Oferta handlowa
System sterowania

ST-391zPID
z przepustnicą przepływu powietrza

NADZÓR PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

Wyposażenie sterownika
Funkcje sterownika
• 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

• kolorowy wyświetlacz,
• przyciski dotykowe
• czujnik spalin
• czujnik podłogi / CWU
• czujnik CO
• czujnik bufora góra i dół
• przepustnica 100mm (za dodatkową opłatą 120 lub 150mm)
• możliwość dostosowania obudowy do indywidualnych wymagań klienta

• obsługa bufora (dwa czujniki)
• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM lub ST-505 Internet
(w nowej wersji www.emodul.pl)

Cena: 774zł*

* cena może ulec zmianie w zależności od uzyskanego
rabatu oraz zastosowanej opcji personalizacji

Przykładowy schemat instalacji:

Przepustnica powietrza
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Oferta handlowa
System sterowania

ST-392zPID
z przepustnicą przepływu powietrza

NADZÓR PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

Wyposażenie sterownika
Funkcje sterownika

• kolorowy, dotykowy wyświetlacz,

• obsługa pompy obiegowej

• czujnik spalin

• sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej

• czujnik podłogi / CWU

• sterowanie pracą pompy bufora lub laddomatem

• czujnik CO

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

• czujnik bufora góra i dół
• przepustnica 100mm (za dodatkową opłatą 120 lub 150mm)
• możliwość dostosowania obudowy do indywidualnych wymagań klienta

• oprogramowanie zPID
• obsługa bufora (dwa czujniki)
• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM lub ST-505 Internet
(w nowej wersji www.emodul.pl)

Cena: 918zł*

* cena może ulec zmianie w zależności od uzyskanego
rabatu oraz zastosowanej opcji personalizacji

Przykładowy schemat instalacji:

Przepustnica powietrza
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Oferta handlowa
System sterowania

ST-480zPID
obsługujący turbinkę pomiarową

oprogramowanie zPID
NADZÓR PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

(inteligentny dobór parametrów pracy sterownika)

PRZY ROZBUDOWIE O DODATKOWY MODUŁ INTERNETOWY

Wyposażenie sterownika
Funkcje sterownika

• wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika

• sterowanie wentylatorem

• czujnik temperatury CO, CWU, podajnika (zabezpieczenie),
podłogowej, zaworu, powrotu, zewnętrzny

• sterowanie podajnikiem ślimakowym lub tłokowym

• posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)

• sterowanie pompa CO, CWU, podłogowa i cyrkulacyjna

• jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła

• sterownie siłownikiem zaworu mieszającego

• możliwość dostosowania obudowy do indywidualnych wymagań klienta

• możliwość podłączenia regulatora dwustanowego lub z komunikacją RS
• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
• możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS
• możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych
modułów i-1, i-1m lub ST-431n
• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Cena: 550 zł*

* cena może ulec zmianie w zależności od uzyskanego
rabatu oraz zastosowanej opcji personalizacji

Poglądowy schemat działania turbinki pomiarowej:
Turbinka z
czujnikiem hallotronowym

Możliwość rozbudowy o moduł internetowy

Możliwość rozbudowy o moduł GSM
Turbinka z
czujnikiem
hallotronowym

Obsługa dodatkowego zaworu mieszającego

Obsługa regulatora pokojowego

Czujnik hallotronowy

Magnes stały
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Oferta handlowa
System sterowania z turbinką pomiarowa

ST-580zPID
obsługujący sterowanie turbinką pomiarową

oprogramowanie zPID
NADZÓR PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

(inteligentny dobór parametrów pracy sterownika)

PRZY ROZBUDOWIE O DODATKOWY MODUŁ INTERNETOWY

Wyposażenie sterownika
Funkcje sterownika

• kolorowy wyświetlacz LCD

• sterowanie wentylatorem

• czujnik temperatury CO, CWU, podajnika (zabezpieczenie),
podłogowej T5, zaworu, powrotu, zewnętrzny T8

• sterowanie podajnikiem ślimakowym lub tłokowym

• posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)

• sterowanie pompa CO, CWU, podłogowa i cyrkulacyjna

• jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła

• sterownie siłownikiem zaworu mieszającego

• możliwość dostosowania obudowy do indywidualnych wymagań klienta

• możliwość podłączenia regulatora dwustanowego lub z komunikacją RS
• możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
• możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS
• możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych
modułów i-1, i-1m lub ST-431n
• możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Cena: 650 zł*

* cena może ulec zmianie w zależności od uzyskanego
rabatu oraz zastosowanej opcji personalizacji

Poglądowy schemat działania turbinki pomiarowej:
Turbinka z
czujnikiem hallotronowym

Możliwość rozbudowy o moduł internetowy

Możliwość rozbudowy o moduł GSM

Obsługa dodatkowego zaworu mieszającego

Turbinka z
czujnikiem
hallotronowym

Obsługa regulatora pokojowego

Kolorowy wyświetlacz
Czujnik hallotronowy

Magnes stały
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