ma za zadanie utrzymać na stałym poziomie 
temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy siłowników. Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz.

Wyposażenie sterownika
• panel przedni wykonany z 2mm szkła

• komunikacja bezprzewodowa

• duży, czytelny, kolorowy ekran dotykowy

• wbudowany czujnik temperatury

• montaż podtynkowy

Funkcje sterownika
•  komunikacja bezprzewodowa 

z siłownikiem termostatycznym STT-868 (max 6 szt.)

• sterowanie temperaturą pomieszczenia

• wyświetlanie ustawień: Temperatura, data, godzina, budzik

•  ekran dostosowujący swoją jasność w zależności 
od aktualnej pory dnia

•  możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

• 6 trybów pracy:

– tryb ręcznego ustawiania temperatury 

– tryb dzień/noc – ustawienie temp. dla dnia i nocy

– tryb imprezy – ustawianie temp. na czas przyjęcia

– tryb urlopu – ustawienie temp. na czas nieobecności

–  tryb przeciwzamarzania – ustawienie temp. chronią-
cej instalacje przed zamarznięciem

–  harmonogram – ustawienie temp. dla każdej godziny 
dnia, z dokładnością do 0.1 stopnia (9 harmonogramów)

Główne ekrany
•  ekran przedstawiający dom 3D 

w porze letniej lub zimowej

•  ekran okrągłych termometrów 
stylizowany na kokpit samochodu

•  ekran przedstawiający duże czytelne 
wyświetlacze 7-mio segmentowe

• ekran kalendarza

• ekran zegara
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ST-2906
Zestaw do sterowania
siłownikami termostatycznymi

Regulatory pokojowe
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Funkcje sterownika
•  komunikacja bezprzewodowa 

z siłownikiem termostatycznym STT-868 (max 6 szt.)

• sterowanie temperaturą pomieszczenia

• wyświetlanie ustawień: Temperatura, data, godzina, budzik

•  jasność ekranu w zależności od jasności w pomieszczeniu

•  możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika
• panel przedni wykonany z 3mm szkła

• komunikacja bezprzewodowa

• czytelny, kolorowy ekran

• podświetlane przyciski dotykowe

• wbudowany czujnik temperatury

• montaż podtynkowy

Zasada działania 
Bezprzewodowa kontrola siłowników termoelektrycznych.

Bezprzewodowy regulator pokojowy do obsługi siłowników termoelektrycznych STT-868 (maksymalnie 6 szt.). Regulator ma za zadanie utrzymać na stałym poziomie 
temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy siłowników. Łatwy montaż podtynkowy w puszce elektrycznej (ø60mm). Posiada zasilanie 230V 50Hz.
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3 kolory do wyboru

STT-868
Bezprzewodowy siłownik termoelektryczny

Zasada działania
Bezprzewodowe siłowniki termoelektryczne typu STT-868 pozwalają na wygodne i efektywne zarządzanie temperaturą w poszczególnych strefach grzewczych budynku.

System sterujący pracą siłownika termostatu pozwala na uzyskanie optymalnego komfortu cieplnego oraz sprzyja znacznym osczędnościom energii. Siłownik tego typu 
pozwala na współpracę zarówno z systemami grzewczymi jak i chłodniczymi. Urządzenie jest kompatybilne z regulatorami pokojowymi ST-2806 i ST-2807.

Dane techniczne
wyjście – nakrętka z gwintem M 30x1,5

komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868 MHz 

zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V

Regulatory pokojowe
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