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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.
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ST-19, 20, 21
Sterowniki do pompy

Funkcje sterownika
• sterowanie pompą CO (lub CWU w sterowniku ST-21)

Wyposażenie sterownika
• czujnik temperatury CO

ST-19
• funkcja antystop

• potencjometr do ustawiania temperatury zadanej

ST-20
• potencjometr do ustawiania temperatury zadanej

ST-21
• możliwość pracy jako termostat

• funkcja antystop

• funkcja antyzamarzanie

•  możliwość ustawienia temperatury 
włączenia oraz wyłączenia pompy 
(praca pompy w zakresie dwóch temperatur), 
minimalna temperatura pracy -9˚C

• wyświetlacz LED

T1

URZĄDZENIE

GRZEWCZE
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ST-21 CWU
Sterownik do pompy bufora

Funkcje sterownika
• sterowanie pompą CWU

• funkcja antystop

• funkcja antyzamarzanie

•  sterowanie wyjściem beznapięciowym S1  
(np. do sterownia kotłem)

•  możliwość ustawienia delty załączenia pompy

•  zabezpieczenie przed wychłodzeniem zbiornika CWU

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LED

• dwa czujniki temperatur

Zasada działania
Regulator ST-21 CWU to uniwersalny sterownik wyposażony w dwa czujniki temperatury przeznaczony do sterowania pompą zasobnika. Zadaniem regulatora jest 
załączenie pompy, jeśli różnica temperatur czujników przekroczy zadaną wartość (T1-T2 ≥ Δ), o ile T1 ≥ Próg minimalny załączenia pompy. Wyłączenie 
pompy nastąpi, gdy T2 ≤ T1 + 2°C lub T1 < Próg minimalny załączenia pompy – 2°C (stała histereza) lub gdy T2 osiągnie temperaturę zadaną. 

Gdzie: T1 – temperatura kotła, T2 – temperatura bojlera (bufor). Działanie takie zapobiega niepotrzebnej pracy pompy oraz niepożądanemu wychłodzeniu zbiornika 
gdy temperatura zasilania spadnie, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, jak i przedłużyć żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją 
koszty związane z eksploatacją. Regulator ST-21 CWU wyposażony jest w system zapobiegający zastaniu pompy podczas dłuższego postoju. Co około 10 dni pompa 
załączana jest na 1 minutę.

Dodatkową funkcją jest ochrona instalacji przed zamarzaniem. Po spadku temperatury na czujniku kotła lub zbiornika poniżej 6°C pompa załącza się na stałe; jej 
wyłączenie nastąpi, gdy temperatura w obiegu osiągnie wartość 7°C.

T1

T2

S1

URZĄDZENIE

GRZEWCZE
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ST-27i
Sterownik do pompy

Funkcje sterownika
• sterowanie pompą CO

• sterowanie dodatkową pompą CWU lub podłogową

• funkcja antystop

• funkcja antyzamarzanie

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LCD

• czujnik temperatury CO T1

• czujnik temperatury pompy dodatkowej T2

• obsługa sterownika za pomocą impulsatora

•  obudowa przystosowana do montażu na ścianie

Zasada działania
Regulator ST-27i przeznaczony jest do sterowania pracą pompy obiegowej CO oraz pompy dodatkowej (CWU lub podłogowej). Zadaniem regulatora jest załączanie 
pompy CO, jeśli temperatura przekroczy progową wartość załączenia, oraz wyłączanie jej jeśli kocioł wychłodzi się (na skutek wygaszenia). Dla drugiej pompy, 
oprócz temperatury załączenia, użytkownik ustawia temperaturę zadaną, do osiągnięcia której pompa będzie pracować.

T1

T2

URZĄDZENIE

GRZEWCZE
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ST-427i
Sterownik do pompy

Funkcje sterownika
•  sterowanie trzema pompami na podstawie pomiaru 

temperatur lub czasowo 

• funkcja antystop

• funkcja antyzamarzanie

• możliwość dowolnego ustawienia priorytetów pomp

•  możliwość podłączenia regulatora 
pokojowego dwustanowego (włącz/wyłącz)

Zasada działania
Regulator ST-427i przeznaczony jest do sterowania pracą trzech pomp. Jeżeli pompa ustawiana jest jako CO zadaniem regulatora jest załączanie pomp, jeśli tempe-
ratura przekroczy progową wartość, oraz wyłączanie jej jeśli kocioł wychłodzi się (na skutek wygaszenia). W przypadku, gdy pompa ustawiona jest jako podłogowa 
lub CWU, wyłączenie dowolnej pompy można również realizować za pomocą sygnału z regulatora pokojowego. Oprócz temperatury załączenia, użytkownik ustawia 
temperaturę zadaną, do osiągnięcia której pompa będzie pracować. Istnieje możliwość dowolnego ustawienia priorytetów pracy pomp.

T1
T2

T5

URZĄDZENIE

GRZEWCZE

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LCD

• trzy czujniki temperatury

• obsługa sterownika za pomocą impulsatora

•  obudowa przystosowana do montażu na ścianie
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T6

T7

T8

URZĄDZENIE

GRZEWCZE

ST-430
Sterownik zaworu mieszającego

Funkcje sterownika
• płynne sterowanie zaworem trój- i czterodrogowym

• sterowanie pracą pompy

• zabezpieczenie temperatury powrotu

• sterowanie pogodowe

•  możliwość podłączenia regulatora 
pokojowego dwustanowego (włącz/wyłącz)

Zasada działania
Termoregulator typu ST-430 przeznaczony jest do obsługi zaworu mieszającego trój lub czterodrogowego z możliwością podłączenia dodatkowej pompy zaworu. 
Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania pogodowego oraz posiada możliwość podłączenia regulatora pokojowego dwustanowego. Dodatkowym 
atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu, spełniające funkcję ochrony kotła lub przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła wody.

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LCD

• czujnik temperatury zaworu T6

• czujnik temperatury powrotu T7

• czujnik zewnętrzny T8

•  obudowa przystosowana do montażu na ścianie
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T6

T7

T8

URZĄDZENIE

GRZEWCZE

ST-431n
Sterownik zaworu mieszającego

Funkcje sterownika
• płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym

• sterowanie pracą pompy

•  możliwość sterowania dwoma innymi zaworami za pomocą 
dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n

• możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET

• zabezpieczenie temperatury powrotu

• sterowanie pogodowe i tygodniowe

•  współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS lub dwustanową

Zasada działania
Termoregulator typu ST-431N przeznaczony jest do obsługi zaworu mieszającego trój lub czterodrożnego z możliwością podłączenia dodatkowej pompy zaworu. 
Opcjonalnie sterownik ten może współpracować z dwoma modułami zaworu, co daje możliwość sterowania w sumie trzema zaworami mieszającymi. Sterownik ten 
jest wyposażony w funkcję sterowania pogodowego, program tygodniowy oraz może współpracować z regulatorem pokojowym. Dodatkowym atutem urządzenia jest 
zabezpieczenie temperatury powrotu, spełniające funkcję ochrony przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła wody. Czujnik kotła pełni rolę ochrony przed 
zagotowaniem wody w kotle.

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LCD

• czujnik temperatury kotła

• czujnik temperatury zaworu T6

• czujnik temperatury powrotu T7

• czujnik zewnętrzny T8

•  obudowa przystosowana do montażu na ścianie
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ST-407n
Sterownik do instalacji

Funkcje sterownika
•  płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi

•  sterowanie pompą CWU

•  obsługa systemu solarnego

•  zabezpieczenie temperatury powrotu

•  sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe

•  niezależne wyjście analogowe 0-10 VDC 
(np. do sterownania kotłem gazowym)

•  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-65 GSM

•  możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET

•  możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami 
za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n

•  możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika
•  duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 4,3"

•  czujnik CWU

•  czujnik zewnętrzny T8

•  czujniki temperatury zaworów

•  czujniki temperatury powrotu i kotła

•   obudowa wykonana z wysokiej jakości 
materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

Dodatkowe możliwości
•  podłączenie 2 źródeł ciepła

•  sterowanie dodatkowym urządzeniem, np. bramą garażową, 
oświetleniem lub zraszaczem do trawników

T1

T6 T6

T6T9

T7

T11

T8

S1
URZĄDZENIE

GRZEWCZE
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ST-408n
Sterownik do instalacji

Funkcje sterownika
• płynne sterowanie dwoma zaworami mieszającymi

• sterowanie pompą CWU

• zabezpieczenie temperatury powrotu

• sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe

•  niezależne wyjście analogowe 0-10 VDC 
(np. do sterownania kotłem gazowym)

• dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane

• dwa wyjście napięciowe konfigurowane 

•  współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi

• współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS

• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET

•  możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą 
dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n

•  możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika
• duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 4,3"

• czujnik CWU

• czujnik zewnętrzny T8

• czujniki temperatury zaworów

• czujniki temperatury powrotu i kotła

•  obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów 
odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

T1

T6

T6

T9 T6

T8

S1

URZĄDZENIE

GRZEWCZE

Dodatkowe możliwości
•  podłączenie 2 źródeł ciepła

•  sterowanie dodatkowym urządzeniem, np. bramą garażową, 
oświetleniem lub zraszaczem do trawników
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ST-409n
Sterownik do instalacji

Funkcje sterownika
• płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi

• sterowanie pompą CWU

• zabezpieczenie temperatury powrotu

• sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe

•  niezależne wyjście analogowe 0-10 VDC 
(np. do sterownania kotłem gazowym)

• 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-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET

•  możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą 
dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n

•  możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika
• duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 4,3"

• czujnik CWU

• czujnik zewnętrzny T8

• czujniki temperatury zaworów

• czujniki temperatury powrotu i kotła

•  obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów 
odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

T8

T1

T6 T6

T9 T6

T7

S1

URZĄDZENIE

GRZEWCZE

Dodatkowe możliwości
•  podłączenie 2 źródeł ciepła

•  sterowanie dodatkowym urządzeniem, np. bramą garażową, 
oświetleniem lub zraszaczem do trawników
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STT-230/2
Siłownik termoelektryczny

Zastosowanie 
Siłownik termoelektryczny STT 230/2 przeznaczony jest do au-
tomatycznego zamykania i otwierania zaworów zamontowanych 
na rozdzielaczach grzewczych lub zaworów grzejnikowych. Mogą 
być sterowanie przez listwy montażowe lub termostaty pokojowe.

Opis
Siłownik termoelektryczny STT 230/2 wyposażony jest we 
wskaźnik położenia trzpienia zaworu. Wyposażone są w przewód 
elektryczny o długości 1m i nakrętkę z gwintem M30 x 1,5 lub 
M28 x 1,5 do montażu bezpośrednio na rozdzielaczu lub zaworze 
grzejnikowym. Siłowniki są bezprądowo zamknięte (NC).

Dane techniczne
przyłącze – nakrętka z gwintem M30 x 1,5 lub M28 x 1,5

skok – 3,2mm

czas otwarcia – poniżej 5 min.

maksymalna temperatura pracy – temperatura otoczenia 60°C

klasa – IP54

Opcjonalnie zestawy przyłączeniowe dostępne 
do zaworów innych producentów:

Meibes, Watts, Honeywell Corona, Lovato

Siłownik zaworu mieszającego
 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.

STZ-120
Siłownik zaworu mieszającego
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Sterowanie temperaturą 
za pomocą naszych regulatorów 
w 8 pomieszczeniach

• wygodne sterowanie za pomocą harmonogramów

•  kontrola wszystkich obiegów grzewczych poprzez 
Internet lub telefon

•  możliwość podłączenia dowolnego urządzenia 
grzewczego za pomocą styku beznapięciowego

• komunikacja bezprzewodowa w wybranych modelach

•  możliwość zastosowania czujników temperatury 
lub regulatorów pokojowych w pomieszczeniach

•  możliwość zmiany temperatury 
z poziomu regulatora pokojowego

NOWA APLIKACJA WEBOWA

DOSTOSUJ WŁASNY KOMFORT CIEPLNY  STEROWNIKI SIŁOWNIKÓW 
TERMOELEKTRYCZNYCH

Kuchnia 20.0°C

Łazienka 23.0°C

Pokój dzienny 21.0°C

Garderoba 18.0°C

Pokój dzieci 22.0°C

Sypialnia 19.0°C

Przedpokój 21.0°C

Garaż 17.0°C

Model sterownika

Funkcje ST-263 ST-265 ST-266 ST-268

Bezprzewodowy 
regulator pokojowy • •

Przewodowy  
regulator pokojowy •

Bezprzewodowy 
czujnik pokojowy • •

Przewodowy 
czujnik pokojowy •

Siłownik 
termoelektryczny • • • •

Pompa 230V • • • •

Obsługa siłownika 
zaworu mieszającego •

Styk beznapięciowy • • • •

Strefy grzewcze 8 8 6 8

Model sterownika

Moduły dodatkowe ST-263 ST-265 ST-266 ST-268

ST-261p •

ST-261r • •

ST-290 v1, v2, v3 •

 ST-290 v4 • •

ST-292 v1, v2, v3 •

ST-292 v4 • •

ST-2805 •

ST-2806 • •

ST-65 GSM

ST-507 Ethernet • •

STT-230/2 22 22 18 22

STT-868 (opcja) • •

STZ-120 •

TABELA WSPÓŁPRACY STEROWNIKÓW
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ST-263
Przewodowy sterownik
siłowników termoelektrycznych

Funkcje realizowane przez sterownik
Możliwość obsługi max. 22 siłowników termoelektrycznych 
przy pomocy 8 regulatorów pokojowych:

–  3 czujniki pokojowe mają możliwość obsługi 
12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)

–  5 czujniki pokojowe mają możliwość obsługi 
10 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki)

• jedno wyjście 230V na pompę

•  styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, 
który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia)

•  możliwość sterowania zaworem mieszającym 
za pomocą dodatkowego modułu ST-431n

•  możliwość podłączenia zewnętrznego panelu sterującego 
z komunikacją RS ST-2805 

PRZEWODOWA
KOMUNIKACJA

ST-261p
ST-2805

STT-230/2

21ºC 22ºC

23ºC

23ºC 20ºC

23ºC 20ºC

20ºC

Czujnik temperatury Panek kontrolny

URZĄDZENIE

GRZEWCZE
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ST-265
Przewodowy sterownik

siłowników termoelektrycznych

Funkcje realizowane przez sterownik
Możliwość obsługi max. 22 siłowników termoelektrycznych 
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 (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, 
który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia)

STT-230/2

PRZEWODOWA
KOMUNIKACJA

Regulator pokojowy

21ºC

21ºC22ºC

22ºC

23ºC

23ºC20ºC

20ºC

URZĄDZENIE

GRZEWCZE
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ETHERNET

Regulator pokojowy
z komunikacją

Czujnik temperatury

22ºC

23ºC

20ºC

21ºC

23ºC

20ºC

URZĄDZENIE

GRZEWCZE

ST-261rNOWA APLIKACJA WEBOWA

ST-292 v2

Bezprzewodowy sterownik
siłowników termoelektrycznych

ST-266

ST-2806

Funkcje realizowane przez sterownik
Możliwość obsługi max. 18 siłowników termoelektrycznych  
przy pomocy 6 bezprzewodowych regulatorów lub czujników 
pokojowych (ST-261r, ST-290v4, ST-292v4 lub ST-2806):

–  3 regulatory lub czujniki  pokojowe mają możliwość obsługi 12 siłowni-
ków (każdy max. po 4 siłowniki)

–  3 regulatory lub czujniki  pokojowe mają możliwość obsługi 6 siłowni-
ków (każdy max. po 2 siłowniki)

• jedno wyjście 230V na pompę

• możliwość obsługi zaworu mieszającego

•  styk beznapięciowy (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, 
który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia)

• możliwość podłączenia ST-507 Ethernet

BEZPRZEWODOWA
KOMUNIKACJA

STT-868
STZ-120
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Regulator pokojowy
z komunikacją

Czujnik temperatury

ETHERNET

21ºC 22ºC

23ºC

23ºC 20ºC

23ºC 20ºC

20ºC

URZĄDZENIE

GRZEWCZE

ST-268
Bezprzewodowy sterownik 

siłowników termoelektrycznych

ST-2806 ST-292 v2

Funkcje realizowane przez sterownik
Możliwość obsługi max. 22 siłowników termoelektrycznych 
przy pomocy 8 bezprzewodowych regulatorów lub czujników 
pokojowych (ST-261r, ST-290v4, ST-292v4 lub ST-2806):

•  3 regulatory lub czujniki pokojowe mają możliwość obsługi 
aż 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki)

•  5 regulatorów lub 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, 
który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia)

• możliwość podłączenia ST-507 Ethernet

BEZPRZEWODOWA
KOMUNIKACJA

ST-261r
STT-868

NOWA APLIKACJA WEBOWA
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ST-2680
Zestaw do sterowania
ogrzewaniem w hotelu

ST-261r

Zestaw  jest przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w budynkach hotelowych. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala personelowi hotelowemu na stałą kon-
trolę aktualnych temperatur w pomieszczeniach oraz ich zmianę ręcznie lub poprzez wybór jednego z zadanych programów: zajęte, wolne, party lub ochrona. Gość 
hotelowy może zarządzać temperaturą tylko w tych pomieszczeniach, które są wyposażone w regulator pokojowy. Zarządzanie całym systemem odbywa się przez 
panel administracyjny, na którym także wyświetlane są informacje o alarmach w danych strefach. Powiadomienia o stanach alarmowych mogą być dostarczane w 
formie e-mail i sms. 

Zestaw do sterowania ogrzewaniem w hotelu

STT-230/2STT-868

ST-292 v4 ST-286

PANEL 
ADMINISTRACYJNY  

SERWER
 SYSTEMOWY
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ST-261r

ST-2640
Bezprzewodowy sterownik

siłowników termoelektrycznych

Funkcje realizowane przez sterownik
Możliwość obsługi max. 22 siłowników termoelektrycznych 
przy pomocy 8 czujników pokojowych (ST-261r):

•  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 podłączenia ST-507 Ethernet

Czujnik temperatury

ETHERNET

21ºC

23ºC

23ºC

20ºC

21ºC

23ºC

23ºC

20ºC

BEZPRZEWODOWA
KOMUNIKACJA

STT-230/2

NOWA APLIKACJA WEBOWA
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ST-505 Ethernet
Sterownik specjalistyczny
/ moduł dodatkowy

Opis urządzenia
Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet. Użytkownik kontroluje stan wszystkich urządzeń instalacji kotła, 
a praca każdego urządzenia przedstawiona jest w postaci animacji. Możliwy podgląd historii temperatur w postaci przejrzystych wykresów oraz podgląd historii 
alarmów sterownika.

Wyposażenie sterownika
•  zasilacz 9V DC

•  trójnik RS

•  kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła

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 wprowadzenia 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

Wersja bezprzewodowa 
(opcja dodatkowa)
•  przy zastosowaniu zestawu ST-260 

do bezprzewodowej komunikacji RS

Współpraca ze starszymi sterownikami
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ST-65 GSM
Sterownik specjalistyczny

/ moduł dodatkowy

Opis urządzenia
Moduł GSM współpracuje ze sterownikami TECH z komunikacją RS i pozwala na zdalną kontrolę pracy kotła przy pomocy telefonu komórkowego. Użytkownik 
jest informowany wiadomością sms o każdym alarmie sterownika kotła, ponadto wysyłając odpowiednią wiadomość sms w dowolnym momencie, otrzymuje wiado-
mość zwrotną z informacją o aktualnej temperaturze wszystkich aktywnych czujników. Po wprowadzeniu kodu autoryzacji możliwa jest również zdalna zmiana 
temperatur zadanych.

Moduł ST-65 posiada cztery dodatkowe wejścia czujnikowe (dwa temperaturowe i dwa stykowe), działające niezależnie od sterownika kotła, do wykorzystania 
w dowolnej konfiguracji. Gdy czujnik temperatury osiągnie ustawioną temperaturę maksymalną lub minimalną, moduł automatycznie prześle sms z taką informacją. 
Podobnie ma to miejsce w przypadku zwarcia lub rozwarcia wejścia stykowego.

Funkcje sterownika
•  współpraca ze sterownikami z komunikacją RS

•  kontrola temperatur czujników przez wiadomości sms

•  powiadomienia sms oraz telefonicznie 
(rozmowa przychodząca) o alarmach kotła

•  możliwość zmiany temperatur zadanych przy pomocy 
telefonu komórkowego

•  zabezpieczenie modułu kodem autoryzacji

Wyposażenie sterownika
•  zasilacz

•  kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła

•  antena GSM

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

Możliwość samodzielnej pracy
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Sterownik 
do kolektorów słonecznych

Funkcje sterownika ST-400 
• sterowanie pracą pompy

• regulacja obrotów pompy

• jedno wyjście beznapięciowe konfigurowane

• tryby pracy (urlopowy i odmrażanie)

• nadzór i obsługa pracy systemu solarnego

• zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora

• funkcja antystop

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LED

• czujnik temperatury kolektora

• czujnik temperatury zasobnika ciepła

•  obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie 
oraz niskie temperatury

Zasada działania
Termoregulator typu ST-400 przeznaczony jest do obsługi instalacji kolektorów słonecznych. Urządzenie to steruje pompą główną (kolektorową) na podstawie 
pomiaru temperatury na kolektorze i w zbiorniku akumulacyjnym. Opcjonalnie jest możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń takich jak pompa mieszająca lub 
grzałka elektryczna oraz podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia.

Sterowanie pompą mieszającą oraz podawanie sygnału rozpalania do kotła CO jest możliwe bezpośrednio ze sterownika, natomiast w przypadku sterowania grzałką 
niezbędny jest dodatkowy przekaźnik sygnału.

T11

T9

ST-21 Solar 
ST-400

Funkcje sterownika ST-21 Solar
• sterowanie pracą pompy solarnej

• nadzór i obsługa pracy systemu solarnego

• zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora

• funkcja antystop
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ST-401n
Sterownik 

do kolektorów słonecznych

T11

T9

Funkcje sterownika
• sterowanie pracą pomp

• nadzór i obsługa pracy systemu solarnego

•  zabezpieczenie przed przegrzaniem 
i zamarzaniem kolektora

Zasada działania
Termoregulator typu ST-401, ST-401n przeznaczony jest do obsługi instalacji kolektorów słonecznych. Urządzenie to steruje pompą główną (kolektorową) na 
podstawie pomiaru temperatury na kolektorze i w zbiorniku akumulacyjnym. Opcjonalnie jest możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń takich jak pompa 
mieszająca lub grzałka elektryczna oraz podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia.

Sterowanie pompą mieszającą oraz podawanie sygnału rozpalania do kotła CO jest możliwe bezpośrednio ze sterownika, natomiast w przypadku sterowania grzałką 
niezbędny jest dodatkowy przekaźnik sygnału.

Wyposażenie sterownika
• duży przejrzysty wyświetlacz LCD

• czujnik temperatury kolektora

• czujnik temperatury zasobnika ciepła
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ST-402n
Sterownik 
do kolektorów słonecznych

Funkcje realizowane przez sterownik
• sterowanie pracą pomp (lub pompy i zaworu)

•  nadzór i obsługa pracy systemu solarnego 
dla 15 konfiguracji układu

• zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora

• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-505 Ethernet

• możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia: 

– pompy cyrkulacyjnej

– grzałki elektrycznej 

– lub podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia

Wyposażenie sterownika
• duży przejrzysty wyświetlacz LCD

• czujnik temperatury kolektora

• czujnik temperatury zasobnika ciepła

T11

T9
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45oC 45oC

45oC 45oC

45oC

45oC

45oC
45oC

45oC
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ST-460
Sterownik 

do kolektorów słonecznych

T11

T9

Funkcje realizowane przez sterownik
• sterowanie pracą pomp (lub pompy i zaworu)

•  nadzór i obsługa pracy systemu solarnego 
dla 14 konfiguracji układu

• zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora

• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-505 Ethernet

• możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia: 

– pompy cyrkulacyjnej

– grzałki elektrycznej 

– lub podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia

Wyposażenie sterownika
• duży przejrzysty dotykowy, kolorowy wyświetlacz

• czujnik temperatury kolektora

• czujnik temperatury zasobnika ciepła

45oC

45oC 45oC

45oC 45oC

45oC

45oC
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?
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ST-290
Regulator pokojowy dwustanowy

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-292
Regulator pokojowy dwustanowy

Dostępna również wersja w białej obudowie

2 kolory do wyboru

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-282, ST-283
Regulator pokojowy dwustanowy

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. Komunikacja 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

2 kolory do wyboru ST-283
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ST-296
Regulator pokojowy z komunikacją RS

RS

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 wyposa-
żonym w komunikację RS firmy TECH. Czytelny duży wyświetlacz graficzny ułatwia odczyt i zmianę parametrów na regulatorze.

Wersja bezprzewodowa (opcja dodatkowa)
•  przy zastosowaniu zestawu ST-260 

do bezprzewodowej komunikacji RS
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ST-280, ST-281
Regulator pokojowy z komunikacją RS

RS

Zasada działania 
Zastosowanie regulatora pokojowego zapewnia wygodne sterowanie i kontrolę temperatury pokojowej, kotła, bojlera oraz zaworów mieszających wprost z miesz-
kania 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

2 kolory do wyboru ST-281
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ST-2801
Regulator pokojowy

z komunikacją OpenTherm

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 
urządzenia, 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-2906
Zestaw do sterowania
siłownikami termostatycznymi

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

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 3mm szkła

• komunikacja bezprzewodowa

• czytelny, kolorowy ekran

• podświetlane przyciski dotykowe

• wbudowany czujnik temperatury

• montaż podtynkowy
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ST-2807
Zestaw do sterowania

siłownikami termostatycznymi

60

24 19

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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STT-868
Bezprzewodowy siłownik termoelektryczny

3 kolory do wyboru

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 
oraz listwami montażowymi do siłowników termoelektrycznych (ST-266, ST-268 jako opcja).

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

komunikacja – bezprzewodowa, częstotliwość 868 MHz 

zasilanie – 2 x bateria AA 1,5V
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ST-322
Elektroniczny miarkownik ciągu

Funkcje sterownika
• sterowanie przepustnicą montowaną zamiast wentylatora

• sterowanie pompą CO

• sterowanie pompą CWU

• oprogramowanie SIGMA (opcja)

• oprogramowanie zPID (opcja)

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LED

• czujnik temperatury CO T1, CWU T2, temperatury spalin T3 (opcja)

• zabezpieczenie temperaturowe (termik)

•  obudowa przeznaczona do montażu na kotle

•  przepustnica

Zasada działania:
Sterownik przeznaczony jest do pracy z zasypowym kotłem CO 
wyposażonym w przepustnicę, która dozuje ilość dostarczonego 
powietrza do komory spalania.

T2

T1
T3
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ST-22n, ST-24
Sterowniki do kotła zasypowego

Funkcje sterownika
• sterowanie wentylatorem

• sterowanie pompą CO

• oprogramowanie SIGMA (opcja)

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LED

• czujnik temperatury CO T1

• zabezpieczenie temperaturowe (termik)

•  obudowa przeznaczona do montażu na kotle

Zasada działania
Sterownik przeznaczony jest do pracy z zasypowym kotłem CO 
wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody CO. Jego zadaniem 
jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora. 
Obudowa sterownika dostosowana jest do montażu na kotle.

T1
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ST-28, ST-81
Sterowniki do kotła zasypowego

Funkcje sterownika
• sterowanie wentylatorem

• sterowanie pompą CO i CWU

• możliwość podłączenia regulatora pokojowego

• oprogramowanie SIGMA

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LCD

• czujnik temperatury CO T1, CWU T2

• zabezpieczenie temperaturowe (termik)

•  obudowa przeznaczona do montażu na kotle 
(wersja ST-28 lub pod zabudowę kotła wersja ST-81)

W wersji ST-28 zPID
• oprogramowanie zPID 

• brak możliwość podłączenia regulatora pokojowego

• czujnik temperatury spalin T3

Zasada działania
Steruje pompą obiegu CO, pompą CWU oraz wentylatorem. 
Przeznaczony jest do pracy z zasypowym kotłem CO.

T1

T2
T3
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ST-880 zPID
Sterownik do kotła zasypowego

T1

T2T3

T6
T8

T7

Funkcje sterownika
• sterowanie wentylatorem

• sterowanie pompą CO, CWU, pompą dodatkową

• sterownie siłownikiem zaworu mieszającego

•  możliwość podłączenia regulatora dwustanowego lub z komunikacją RS

• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET

•  możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą 
dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n

• oprogramowanie zPID

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika

• obsługa sterownika za pomocą impulsatora

•  czujnik temperatury CO T1, CWU T2, wylotu spalin T3, 
zaworu T6, powrotu T7 i zewnętrzny T8

• posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)

•  jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła

• możliwość montażu na kotle w dodatkowej obudowie
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ST-37n RS, ST-48
Sterowniki do kotła z podajnikiem

T1

T4

T2

T1 T2

T5

T4

ST-37n RS

Funkcje sterownika
•  sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym

• sterowanie pompą CO i CWU

• sterowanie pompą cyrkulacyjną i podłogową (wyłącznie dla sterownika ST-48)

•  możliwość podłączenia regulatora dwustanowego lub z komunikacją RS

• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET

• sterowanie tygodniowe (opcjonalnie)

•  możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych 
modułów ST-61 v4 lub ST-431n

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz LCD (ST-37n RS)

• wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika (ST-48)

•  czujnik temperatury CO T1, CWU T2, podajnika T4 (zabezpieczenie), 
temperatury podłogowej (wyłącznie dla sterownika ST-48)

• posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)

•  obudowa panelowa pod zabudowę kotła

• możliwość montażu na kotle w dodatkowej obudowie

ST-48
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ST-480
Sterownik do kotła z podajnikiem

Funkcje sterownika
• sterowanie wentylatorem

• sterowanie podajnikiem ślimakowym lub tłokowym

• sterowanie pompa CO, CWU, podłogowa i cyrkulacyjna

• sterownie siłownikiem zaworu mieszającego

•  możliwość podłączenia regulatora dwustanowego lub z komunikacją RS

• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET

•  możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych 
modułów ST-61 v4 lub ST-431n

• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika
• wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika

•  czujnik temperatury CO T1, CWU T2, podajnika T4 (zabezpieczenie), 
podłogowej T5, zaworu T6, powrotu T7, 
zewnętrzny (bez przewodu) T8

• posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)

•  jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła

T1 T2

T5

T4
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ST-392 zPID
Sterownik do kominka

T1

T3

T2

S1

Funkcje sterownika
• sterowanie pracą pompy obiegowej

•  sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub 
podłogowej (rodzaj pompy do wyboru)

•  obsługa przepustnicy

•  stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego 
zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu 
z uwzględnieniem histerezy

• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

• możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET

•  oprogramowanie zPID

Wyposażenie sterownika
•  wyświetlacz dotykowy kolorowy

•  czujnik temperatury CO T1, CWU T2, spalin T3, bufora T9

•  przepustnica (dostępne średnice: 100, 120, 150mm)

Zasada działania
Regulator temperatury z przepustnicą przeznaczony jest do sterowania 
procesem spalania w domowym kominku grzewczym z płaszczem wodnym. 
Regulator ten steruje pracą pompy obiegowej, pompy dodatkowej (CWU 
lub podłogowej), przepustnicy oraz wyjściem beznapięciowym (sterowanie 
dodatkowym urządzeniem).
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ST-390 zPID
Sterownik do kominka

Zasada działania
Regulator temperatury z przepustnicą przeznaczony jest do sterowania 
procesem spalania w domowym kominku grzewczym z płaszczem wodnym. 
Regulator ten steruje pracą pompy obiegowej, pompy dodatkowej 
(CWU lub podłogowej), przepustnicy oraz wyjściem beznapięciowym 
(sterowanie dodatkowym urządzeniem).

Funkcje sterownika
• sterowanie pracą pompy obiegowej

•  sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej 
(rodzaj pompy do wyboru)

•  obsługa przepustnicy

•  stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego 
zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu 
z uwzględnieniem histerezy

•  oprogramowanie zPID

Wyposażenie sterownika
•  wyświetlacz LCD

•  czujnik temperatury CO T1, CWU T2, spalin T3, bufora T9

•  przepustnica (dostępne średnice: 100, 120, 150mm)

T1

T3

T2

S1
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Sterowniki do kotłówSTW-70 HMSK STW-60 EMSK
Wentylator nadmuchowy Wentylator nadmuchowy

Zastosowanie wentylatora
kotły węglowe, kotły z podajnikiem retortowym 25–50 kW

(dawniej RV-12)

W ofercie dostępne 
także inne modele 

wentylatorów

Zastosowanie wentylatora
kotły miałowe do 35 kW, piece węglowe

(dawniej RV-14)

L.p. Wyszczególnienie Jednostka

1 Maksymalna wydajność 240 m3/h

2 Moc pobierana 70 W

L.p. Wyszczególnienie Jednostka

1 Maksymalna wydajność 200 m3/h

2 Moc pobierana 60 W

Czujniki

Półprzewodnikowy czujnik 
temperatury typu KTY
(polwinitowa izolacja przewodu)
Rezystancja przy 25°C: 2kΩ 
Współczynnik: 0,79 %/K 
Dokładność: 1% 
Zakres pracy: -25÷90°C

Czujnik bimetaliczny – (termik)
Temperatura zadziałania 85°C
Dokładność: +/- 3°C 
Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe

Hallotron (czujnik Hall'a)
Zastosowanie: kotły z podajnikiem tłokowym

Termostat bezpieczeństwa – (STB)
Temperatura zadziałania: 90÷110°C
Dokładność: +/- 3÷5°C
Prąd maksymalny: 16A
Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe

Szybkozłączka typu P
Zastosowanie: do montażu czujników na listwie

Czujnik temperatury spalin 
typu PT1000 
(izolacja przewodu z włókna szklanego)
Rezystancja przy 0°C: 1kΩ
Dokładność: +/- 0,3°C
Zakres pracy: -30÷480°C

Czujnik temperatury  
solara typu PT1000 
(silikonowa izolacja przewodu)
Rezystancja przy 0°C: 1k Ω
Dokładność: +/- 0,3°C
Zakres pracy: -30÷180°C
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ST-19

ST-20

ST-21

ST-21 CWU

ST-27i

ST-427i • • • • • • • •
ST-430 • • • • • • • • •
ST-431n • • • • • • • • • • • • • • •
ST-263 • • •
ST-265 • • • • • • • • •
ST-266 • • • • • •
ST-268 • • • • •

ST-407n • • • • • • • • • • • • • • •
ST-408n • • • • • • • • • • • • • • •
ST-409n • • • • • • • • • • • • • • •

ST-390 zPID • •
ST-392 zPID • •

ST-400

ST-401 • •
ST-402 • •
ST-460 • •
ST-322

ST-22n

ST-24

ST-24 SIGMA

ST-28 • • • • • • • •
ST-28 SIGMA • • • • • • • •
ST-28 zPID

ST-81 • • • • • • • •
ST-81 zPID

ST-880 zPID • • • • • • • • • • • • • • •
ST-37n RS • • • • • • • • • • • • • •

ST-48 • • • • • • • • • • • • • •
ST-480 • • • • • • • • • • • • • • •

ST-2806 •
ST-2807 •
ST-260 • • •
ST-262 • •

Współpraca konkretnych modeli wraz z modułami rozrzerzającymi uzależniona jest od wersji programowej sterownika głównego jak i daty produkcji. 

Przed zakupem rozszerzenia prosimy o sprawdzenie czy posiadany już sterownik obsługuję dany moduł.

TABELA WSPÓŁPRACY STEROWNIKÓW
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