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КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ НАСОСУ
ST-19

КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАСОСУ

29,79

Контролер TECH ST-19 призначений для управління циркуляційним насосом
центрального опалення. Встановлення заданої температури здійснюється за
допомогою потенціометра. Завданням контролера є: у разі досягнення заданої
температури - включення насоса, а також виключення насоса, в разі, якщо
температура опуститься на 2 °C нижче заданої. Такий режим роботи запобігає
непотрібну роботу насоса, що дозволяє заощадити електроенергію, а також
збільшує термін роботи насоса і підвищує його надійність. Контролер TECH ST19 має додаткову
функцію АНТИСТОП, яка запобігає застою циркуляційного насоса між
опалювальними сезонами (насос включається кожні 10 днів на 1 хвилину).

ST-20

КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАСОСУ

28,39

Електронний терморегулятор ST-20 TECH для циркуляційного насоса, управляє
роботою
циркуляційного насоса в системах центрального опалення.
Терморегулятор ST-20 TECH проводить постійні вимірювання температури
теплоносія і на основі цих показників автоматично вимикає циркуляційний
насос, коли температура досягне встановленої на регуляторі і включає коли
температура знижується на 2 ° C від встановленої.
Таке управління дозволяє підтримувати встановлену температуру і уникнути
непотрібну роботу насоса при незначних змінах температури. Як наслідок
заощадити електроенергію (до 60%), та збільшити термін служби насоса.
Технічні характеристики:
Діапазон регулювання температур: (25 ÷ 85) ° C Точність вимірювань (похибка):
1°C
Споживана потужність: <2 Вт
Напруга живлення: 230В / 50Гц +/- 10% Потужність навантаження до: 220 Вт
Вага (в упаковці) : 0,6 кг;

ST-21

КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАСОСУ

39,60

TECH ST-21 - це контроллер який контролює роботу циркуляційного насоса.
Призначений для використання в антиконденсаційному колі твердопаливного
котла. Пристрій працює по принципу: користувач задає температуру включення
насоса. Наприклад 30°C, при досяганні теплоносієм цієїї температури насос
вмикається, вимкнення насоса відбувається у зворотньому напрямку,
температура знизилась меньше 30°C насос вимикається. В даній автоматиці є
температурний
датчик який монтується на подачу твердопаливного котла звідки й зчитується
інформація. В даній автоматиці є функція антистоп (в літній період, коли
опалення не працює насос автоматично
запускається на декілька секунд, для запобігання блокування валу). Також є
функція
антизамерзання, при досяганні теплоносієм температури 5°C насос
автоматично вмикається для перекачки теплоносія, аби запобігти замерзанню.
Обладнаний світлодіодним дисплеєм та
індикаторами що сигналізують про роботу насоса.
- Навантаження на вихід насоса: 1А
- Точність виміру температури: +/- 1°C

ST-21 CWU

КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАСОСУ

45,91

Це універсальний регулятор, оснащений двома датчиками температури, та
призначений для управління насосом баку ГВП. Завданням регулятора є
включення насоса, якщо різниця
температур датчиків встановлених на котлі й бойлері перевищить задане
значення. Виключення відбувається коли температура в контурі досягає
значення 7°C. Такий підхід запобігає непотрібну роботу насоса і не бажане
охолодження бака ГВП, коли температура подачі падає, що дозволяє
заощадити електроенергію та продовжити термін служби насоса. Регулятор
оснащений системою запобігання заклинювання насоса під час тривалого
простою. Приблизно кожні 10 днів насос
включається на 1 хвилину. Додатковою функцією вважається захист системи від
замерзання.

КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАСОСУ
ST-21 BUFOR

45,91

TECH ST-21 BUFOR - це контролер який контролює нагрів бойлера шляхом
вимикання контакту на газовому, електро котлі та тепловому насосі. В
контролері є два датчики, які монтуються в бойлер у верхній та нижній точках.
Дані зчитуються з датчиків чи повністю прогрітий бойлер. Якщо бойлер не
прогрітий замикають сигнал. Це працює наступним чином: в котлах є контакт
(включення/виключення) для дистанційного керування. На нього підключається
дана автоматика яка вмикає котел в той момент коли потрібно догріти бойлер.
Коли бойлер досяг заданої
температури, контролер розмикає контакт, котел вимикається. Технічні
характеристики:
Напруга: 230V/50Hz
Витрата потужності: 2 Вт
Діапазон вимірювань температури: 25-85°C Точність вимірювань: 1°C
Запобіжник: 1,6 А
Температурна характеристика датчика: -25-90°C Довжина проводу датчика: 1,5
м.

КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА
ST-22

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА

77,42

Регулятор ST-22 призначений для управління твердопаливним котлом
центрального опалення.Він керує роботою надувного вентилятора і
циркуляційного насоса. Завдання автоматики полягає в тому, щоб підтримувати
необхідну температуру за допомогою вентилятора. Має додатковий датчик
термічного захисту та можливість прошивки програми "sigma". Корпус пульта
пристосований для безпосередньої установки на котел. Функції, що
виконуються контролером:
- управління вентилятором;
- управління насосом центрального опалення (ЦО);
- плавне регулювання швидкістю обертання вентилятора. Устаткування
автоматики:
- світлодіодний дисплей;
- датчик температури ЦО;
- датчик захисту від перегріву (термик);
- додаткова підставка для зручного монтажу на котел;
- корпус призначений для монтажу на котел, виготовлений з високоякісних
матеріалів, стійких до високих і низьких температур.

ST-22 SIGMA

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА - SIGMA

77,42

TECH ST-22 SIGMA - це контролер для твердопаливних котлів який контролює
роботу насоса ЦО, та кількість подачі повітря необхідного для горіння. Він
регулює оберти вентилятора в залежності від виду палива (дрова, вугілля та
інші). Є як автоматичні так і ручні налаштування для вентилятора, можливість
налаштування гістерезісу, оснащенний датчиком перегріву, функцією антистоп
та антизамерзання. Основною функцією є плавне керування температурою
котла, шляхом контролю подачі повітря та економії за рахунок вимкненого
насоса в час коли котел не
працює. Корпус контролера пристосований для монтажу на котел, і оснащений
світлодіодним дисплеєм.
Контроллер оснащений функцією плавного керування SIGMA. Вона працює
таким чином: задана температура теплоносія 70°С, при досяганні теплоносієм
температури 65°С автоматика дає сигнал на зменьшення обертів вентилятора.
Що зменьшує температуру горіння в камері згоряння
і плавно доводить до заданої температури 70°С.

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА
ST-24

82,74

Це пульт управління твердопаливного котла, призначений для керування
вентилятора та циркуляційного насоса. Завдання автоматики полягає в тому,
щоб підтримувати необхідну температуру за допомогою вентилятора. Має
додатковий датчик термічного захисту та
можливість прошивки програми "sigma".
Корпус пульта пристосований для безпосередньої установки на котел.

ST-24 SIGMA

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА - SIGMA

82,74

Tech ST-24 SIGMA - Це пульт управління до твердопаливного котла, який керує
вентилятором та циркуляційним насосом. Має функцію ручного та
автоматичного управління. Головним завданням даної автоматики є контроль
температури теплоносія в твердопаливному котлі в певному
діапазоні. Контроль відбувається шляхом дозування подачі повітря. Автоматика
контролює оберти вентилятора, цим самим контролює кількісний потік повітря в
котел. Керує насосом ценрального опалення, де в свою чергу є функції
антистоп та антизамерзання. Оснащена датчиком перегріву, корпус
контроллера пристосований для безпосередньої установки на котел. Має
функцію SIGMA - плавне керування обертами ветилятора.Характеристики:
•Напруга живлення: 230V/50Hz +/-10%
•Навантаження: Насос 0,5 А / Вентилятор 0,6 А
•Діапазон налаштування температури: 30-80°C
•Точність вимірювання: +/-1°C
•Максимальна витрата живлення: 4 Вт
•Запобіжник: 2х1,6 А

ST-28

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА

99,52

TECH ST-28 - Це пульт управління до твердопаливного котла, який керує
вентилятором, циркуляційним насосом центрального опалення та насосом
бойлера непрямого нагріву. Має
функцію ручного та автоматичного управління. Головним завданням даної
автоматики є контроль температури теплоносія в твердопаливному котлі в
певному діапазоні. Контроль відбувається шляхом дозування подачі повітря в
камеру згоряння. Автоматика контролює оберти вентилятора, цим самим
контролює кількісний потік повітря в котел. В свою чергу коли на подачі котла є
потрібна нам температура, яка дозволяє нагрівати бойлер, вмикає насос на
нагрів бойлера. Має додатковий датчик термічного захисту. Керує насосом
ценрального опалення, де в свою чергу є функції антистоп та антизамерзання.
Оснащена датчиком перегріву, корпус контроллера
пристосований для безпосередньої установки на котел.

ST-28 SIGMA

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА - SIGMA

99,52

Tech ST-28 SIGMA призначений для управління твердопаливним котлом
центрального опалення.Він керує роботою надувного вентилятора,
циркуляційним насосом і насосом гарячого водопостачання ГВП (CWU).
Можливий вибір з чотирьох режимів роботи насосів: опалення будинку,
пріоритет бойлера, паралельні насоси, літній режим. Завдання автоматики
полягає в тому, щоб підтримувати необхідну температуру за допомогою
вентилятора. Має додатковий датчик термічного захисту та можливість
прошивки програми "sigma". Корпус пульта пристосований для безпосередньої
установки на котел.

ST-81

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА

120,62

Це якісний контролер для твердопаливного котла, призначений для управління
роботою вентилятора, насосу ЦО та насосу ГВП. Контролер оснащений
яскравим світлодіодним дисплеєм, плавним регулюванням SIGMA, захист від
замерзання та має металевий корпус який дозволяє зробити прихований
монтаж, а також монтаж на котлі. Він забезпечує підтримку стабільної
температури котла і гарячої води, шляхом плавного регулювання повітряного
потоку за допомогою вентилятора піддуву і циркуляцію води за допомогою
насоса ЦО. Економія до 40% палива в порівнянні зі звичайним котлом. Технічні
характеристики: Живлення: 230В/50Гц +/- 10% Витрата потужності: 5 Вт
Навколишня температура: 5-50°C Навантаження циркуляційних насосів: 0,5 A
Навантаження виходу вентилятора: 0,6 A Діапазон вимірювань температури: 090 °C Точність вимірювань: 1°C Діапазон настройки температури: 45-80 °C
Темп. стійкість датчика: -25-90 °C Вкладка запобіжника: 2х3,15 А.

ST-28 zPID *

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА - ZPID

150,85

Tech ST-28 zPid використовується для твердопаливного котла, особливо для
піролізного, з ручним засипанням палива та обладнаного нагнітальним
вентилятором. Крім управління вентилятором, автоматика ST28 zPid управляє
двома циркуляційними насосами: ЦО і ГВП. Автоматика встановлюється на
зовнішню стінку котла - зверху або збоку. Корпус пульта пристосований для
безпосередньої установки на котел. Даний регулятор обладнаний програмою
zPID. Такий тип
управління полягає в контролі температури на виході димових газів (утримуючи
її на постійному рівні) і в утриманні постійної температури котла.

ST-81 zPID *

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА - ZPID

169,46

Tech ST-81 zPID призначений для управління твердопаливним котлом
центрального опалення. Управляє насосом циркуляції води (ЦO), насосом
гарячого водопостачання (ГВП) і вентилятором. Вибір з чотирьох режимів
роботи насосів: опалення Вашого будинку, пріоритет котла, паралельно
працюють насоси, літній режим. Даний регулятор обладнаний програмою zPID.
Такий тип управління полягає в контролі температури на виході димових газів
(утримуючи її на постійному рівні) і в утриманні постійної температури котла.
Даний регулятор, крім стандартних датчиків, обладнаний датчиком виходу
димових газів. Завдяки цьому, утримується постійна температура димових газів.
Регулятор постійно вимірює температуру газів на виході. У разі значного
зростання температури на виході з котла обертання вентилятора
сповільнюється або затримується. Це означає, що регулятор з функцією zPID є
регулятором чинним за принципом алгоритму PID з сприянням датчика виходу
димових газів. Монтаж автоматики ST-81 zPID проводиться безпосередньо на
корпус котла. Корпус виготовлений з високоякісних матеріалів, стійких до
високих і низьких температур.

ST-88 zPID *

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА - ZPID

233,59

Контролер TECH ST-88 zPID призначений для управління засипним котлом
центрального опалення. Управляє насосом циркуляції води центрального
опалення, насосом гарячого
водопостачання і вентилятором. Можливість вибору одного з чотирьох режимів
роботи насосів: опалення будинку, пріоритет бойлера, паралельні насоси, літній
режим. Корпус приладу
адаптований до монтажу на котлі. Функції контролера:
- управління вентилятором
- управління насосом центрального опалення
- управління насосом гарячого водопостачання
- програмне забезпечення zPID

ST-880 zPID *

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА - ZPID

301,71

Tech ST-880 zPid використовується для твердопаливного котла з ручним
засипанням палива та обладнаного нагнітальним вентилятором. Крім
управління вентилятором, автоматика ST880 zPID управляє двома
циркуляційними насосами: ЦО і ГВП та одним додатковим. Також цей
командоконтролер може керувати одним трьох або чотирьох ходовим клапаном
через сервомотор і ще оним додатковим через модуль ST-431. Регулятор ST880 zPID можна підключити до інтернет модулю (ST-500, ST-505, ST507) або до
GSM модулю (ST-65 GSM). До цього контролера можна підключити кімнатний
термостат за традиційного зв'язку або через RS вихід. Автоматика монтується в
корпус котла або встановлюється на зовнішню стінку котла -зверху або збоку,
так як поставляється в металевому корпусі. Даний регулятор, крім стандартних
датчиків, обладнаний датчиком виходу димових газів. Завдяки цьому,
утримується постійна температура димових газів. Регулятор постійно вимірює
температуру газів на виході. У разі значного зростання температури на виході з
котла обертання вентилятора сповільнюється або затримується.

ЕЛЕКТРОННИЙ ВИМІРЮВАЧ ТЯГИ
ST-322

123,61

ST-322 використовується для твердопаливного котла або каміна, з ручним
засипанням палива (дрова, вугілля і т.д.). Автоматика ST322 управляє
заслонкою, яка дозує подачу повітря в топку котла, камеру згоряння і двома
циркуляційними насосами: ЦО і ГВП. Основною і головною відмінністю від інших
систем управління котлами з вентилятором, є абсолютно безшумна робота
системи. Автоматика монтується на корпус котла, печі, каміна, зверху або збоку,
так як поставляється в пластиковому корпусі.

ЕЛЕКТРОННИЙ ВИМІРЮВАЧ ТЯГИ - ZPID
ST-322 zPID *

183,46

ST-322 zPid використовується для твердопаливного котла або каміна, з ручним
засипанням палива (дрова, вугілля і т.д.). Автоматика ST322 управляє
заслонкою, яка дозує подачу повітря в топку котла, камеру згоряння і двома
циркуляційними насосами: ЦО і ГВП. Контролер оснащений PID регулюванням.
Основною і головною відмінністю від інших систем управління котлами з
вентилятором, є абсолютно безшумна робота системи. Автоматика монтується
на корпус котла, печі, каміна, зверху або збоку, так як поставляється в
пластиковому корпусі.

КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ КОТЛА З ПОДАЮЧИМ МЕХАНІЗМОМ
ST-37n RS ST-37n RS H

КОНТРОЛЕР ДЛЯ КОТЛІВ З ПОДАЮЧИМ МЕХАНІЗМОМ

202,93

ST-37 призначений для котлів ЦО зі шнекової або поршневої системи подачі
палива. Управляє насосом циркуляції води ЦО, насосом гарячого
водопостачання ГВП, роботою вентилятора і
живильником палива. Цей пристрій може працювати зі стандартним кімнатним
регулятором, з RS комунікацією, з GSM або інтернет модулями. Додатковою
перевагою є можливість роботи з двома змішувальними клапанами через
додаткові модулі ST-61 з можливістю погодного управління.
Функції:
- автоматичне керування вентилятором;
- управління насосом ЦО;
- управління насосом ГВП;
- можливість підключення кімнатного термостата;
- можливість підключення GSM модуля;
- автоматична подача палива.

ST-80

КОНТРОЛЕР ДЛЯ КОТЛІВ З ПОДАЮЧИМ МЕХАНІЗМОМ

132,83

ST-80 призначений для управління твердопаливним котлом центрального
опалення з
автоматичною подачею палива. Управляє насосом центрального опалення.
Монтаж контролера ST-80 здійснюється безпосередньо в корпусі котла або на
корпус котла.
Функції контролера:
- управління вентилятором і шнековим або поршневим контейнером;
- управління насосом центрального опалення.

ST-48 ST-48 H

КОНТРОЛЕР ДЛЯ КОТЛІВ З ПОДАЮЧИМ МЕХАНІЗМОМ

345,92

ST-48 призначений для котлів ЦО з шнековою або поршневою системою подачі
палива. Управляє насосом циркуляції води ЦО, насосом гарячого
водопостачання ГВП, насосом рецеркуляції і насосом для теплої підлоги. Також
контролює роботу вентилятора і живильника палива. Цей пристрій може
працювати зі стандартним кімнатним регулятором, з RS комунікацією, з ST-65
GSM або ST-500 інтернет модулями. Додатковою перевагою є можливість
роботи з двома змішувальними клапанами через додаткові модулі ST-61 або ST431n з можливістю погодного управління.

КОНТРОЛЕР ДЛЯ КОТЛІВ З ПОДАЮЧИМ МЕХАНІЗМОМ
ST-480 ST-480 H

397,79

ST-480 призначений для котлів ЦО з шнековою або поршневою системою
подачі палива. Управляє насосом циркуляції води ЦО, насосом гарячого
водопостачання ГВП, насосом рецеркуляції і насосом для теплої підлоги і
змішувальним трьох ходовим клапаном через сервомотор. Також контролює
роботу вентилятора і живильника палива. Цей пристрій може працювати зі
стандартним кімнатним регулятором, з RS комунікацією, з ST-65 GSM або ST500,ST-505 і WIFI RS інтернет модулями. Додатковою перевагою є можливість
роботи з змішувальним клапаном через додаткові модулі ST-61 або ST-431n, I1, I-1m з можливістю погодного управління.

КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ КАМІНУ
КОНТРОЛЕР ДЛЯ КАМІНУ - ZPID
ST-391 zPID

265,36

ST-391 zPid з дросельною заслонкою використовується для каміна з водяним
контуром.
Автоматика ST391 zpid управляє заслонкою, яка дозує подачу повітря в
залежності від заданої температури, двома циркуляційними насосами: ЦО і ГВП
та виходом без напруги, для управління додатковим пристроєм (газовим або
електро котлом). Контролер оснащений датчиком вихлопних (димових) газів і
PID регулюванням. Основною і головною відмінністю від інших систем
управління з вентилятором, є абсолютно безшумна робота системи. За
допомогою додаткових модулів є
можливість повністю контролювати роботу всієї системи опалення через
комп'ютер або смартфон за допомогою сучасного програмного забезпечення.
Даний регулятор обладнаний програмою zPID. Такий тип управління полягає в
контролі температури на виході димових газів (утримуючи її на постійному рівні)
і в утриманні постійної температури котла (каміна).

КОНТРОЛЕР ДЛЯ КАМІНУ - ZPID
ST-392 zPID

314,25

Функції, які реалізує контролер:
- робота циркуляційного насоса
- контроль роботи додаткового CWU або напольного насосу
- контроль буферного насосу або ладомату
- робота дросельної заслонки, відключення контактора або включення
експлуатації газової печі в залежності від необхідної температури води в
ланцюзі, включаючи гістерезис
програмне забезпечення zPID
- буферна служба (два датчика)
- можливість підключення ST-65 GSM або ST-505 Internet модуля

КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
КОНТРОЛЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ (2 НАСОСА)
ST-27i

69,79

Регулятор ST-27i є універсальним контролером з двома температурними
датчиками,
призначеними для управління циркуляційними насосами. Автоматика ST-27i
призначена для управління роботою двох циркуляційних насосів: це насосом
центрального опалення (ЦО) та насосом гарячого водопостачання ГВП або
теплої підлоги. Для насоса ЦО: насос включиться
якщо температура перевищує задану температуру і вимкнеться якщо котел
охолоне. Для другого насоса: крім температури включення, є можливість
встановлювати задану температуру відключення насоса, до якої насос буде
працювати. Корпус виготовлений з високоякісних
матеріалів, стійких до високих і низьких температур.

ST-427i

КОНТРОЛЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ (3 НАСОСА)

94,84

Регулятор ST-427i є універсальним контролером з трьома температурними
датчиками,
призначеними для управління циркуляційними насосами. Автоматика ST-427i
призначена для управління роботою трьох циркуляційних насосів, це насосом
центрального опалення (ЦО), насосом гарячого водопостачання ГВП і теплої
підлоги. Для насоса ЦО: насос включиться якщо
температура перевищує задану температуру і вимкнеться якщо котел охолоне.
Для насоса ГВС і теплої підлоги: крім температури включення, є можливість
встановлювати задану температуру відключення насосів, до якої насос буде
працювати. Крім цього включення насоса теплої підлоги можна здійснювати з
використанням сигналу від кімнатного регулятора. Корпус виготовлений з
високоякісних матеріалів, стійких до високих і низьких температур.

ST-430

КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ (ОБСЛУГОВУВАННЯ 1 ПРИВОДУ)

120,52

Регулятор ST-430 призначений для обслуговування трьох або чотириходового
змішувального вентиля з можливістю підключення додаткового насоса
змішувального вентиля. ST-430 оснащений функцією управління в залежності
від погоди і має можливість підключення кімнатного регулятора. Додатковою
перевагою пристрою є захист температури повернення, виконуючий функцію
захисту від закипання води в малому контурі котла, або від занадто низької
температури води, що повертається в котел.

ST-513

МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ НАГРІВАЛЬНОГО КОНТУРУ

48,96

Функції модулю:
• Вихід напруги шляхом перемикання входу напруги
• 230 В вихід
• входи від 230 1-5
МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ ДВОХ НАГРІВАЛЬНИХ КОНТУРІВ
ST-517

48,96

Модуль може працювати з двома циркуляційними насосами. Після отримання
сигналу від регулятора кімнат, що не розігрівається, модуль перемикає
відповідний насос. У ситуації, коли будь-яка схема повідомляє про недостатню
температуру, модуль вмикає потенційний контакт. Якщо модуль підтримує
установку підлоги, слід використовувати додатковий біметалічний датчик
(розташований на трубі подачі максимально близько до котла) - термопари.
Якщо температура сигналізації перевищена, термостат відключить насос - це не
дозволить перегріти установку
теплої підлоги.

ST-61v4

КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ - УПРАВЛІННЯ ОДНИМ
ЗМІШУВАЛЬНИМ
КЛАПАНОМ (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ ДО ГОЛОВНОГО КОНТРОЛЕРА)

159,13

Функції, які реалізує контролер:
- контроль трьох або чотирьохходових клапанів
- функція зворотнього захисту
- контроль теплої підлоги
- можливість підключення регулятора приміщення
Обладнання: модуль кабелю живлення, кабель живлення для насоса, RSкомунікаційний кабель для контролера котла, датчик клапана, датчик
повернення, зовнішній датчик.

i-1m

КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ - УПРАВЛІННЯ ОДНИМ
ЗМІШУВАЛЬНИМ
КЛАПАНОМ (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ ДО ГОЛОВНОГО КОНТРОЛЕРА)

97,58

Регулятор I-1m або як його ще називають додатковий модуль розширення для
обслуговування клапана трьох або чотирьох ходового змішувача який
під'єднується до головного контролера з можливістю підключення додаткового
насосу змішувального клапану. Оснащений функцією
управління в залежності від погоди і має можливість підключення кімнатного
регулятора (двопозиційний вкл. / викл.).
Додатковою перевагою пристрою є захист температури повернення,
виконуючий функцію захисту від закипання води в малому контурі котла, або від
занадто низької температури води, що
повертається в котел.

КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ
ST-431N

129,77

Регулятор ST-431n призначений для обслуговування трьох або чотириходового
змішувального клапану з можливістю підключення додаткового насосу
змішувального клапану. ST-431n
оснащений функцією управління в залежності від погоди і має можливість
підключення кімнатного регулятора або RS.
Додатково цей контролер може працювати з двома модулями клапана, що дає
можливість
управляти в цілому трьома змішувальними клапанами. Додатковою перевагою
пристрою є захист температури повернення, виконуючий функцію захисту від
закипання води в малому контурі
котла, або від занадто низької температури води, що повертається в котел.

i-1

КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ - EMODUL

137,98

Регулятор I-1 призначений для обслуговування трьох або чотириходового
змішувального клапану з можливістю підключення додаткового насосу
змішувального клапану. Оснащений функцією
управління в залежності від погоди і має можливість підключення кімнатного
регулятора або RS.
Додатково цей контролер може працювати з двома модулями клапана, що дає
можливість управляти в цілому трьома змішувальними клапанами. Додатковою
перевагою пристрою є захист температури повернення, виконуючий функцію
захисту від закипання води в малому контурі котла, або від занадто низької
температури води, що повертається в котел.

i-1 CWU

КОНТРОЛЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ (ОБСЛУГОВУВАННЯ 1 ЗМІШУВАЛЬНОГО
КЛАПАНУ + КОНТУР
ГВС)

139,35

Функціональні можливості контролера Tech i-1 CWU:
- плавне управління трьох або чотирьохходовим змішувальним клапаном
- управління роботою насоса клапана
- управління роботою насоса ГВС
- можливість управління двома клапанами за допомогою додаткових модулів I1m, I-1, ST-431n
- тижневе програмування
- захист температури повернення
- погодозалежне управління
- можливість спільної роботи з бездротовим кімнатним терморегулятором з
комунікацією RS (перегляд і зміна температури головного контролера)
- можливість спільної роботи з традиційним провідним кімнатним
терморегулятором (двохпозиційним - вкл / викл)
- можливість підключення інтернет-модуля ST-505 Ethernet або Wi-Fi RS для
дистанційного контролю і управління через інтернет по домашній мережі
- можливість підключення модуля ST-65 GSM для дистанційного контролю та
управління зі смартфона GSM
- USB-порт для оновлення програмного забезпечення
- Підтримка через новий мобільний додаток emodul

i-2

i-3

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ (ОБСЛУГОВУВАННЯ: 2 ЗМІШУВАЛЬНИХ
КЛАПАНА)
Регулятор I-2 дозволяє приєднувати кілька джерел тепла (два змішувальних
клапана і два додаткових клапана) і кілька кімнатних регуляторів (так що ви
можете запрограмувати різні рівні температури в різних кімнатах). Крім того,
контролери для інсталяціі TECH уможливлюють підключення інших функцій таких, як освітлення або зрошення газону. Всі регулятори оснащені зручним
великим LCD сенсорним екраном і мають роз'єм USB.

244,47

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ (ОБСЛУГОВУВАННЯ: 3 ЗМІШУВАЛЬНИХ
КЛАПАНА + СОЛЯРНА
СИСТЕМА)

312,32

Регулятор I-3 дозволяє приєднувати кілька джерел тепла (три змішувальних
клапана і два додаткових клапана), солярної системи і кілька кімнатних
регуляторів (так що ви можете
запрограмувати різні рівні температури в різних кімнатах). Крім того, контролери
для ігсталяціі TECH уможливлюють підключення інших функцій - таких, як
освітлення або зрошення газону. Всі регулятори оснащені зручним великим LCD
сенсорним екраном і мають роз'єм USB.

ST-408N

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ (ОБСЛУГОВУВАННЯ: 2 ЗМІШУВАЛЬНИХ
КЛАПАНА)

223,00

Регулятор ST-408n дозволяє приєднувати кілька джерел тепла (два
змішувальних клапана і два додаткових клапана) і кілька кімнатних регуляторів
(так що ви можете запрограмувати різні рівні температури в різних кімнатах).
Крім того, контролери для інсталяціі TECH уможливлюють підключення інших
функцій - таких, як освітлення або зрошення газону. Всі регулятори оснащені
зручним великим LCD сенсорним екраном і мають роз'єм USB.

КОНТРОЛЕР ЦИРКУЛЯЦІЇ CWU
ST-11

181,47

TECH ST-11 - контролер для лінії рециркуляції ГВП. Управляє циркуляційним
насосом. Завдяки використанню пристрою TECH ST-11 до мінімуму
скорочується очікування потоку гарячої води на змішувачі, підвищується
комфорт гарячого водокористування, знижує витрату електрики і
продовжує термін служби рециркуляційного насоса.
Контролер TECH ST-11 має всі необхідні функції для обслуговування різних
систем рециркуляції. Він може також запускати рециркуляційний насос, якщо
система перегрівається (приклад, геліосистема). Пристрій включає функцію
анти-стоп, регулювання часу роботи насоса, з індивідуальним регулюванням під
потреби користувача.

КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ СОЛЯРНИХ УСТАНОВОК
ST-21 SOLAR

КОНТРОЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНИХ УСТАНОВОК

101,10

Регулятор ST-21 SOLAR є контролером для роботи сонячних панелей
(колекторів). Контролер
керує основним насосом (колекторним) на підставі зміни температури на
впускному колекторі і в акумуляторному баці (ГВС). Регулятор ST-21 solar
оснащений системою запобігання зависання насоса протягом тривалого
простою, через кожні 10 днів насос активується на 1 хвилину. Ця автоматика
обладнана додатковою функцією для захисту системи від замерзання. Коли
датчик температури або резервуара опуститься нижче 6 ° C насос включиться і
буде працювати постійно поки температура не підніметься вище 7 ° С.

КОНТРОЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНИХ УСТАНОВОК
ST-401N PWM

127,72

Контролер TECH ST-401N PWM призначений для управління систем сонячних
колекторів. Даний контролер управляє основним насосом (колекторним) на
підставі вимірювання температури на
впускному колекторі і в баку-накопичувачі. Опціонально існує можливість
підключення додаткового обладнання: змішуючого насоса або електричного
нагрівача, а також передачі сигналу розпалювання для котла ЦО. Управління
змішувальним насосом і подача сигналу розпалювання для котла ЦО можливі
прямо з контролера, проте в разі управління нагріванням необхідне додаткове
реле сигналу.

ST-402N PWM

КОНТРОЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНИХ УСТАНОВОК

148,95

Це пульт керування для сонячних систем, що керує роботою колекторних
насосів, шляхом
вимірювання температури колектора і бака-накопичувача (акумулюючої
ємності). За бажанням, можна підключити додатковий пристрій: циркуляційний
насос, електричний нагрівач або подати сигнал в котел ЦО для того, щоб його
запалити. Корпус виготовлений з високоякісних матеріалів, стійких до високих і
низьких температур.
Функції контроллера:
•управління насосами (або насоса і клапана)
•контроль сигналу ШІМ насоса
•обслуговування та ремонт системи для дванадцяти конфігурацій сонячної
системи
•захист від перегріву і замерзання колектора
•можливість підключення додаткових пристроїв:
-циркуляційний насос
-електричний нагрівач Оснащення контролера:
- Великий ЖК-дисплей
- Датчик температури колектора
- Датчик температури зберігання тепла
- Корпус виготовлений з високоякісних матеріалів.

ST-460 PWM

КОНТРОЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНИХ УСТАНОВОК

267,92

Контролер TECH ST-460 PWM призначений для управління систем сонячних
колекторів в 10 різних конфігураціях. Цей контролер управляє роботою
колекторних насосів (або насосом і клапаном) на підставі вимірювання
температури колекторної батареї і температури бака- накопичувача (двох
баків). Існує можливість підключення додаткових приладів: модуля для
підключення інтернету, модуля GSM, циркуляційного насоса, електричної грілки
або передача сигналу на котел ЦО з метою його включення. Управління
циркуляційним насосом а також
передача сигналу на котел ЦО з метою його включення можливо безпосередньо
з контролера, але в разі управління електричним нагрівачем необхідний
додатковий передавач сигналу.

ПРОВІДНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ - СЕРІЯ 5
L-5

ПРОВІДНИЙ КОНТРОЛЕР ТЕРМОСТАТИЧНИХ КЛАПАНІВ (8 СЕКЦІЙ)

74,30

Автоматика L5 для систем теплої підлоги дозволяє управляти температурою
індивідуально в кожній кімнаті окремо, а також з мобільних пристроїв. Більш
того, регулятор для підлогового опалення TECH дозволяє підключити насос і
нагрівач (котел) для подальшого обігріву приміщення. Ці контролери правильно
пристосовані для роботи в різних системах опалення і мають можливість
швидкого підключення нових компонентів. Регулятор L5 призначений для
обслуговування максимум 22-х термостатичних приводів за допомогою 8
кімнатних регуляторів.

ПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-5
ST-294 v1

31,05

Це кімнатний регулятор, що має дисплей на якому виводиться поточна
температура та задана. Також має можливість змінювати задану температуру
за допомогою сенсорних клавіш, є функція таймеру. Даний регулятор передає
дані на контролер L-5 за допомогою провідника, має сучасний дизайн та
простий у керуванні.

ST-290 v3

ПРОВІДНИЙ ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L5

43,05

Універсальний провідний кімнатний регулятор типу ST-290 v3 управляє
обігрівальним пристроєм на основі кімнатної температури (наприклад газової,
масляної / електричною піччю, або
контролером котла). Цей регулятор призначений для підтримки заданої
температури в
приміщенні, посилаючи сигнал на нагрівальний пристрій з інформацією про те,
що приміщення обігріто до необхідної температури.

ST-292 v3

ПРОВІДНИЙ ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L5+
ТЕПЛА ПІДЛОГА

56,52

Кімнатний двопозиційний регулятор призначений для керування нагрівальним
обладнанням (наприклад, котлом ЦО, газовим котлом, масляним, електричним).
Регулятор повинен
підтримувати задану температуру в приміщенні, посилаючи сигнал
опалювального обладнання (розмикання контакту) з інформацією про нагріте
приміщення.

STT-230/2 M30

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

20,00

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках або
відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні рейки або
кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT-230/2 оснащений
індикатором положення штока клапана. Він оснащений електричним шнуром 1
м. І гайкою з різьбленням M30 x 1,5 для установки безпосередньо на роздільник
або на клапані радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті (NC).

STT-230/2 M28

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

22,00

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках або
відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні рейки або
кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT-230/2 оснащений
індикатором положення штока клапана. Він оснащений електричним шнуром 1
м. І гайкою з різьбленням M28 x 1,5 для установки безпосередньо на роздільник
або на клапані радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті (NC).

STT-230/2 S M30

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

18,00

Термоелектричний привід TECH STT-230/2 S призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках або
відкриття і закриття клапанів опалювальних приладів. Ними можна керувати за
допомогою монтажної рейки або кімнатних регуляторів. Термоелектричний
привід TECH STT-230 / 2s оснащений індикатором положення штока клапана.
Він оснащений електричним шнуром 1 м. і гайкою з різьбленням M30x1,5 для
установки безпосередньо на роздільник або на клапані радіатора. Приводи в
знеструмленому стані закриті (NC).

БЕЗПРОВІДНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ З КЛАПАНОМ - СЕРІЯ 6

L-6

БЕЗПРОВІДНИЙ КОНТРОЛЕР ТЕРМОСТАТИЧНИХ КЛАПАНІВ (6 СЕКЦІЙ + КЛАПАН АБО 8
СЕКЦІЙ)

211,60

Безпровідна автоматика L6 для систем теплої підлоги дозволяє управляти
температурою індивідуально в кожній кімнаті окремо, а також з мобільних
пристроїв. Більш того, регулятор для підлогового опалення TECH дозволяє
підключити насос і нагрівач (котел) для подальшого обігріву приміщення. Ці
контролери правильно пристосовані для роботи в різних системах опалення і
мають можливість швидкого підключення нових компонентів. Регулятор L6
призначений для обслуговування максимум 22-х термостатичних приводів за
допомогою 8 кімнатних регуляторів, або 18 сервоголовок з 6-ма кімнатними
регуляторами (датчиками C-6r, R-6, R-6s, R-6k) і трьох чотирьох ходовим
клапаном.

C-6r
r-radiowy

БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДАТЧИК

24,31

Кімнатний бездротовий термостат Tech C-6r призначений для роботи разом з
контролером L-6. Даний контролер працює на двох батарейках типу ААА.
Датчик встановлюється в певних зонах опалення, з яких потрібно зняти
температуру.
R-6
Dawniej ST-290v4

БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР (СПІЛЬНА РОБОТА З L-6)

80,46

Кімнатний бездротовий термостат R-6 призначений для роботи разом з
контролером L-6. Даний контролер працює на двох батарейках типу АА. Датчик
встановлюється в певних зонах опалення, з яких потрібно зняти температуру.
Даний контролер Tech R6 - це удосконалена версія кімнатного контролера ST290. Так само як і у його попередника є можливість програмування день / ніч,
тижневий або місячний цикл, а також обігрів або охолодження.

R-6s
Dawniej ST-292v4 S – szklany

БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР (СПІЛЬНА РОБОТА З L-6)

92,45

Кімнатний бездротовий термостат R-6s призначений для роботи разом з
контролером L-6. Даний контролер працює на двох батарейках типу АА. Датчик
встановлюється в певних зонах опалення, з яких потрібно зняти температуру.
Даний контролер Tech R6s - це удосконалена версія сенсорного кімнатного
контролера ST-292. Так само як і у його попередника є можливість
програмування день / ніч, тижневий або місячний цикл, а також обігрів або
охолодження.

R-6k
Dawniej ST-2806 k – kolorowy

БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-6 (ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ)

243,44

Кімнатний терморегулятор TECH R-6 k призначений для управління
термоелектричною голівкою за допомогою монтажної планки TECH L-6. Цей
терморегулятор призначений для підтримки заданої температури в приміщенні і
передачі сигналу на пристрій (розмикання контакту) з інформацією про
нагрівання приміщення до необхідної температури. Зв'язок здійснюється по
бездротовій мережі. Простий монтаж в установлюючій електричній коробці (ø60
мм). Живлення 230В 50 Гц.

M-6
(dawniej ST-2805)

БЕЗПРОВІДНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-6 (ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ)

243,44

Панель управління M-6 призначена для управління відомими контролерами
(кімнатними
термостатами). Якщо використовуються регулятори М-6 (R-6 k) то маємо
можливість змінювати задану температуру кожного з них і змінити режим. Після
підключення кімнатних регуляторів з традиційним зв'язком (наприклад, R-6 і R6s), користувач може переглянути клапан (відкритий / закритий). Після
підключення датчика C-6 користувач має можливість змінювати задану
температуру. Чіткий і великий графічний дисплей з підсвічуванням кольорового
екрану дозволяє легко читати і змінювати параметри управління.

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД
STT-230/2 M30

20,00

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках або
відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні рейки або
кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT-230/2 оснащений
індикатором положення штока клапана. Він оснащений електричним шнуром 1
м. І гайкою з різьбленням M30 x 1,5 для установки безпосередньо на роздільник
або на клапані радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті (NC).

STT-230/2 M28

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

22,00

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках або
відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні рейки або
кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT-230/2 оснащений
індикатором положення штока клапана. Він оснащений електричним шнуром 1
м. І гайкою з різьбленням M28 x 1,5 для установки безпосередньо на роздільник
або на клапані радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті (NC).

STT-230/2 S M30

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД
Термоелектричний привід TECH STT-230/2 S призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках або
відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Ними можна керувати за допомогою монтажної рейки
або кімнатних регуляторів. Термоелектричний привід TECH STT-230 / 2s
оснащений індикатором положення штока клапана. Він оснащений електричним
шнуром 1 м. і гайкою з різьбленням M30x1,5 для установки безпосередньо на
роздільник або на клапані радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті
(NC).

18,00

ПРОВІДНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ З ІНТЕРНЕТОМ - СЕРІЯ 7
ПРОВІДНИЙ КОНТРОЛЕР ТЕРМОСТАТИЧНИХ КЛАПАНІВ (8 СЕКЦІЙ)

L-7

Це блок керування, який керує закриванням та відкриванням
термостатичних клапанів, що в свою чергу відкривають або
закривають потік теплоносія в контури теплої підлоги. Контроллер
працює у такому порядку: отримавши запит на нагрів кімнати від
кімнатного термостата, відкриває потік
теплоносія в контури даної кімнати. При досягненні заданої
температури все проходить в зворотньому порядку.
Функції Tech L-7:
•Можливість обслуговування максимум 22 термостатичних приводів
за допомогою 8 кімнатних датчиків С-7 р:
- 3 кімнатних датчика можуть обслуговувати 12 приводів (кожен
максимально по 4 привода)
•Один вихід 230В для насоса
•Можливість підключення панелі управління М-7 зі зв'язком RS; ST507 Ethernet або ST-5060 RS для управління установкою через
Інтернет
•Можливість підключення модуля сервопривода ST-431n
167,09
ПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР

C-7p
p -przewodowy

Кімнатний провідний термостат C-7p призначений для роботи разом
з контролером L-7. Даний контролер працює на двох батарейках
типу ААА. Датчик встановлюється в певних зонах
опалення, з яких потрібно зняти температуру.

15,07

ПРОВІДНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-7 (ПРИХОВАНИЙ
МОНТАЖ)

M-7

Панель керування Tech M-7 призначена для дублюючого керування
контроллера L-7. Тобто контроллер L-7 знаходиться неподалік від
колектора теплої підлоги (котельня,підвальне
приміщення та ін.), так як він підключений з термостатичними
клапанами електро провідником. А дану панель керування Tech M-7
за допомогою провідника ми можемо встановити в будь якій
частині будинку, де Вам зручно. При цьому, не заходячи в
котельню, Ви можете контролювати та змінювати налаштування
температури теплої підлоги. Сама панель керування не є
обов'язковим комплектуючим, але є рекомендованою і основною, її
задачею є комфортне та просте управління температурою у
Вашому будинку. Просте рішення для складних технологій.

191,05
ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЕРІВ L-7, L-8

ST-507

Універсальний інтернет-модуль Tech ST-507 призначений для
управління і контролю дистанційно автоматикою Tech L-7, Tech L-8.
Можливий перегляд історії температур у вигляді добре читаючих
графіків. Можливості та способи конфігурації контролера залежать
від виду і програмного забезпечення контролера. Інтернет-модуль
TECH ST-507 являє собою пристрій, який дозволяє здійснювати
дистанційне керування контролерами термостатичних
сервоприводів ( "монтажними планками") нового покоління через
інтернет. Користувач контролює температуру в окремих зонах, може
змінювати задану температуру, визначати тижневі графіки
температур і т.д.
182,49
ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ WI-FI

WiFi RS

Універсальний wifi інтернет-модуль Tech WIFI RS (ST-5060 RS)
призначений для управління і
контролю дистанційно через інтернет і додаток, автоматикою для
котла центрального опалення, або контролерами для інсталяції.
Можливий перегляд історії температур у вигляді добре читаючих
графіків, а також можливий перегляд тривог контролера.
Можливості та способи конфігурації
контролера залежать від виду і програмного забезпечення
контролера.
186,95
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-230/2 M30

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для
автоматичного відкриття і закриття клапанів, встановлених на
опалювальних роздільниках або відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні
рейки або кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT230/2 оснащений індикатором положення штока клапана. Він
оснащений електричним шнуром 1 м. І гайкою з різьбленням M30 x
1,5 для установки безпосередньо на роздільник або на клапані
радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті (NC).

20,00

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-230/2 M28

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для
автоматичного відкриття і закриття клапанів, встановлених на
опалювальних роздільниках або відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні
рейки або кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT230/2 оснащений індикатором положення штока клапана. Він
оснащений електричним шнуром 1 м. І гайкою з різьбленням M28 x
1,5 для установки безпосередньо на роздільник або на клапані
радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті (NC).
22,00
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-230/2 S M30

Термоелектричний привід TECH STT-230/2 S призначений для
автоматичного відкриття і закриття клапанів, встановлених на
опалювальних роздільниках або відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Ними можна керувати за допомогою
монтажної рейки або кімнатних регуляторів. Термоелектричний
привід TECH STT-230 / 2s оснащений індикатором положення штока
клапана. Він оснащений електричним шнуром 1 м. і гайкою з
різьбленням M30x1,5 для установки безпосередньо на роздільник
або на клапані радіатора. Приводи в знеструмленому стані закриті
(NC).
18,00
КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ

i-1

Регулятор I-1 призначений для обслуговування трьох або
чотириходового змішувального клапану з можливістю підключення
додаткового насосу змішувального клапану. Оснащений функцією
управління в залежності від погоди і має можливість підключення
кімнатного регулятора або RS.
Додатково цей контролер може працювати з двома модулями
клапана, що дає можливість
управляти в цілому трьома змішувальними клапанами. Додатковою
перевагою пристрою є захист температури повернення, виконуючий
функцію захисту від закипання води в малому контурі
котла, або від занадто низької температури води, що повертається
в котел.

137,98
КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ - УПРАВЛІННЯ ОДНИМ
ЗМІШУВАЛЬНИМ
КЛАПАНОМ
ДО ГОЛОВНОГО
Регулятор
I-1m або(МОДУЛЬ
як його щеРОЗШИРЕННЯ
називають додатковий
модуль

i-1m

розширення для обслуговування клапана трьох або чотирьох
ходового змішувача, який приєднується до головного контролера з
можливістю підключення додаткового насоса змішувального
вентиля. Оснащений функцією
управління в залежності від погоди і має можливість підключення
кімнатного регулятора. Додатковою перевагою пристрою є захист
температури повернення, виконуючого функцію захисту від
закипання води в малому контурі котла, або від занадто низької
температури води, що повертається в котел.

97,58

БЕЗПРОВІДНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ З ІНТЕРНЕТОМ - СЕРІЯ 8
БЕЗПРОВІДНИЙ КОНТРОЛЕР ТЕРМОСТАТИЧНИХ КЛАПАНІВ (8 СЕКЦІЙ)

L-8

Безпровідна автоматика L8 для систем теплої підлоги дозволяє управляти
температурою індивідуально в кожній кімнаті окремо, а також з мобільних
пристроїв. Більш того, регулятор для
підлогового опалення TECH дозволяє підключити насос і нагрівач (котел)
для подальшого обігріву приміщення. Ці контролери правильно
пристосовані для роботи в різних системах опалення і
мають можливість швидкого підключення нових компонентів. Регулятор L8
призначений для обслуговування максимум 22-х термостатичних приводів
за допомогою 8 кімнатних регуляторів (C8r, C-8zr, R-8b, R-8z, R-8k).
211,60
БЕЗПРОВІДНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ

C-mini

Датчики C-mini призначені для роботи з головним контролером. Їх
встановлюють в окремих обігрівальних зонах. Інформація про поточну
температуру приміщення відправляється на головний контролер, який на
основі цих даних управляє термостатичними клапанами (відкриваючи їх,
коли приміщення ненагріте і закриваючи після досягнення заданої
температури в приміщенні).

24,31
БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДАТЧИК

C-8r
r-radiowy

Кімнатний бездротовий термостат C-8r призначений для роботи разом з
контролером L-8. Даний контролер працює на двох батарейках типу ААА.
Датчик встановлюється в певних зонах
опалення, з яких потрібно зняти температуру.
24,31
БЕЗПРОВІДНИЙ ДАТЧИК ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ NTC

C-8f
f-podlogowy

Tech ST-C-8 f - це безпровідний, кімнатний датчик температури (повітря
кімнати) та виносний датчик для підлоги (температура теплої підлоги),
призначений для роботи з контролером L-8. Зчитує фактичну температуру
кімнати та теплої підлоги за допомогою виносного температурного датчика.
Принцип роботи такий: даний датчик зчитує температуру теплоносія теплої
підлоги щоб та неперевищувала допустимих 50°C і згідно кривої передає
на блок керування. По цих даних блок керування згідно кривої відкриває
або закриває термостатичний клапан, що дає змогу
контролювати точну температуру в кімнаті, і цим економити витрати на
опалення. Чим ближча температура до заданої тим нижче значення
температури теплої підлоги.
•Корпус: білий або чорний
•Довжина датчика теплої підлоги: до 2м
•Розміри: 80х80х16
•Матеріал: полімер

27,73
БЕЗПРОВІДНИЙ ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

C-8 zr
Z-zewnętrzny r-radiowy

TECH ST-C-8 zr - це бездротовий датчик зовнішньої температури,
призначений для роботи з
контролером L-8. Датчик зчитує фактичну тепературу серидовища і
передає на блок керування по бездротовому з'єднанню.
Особливості: встановлення датчика повинно здійснюватись чітко по
іструкції. Технічні характеристики:
•Діапазон вимірювання температури: від -40 до +50°C
•Радіус дії: до 30 метрів
•Живлення: 2 батарейки типу АА

24,31
БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР
Кімнатний бездротовий термостат Tech R-8b призначений для роботи
разом з контролером L-8. Даний контролер працює на двох батарейках
типу ААА. Датчик встановлюється в певних зонах опалення, з яких потрібно
зняти температуру. Задану температуру для даної зони можна змінити на
цьому датчику. Поточна температура постійно відображається на дисплеї.
R-8b
B-baterie

34,92

БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР

R-8z
Z-zasilanie

Бездротовий кімнатний терморегулятор Tech R-8 z призначений виключно
для роботи з
контролером TECH L-8. Терморегулятори Tech R-8 z встановлюються в
окремих зонах нагріву.
Вони пересилають інформацію про поточну температуру приміщення до
монтажної планки TECH L-8, яка на основі цієї інформації управляє
термоелектричними сервоприводами (відкриває їх,
коли в приміщенні не досягнуто заданої температури, і закриває, коли
досягається задана температура). Поточна температура постійно
відображається на світлодіодному дисплеї. Крім
цього за допомогою терморегулятора можна змінити задану в зоні
температуру на постійну або на
обмежений час.
43,48
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР (ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ)

R-8k
K-kolorowy

Бездротовий кімнатний терморегулятор Tech R-8 k призначений виключно
для роботи з
контролером TECH L-8. Терморегулятори Tech R-8 k встановлюються в
окремих зонах нагріву.
Вони пересилають інформацію про поточну температуру приміщення до
монтажної планки TECH L-8, яка на основі цієї інформації управляє
термоелектричними сервоприводами (відкриває їх,
коли в приміщенні не досягнуто заданої температури, і закриває, коли
досягається задана
температура). Кімнатний терморегулятор Tech R-8 k дозволяє змінювати
задану температуру в приміщенні, встановлювати тижневий графік
температур.

225,98

БЕЗПРОВІДНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ (ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ)

M-8

Панель управління M-8 призначена для роботи з планкою L-8 (автоматика
для інсталяції, теплої підлоги), її основне завдання управляти роботою
підлогового нагрівального обладнання.
Кімнатний регулятор M-8 встановлюється в обраній обігрівальній зоні. Він
відправляє інформацію про поточну температуру до панелі, яка на цій
основі управляє термостатичними клапанами (відкриваючи їх коли
приміщення незігріте і закриваючи їх після досягнення заданої температури
приміщення). M-8 дає можливість зміни заданої температури приміщення,
настройки тижневого графіка заданої температури. Кімнатний регулятор M8 призначений для управління настройками в інших зонах: задана
температура, тижневий графік, назва зони та інші.

225,98
ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЕРІВ L-7, L-8

ST-507

Універсальний інтернет-модуль Tech ST-507 призначений для управління і
контролю дистанційно автоматикою Tech L-7, Tech L-8. Можливий перегляд
історії температур у вигляді добре читаючих графіків. Можливості та
способи конфігурації контролера залежать від виду і програмного
забезпечення контролера. Інтернет-модуль TECH ST-507 являє собою
пристрій, який дозволяє здійснювати дистанційне керування контролерами
термостатичних сервоприводів нового
покоління через інтернет. Користувач контролює температуру в окремих
зонах, може змінювати задану температуру, визначати тижневі графіки
температур і т.д.
182,49
ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ WI-FI

WiFi RS

Універсальний wifi інтернет-модуль Tech WIFI RS (ST-5060 RS)
призначений для управління і
контролю дистанційно через інтернет і додаток, автоматикою для котла
центрального опалення, або контролерами для інсталяції. Можливий
перегляд історії температур у вигляді добре читаючих графіків, а також
можливий перегляд тривог контролера. Можливості та способи конфігурації
контролера залежать від виду і програмного забезпечення контролера.
186,95
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-230/2 M30

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках
або відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні рейки
або кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT-230/2
оснащений індикатором положення штока клапана. Він оснащений
електричним шнуром 1 м. І гайкою з різьбленням M30 x 1,5 для установки
безпосередньо на роздільник або на клапані радіатора. Приводи в
знеструмленому стані закриті (NC).

20,00

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-230/2 M28

Термоелектричний привід Tech STT-230/2 призначений для автоматичного
відкриття і закриття клапанів, встановлених на опалювальних роздільниках
або відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Вони можуть управлятися через монтажні рейки
або кімнатні регулятори. Термоелектричний привід Tech STT-230/2
оснащений індикатором положення штока клапана. Він оснащений
електричним шнуром 1 м. І гайкою з різьбленням M28 x 1,5 для установки
безпосередньо на роздільник або на клапані радіатора. Приводи в
знеструмленому стані закриті (NC).

22,00
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-230/2 S M30

Термоелектричний привід TECH STT-230/2 S призначений для
автоматичного відкриття і закриття клапанів, встановлених на
опалювальних роздільниках або відкриття і закриття клапанів
опалювальних приладів. Ними можна керувати за допомогою монтажної
рейки або кімнатних регуляторів. Термоелектричний привід TECH STT-230
/ 2s оснащений індикатором положення штока клапана. Він оснащений
електричним шнуром 1 м. і гайкою з різьбленням M30x1,5 для установки
безпосередньо на роздільник або на клапані радіатора. Приводи в
знеструмленому стані закриті (NC).
18,00
ДАТЧИК ВІДКРИВАННЯ ВІКНА

C-2

Функції: бездротове з'єднання, сигналізація, відкриття вікна, управління
обігрівом, компактні розміри, довга служба батареї, стриманий дизайн.
Живлення: батарея CR 2032

29,79
БЕЗПРОВІДНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-868

Бездротові термоелектричні приводи типу TECH STT-868 дозволяють
зручно і ефективно управляти температурою в окремих зонах опалення
будівлі. Система управління приводів
термостатів дозволяє досягти оптимального теплового комфорту, а також
сприяє значній економії енергії. Привід такого типу дозволяє взаємодіяти як
з системами опалення, так і охолодження.
Пристрій сумісний з кімнатними регуляторами TECH ST-8S, TECH WiFi-8S,
TECH ST-2807, TECH ST-2906 і монтажною планкою для термостатичних
приводів TECH L-8.
68,82
КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ

i-1

Регулятор I-1 призначений для обслуговування трьох або чотириходового
змішувального клапану з можливістю підключення додаткового насосу
змішувального клапану. Оснащений функцією
управління в залежності від погоди і має можливість підключення
кімнатного регулятора або RS.
Додатково цей контролер може працювати з двома модулями клапана, що
дає можливість
управляти в цілому трьома змішувальними клапанами. Додатковою
перевагою пристрою є захист температури повернення, виконуючий
функцію захисту від закипання води в малому контурі
котла, або від занадто низької температури води, що повертається в котел.

137,98
КОНТРОЛЕР ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНУ - УПРАВЛІННЯ ОДНИМ
ЗМІШУВАЛЬНИМ
КЛАПАНОМ (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ ДО ГОЛОВНОГО КОНТРОЛЕРА)

i-1m

Регулятор I-1m або як його ще називають додатковий модуль розширення
для обслуговування клапана трьох або чотирьох ходового змішувача, який
приєднується до головного контролера з можливістю підключення
додаткового насоса змішувального вентиля. Оснащений функцією
управління в залежності від погоди і має можливість підключення
кімнатного регулятора. Додатковою перевагою пристрою є захист
температури повернення, виконуючого функцію захисту від закипання води
в малому контурі котла, або від занадто низької температури води, що
повертається в котел.

97,58

ВИКОНАВЧИЙ МОДУЛЬ

MW-1

Виконавчий модуль TECH ST-MW1 - це безпровідний пристрій, завдання
якого полягає у відкриванні або закриванні електричних клапанів при
отриманні сигналу від головного
контролера, в залежності від температури зони. Особливості модуля:
- Бездротовий зв'язок з головним контролером
- Можливість роботи в ручному режимі
- Зв'язок без напруги
- Автоматичне вимкнення в разі відсутності зв'язку
78,75
ПОВТОРЮВАЧ (ПІДСИЛЮВАЧ) СИГНАЛУ

RP-3

Ретранслятор TECH RP-3 - це бездротовий пристрій, завданням якого є
зміцнити мережевий сигнал та розширити діапазон дії між
зареєстрованими пристроями. Пристрій чудово працює з постійними
перешкодами (бетонні стіни, металоконструкції тощо). Також добре
справляється з
утримкою хорошого сигналу при перешкодах пристроїв, що працюють на
тій же частоті (мобільні пристрої, пристрої глушіння сигналу, рації радіо
зв'язку).
Технічні характеристики:
•Живлення: 230V +/- 10% / 50 Hz
•Робоча температура: 5-50°C
•Витрата потужності: <1W
•Робоча частота: 868 MHz
•Максимальна потужність передачі: 25mW
78,75

БЕЗПРОВІДНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОПАЛЕННЯ РАДІАТОРАМИ (8 або 16 зон) + WIFI

WI-FI МОДУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИВОДАМИ

WiFi 8S

TECH WiFi 8S - бездротовий контролер для управління
термоелектричними приводами STT 868 з управлінням по WIFI. Контролер
здатний управляти одночасно 8 зонами з різною заданою
температурою з 6 сервоприводами в кожній зоні.
WiFi 8S забезпечить вам максимально зручне, віддалене керування
системою опалення через смартфон або ноутбук з будь-якої точки земної
кулі, комфорт в кожному приміщенні і істотну економію в затратах на
енергоносій.

185,92

УПРАВЛІННЯ МАХ 8 РІЗНИМИ ЗОНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ WIFI

ST-8S WiFi

Бездротовий кімнатний терморегулятор для керування електроприводами
TECH STT-868 (до 6 штук на зону). Терморегулятор TECH ST-8S
призначений для підтримки постійної температури в приміщенні за
допомогою електросервоприводу в 8 різних зонах.
Функції термостата TECH ST-8S WiFI:
- управління до 8 різних зон за допомогою вбудованого датчика
температури
- можливість підключення до 7 бездротових датчиків TECH C-8R або
кімнатних терморегуляторів TECH R-8B, або TECH R-8Z
- настройка дисплея: температура, дата, час, будильник
- екран регулює яскравість залежно від поточного часу доби
- в кожну зону можливе підключення до 6 шт. бездротових електроприводів
TECH STT-868
- можливість оновлення програмного забезпечення через порт USB
- кожна з зон може мати свій власний індивідуальний режим роботи
(постійну температуру, обмеження за часом або 6 різних графіків роботи)
295,83
УПРАВЛІННЯ МАХ 16 РІЗНИМИ ЗОНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ WIFI

ST-16S WiFi

Бездротовий кімнатний терморегулятор для керування електроприводами
TECH STT-868.
Терморегулятор TECH ST-16S призначений для підтримки постійної
температури в приміщенні за допомогою електросервоприводів в 16 різних
зонах.
Функції термостата TECH ST-16S WiFi:
- управління до 16 різних зон за допомогою вбудованого датчика
температури
- можливість підключення до 15 бездротових датчиків TECH C-8R або
кімнатних терморегуляторів TECH R-8B, або TECH R-8Z
- настройка дисплея: температура, дата, час, будильник
- екран регулює яскравість залежно від поточного часу доби
- в кожну зону можливе підключення до 6 шт. бездротових електроприводів
TECH STT-868
- підключення зовнішнього датчика температури на ІК порт
- можливість оновлення програмного забезпечення через порт USB
- кожна з зон може мати свій власний індивідуальний режим роботи
(постійну температуру, обмеження за часом або 6 різних графіків роботи)

313,29

БЕЗПРОВІДНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ

C-mini

Датчики C-mini призначені для роботи з головним контролером. Їх
встановлюють в окремих обігрівальних зонах. Інформація про поточну
температуру приміщення відправляється на головний контролер, який на
основі цих даних управляє термостатичними клапанами (відкриваючи їх,
коли приміщення ненагріте і закриваючи після досягнення заданої
температури в приміщенні).

24,31

БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДАТЧИК
C-8r
r-radiowy

Кімнатний бездротовий термостат C-8r призначений для роботи разом з
контролером L-8. Даний контролер працює на двох батарейках типу ААА.
Датчик встановлюється в певних зонах
опалення, з яких потрібно зняти температуру.

24,31

БЕЗПРОВІДНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-868

Бездротові термоелектричні приводи типу TECH STT-868 дозволяють
зручно і ефективно управляти температурою в окремих зонах опалення
будівлі. Система управління приводів
термостатів дозволяє досягти оптимального теплового комфорту, а також
сприяє значній економії енергії. Привід такого типу дозволяє взаємодіяти як
з системами опалення, так і охолодження.
Пристрій сумісний з кімнатними регуляторами TECH ST-8S, TECH WiFi-8S,
TECH ST-2807, TECH ST-2906 і монтажною планкою для термостатичних
приводів TECH L-8.
68,82
ДАТЧИК ВІДКРИВАННЯ ВІКНА

C-2

Функції: бездротове з'єднання, сигналізація, відкриття вікна, управління
обігрівом, компактні розміри, довга служба батареї, стриманий дизайн.
Живлення: батарея CR 2032
29,79
ВИКОНАВЧИЙ МОДУЛЬ

MW-1

Виконавчий модуль TECH ST-MW1 - це безпровідний пристрій, завдання
якого полягає у відкриванні або закриванні електричних клапанів при
отриманні сигналу від головного
контролера, в залежності від температури зони. Особливості модуля:
- Бездротовий зв'язок з головним контролером
- Можливість роботи в ручному режимі
- Зв'язок без напруги
- Автоматичне вимкнення в разі відсутності зв'язку
78,75
ПОВТОРЮВАЧ (ПІДСИЛЮВАЧ) СИГНАЛУ

RP-3

Ретранслятор TECH RP-3 - це бездротовий пристрій, завданням якого є
зміцнити мережевий сигнал та розширити діапазон дії між
зареєстрованими пристроями. Пристрій чудово працює з постійними
перешкодами (бетонні стіни, металоконструкції тощо). Також добре
справляється з
утримкою хорошого сигналу при перешкодах пристроїв, що працюють на
тій же частоті (мобільні пристрої, пристрої глушіння сигналу, рації радіо
зв'язку).
Технічні характеристики:
•Живлення: 230V +/- 10% / 50 Hz
•Робоча температура: 5-50°C
•Витрата потужності: <1W

78,75

БЕЗПРОВІДНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОПАЛЕННЯ РАДІАТОРАМИ (8 або 16 зон)
УПРАВЛІННЯ МАХ 8 РІЗНИМИ ЗОНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ WIFI

ST-8S

Бездротовий контроль електричних приводів. Бездротовий кімнатний
регулятор для управління електричними приводами STT-868 (до 6 шт на
зону). Регулятор має завдання підтримувати
постійну температуру в приміщенні за допомогою приводів. Простий
прихований монтаж в розподільній коробці (ø60 мм).
Блок живлення 230В, 50Гц.
225,98
УПРАВЛІННЯ МАХ 16 РІЗНИМИ ЗОНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ WIFI

ST-16S

Бездротовий кімнатний терморегулятор для керування електроприводами
TECH STT-868.
Терморегулятор TECH ST-16S призначений для підтримки постійної
температури в приміщенні за допомогою електросервоприводів в 16 різних
зонах.
Функції термостата TECH ST-16S:
- Управління до 16 різних зон за допомогою вбудованого датчика
температури
- можливість підключення до 15 бездротових датчиків TECH C-8R або
кімнатних терморегуляторів TECH R-8B, або TECH R-8Z
- настройка дисплея: температура, дата, час, будильник
- екран регулює яскравість залежно від поточного часу доби
- в кожну зону можливе підключення до 6 шт. бездротових електроприводи
TECH STT-868
- підключення зовнішнього датчика температури на ІК порт
- можливість оновлення програмного забезпечення через порт USB
- кожна з зон може мати свій власний індивідуальний режим роботи (постійну
температуру, обмеження за часом або 6 різних графіків роботи)

243,44
БЕЗПРОВІДНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ

C-mini

Датчики C-mini призначені для роботи з головним контролером. Їх
встановлюють в окремих обігрівальних зонах. Інформація про поточну
температуру приміщення відправляється на головний контролер, який на
основі цих даних управляє термостатичними клапанами (відкриваючи їх, коли
приміщення ненагріте і закриваючи після досягнення заданої температури в
приміщенні).
24,31
БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДАТЧИК

C-8r
r-radiowy

Кімнатний бездротовий термостат C-8r призначений для роботи разом з
контролером L-8. Даний контролер працює на двох батарейках типу ААА.
Датчик встановлюється в певних зонах
опалення, з яких потрібно зняти температуру.
24,31
БЕЗПРОВІДНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-868

Бездротові термоелектричні приводи типу TECH STT-868 дозволяють зручно
і ефективно управляти температурою в окремих зонах опалення будівлі.
Система управління приводів
термостатів дозволяє досягти оптимального теплового комфорту, а також
сприяє значній економії енергії. Привід такого типу дозволяє взаємодіяти як з
системами опалення, так і охолодження.
Пристрій сумісний з кімнатними регуляторами TECH ST-8S, TECH WiFi-8S,
TECH ST-2807, TECH ST-2906 і монтажною планкою для термостатичних
приводів TECH L-8.
68,82
ВИКОНАВЧИЙ МОДУЛЬ

MW-1

Виконавчий модуль TECH ST-MW1 - це безпровідний пристрій, завдання
якого полягає у відкриванні або закриванні електричних клапанів при
отриманні сигналу від головного
контролера, в залежності від температури зони. Особливості модуля:
- Бездротовий зв'язок з головним контролером
- Можливість роботи в ручному режимі
- Зв'язок без напруги
- Автоматичне вимкнення в разі відсутності зв'язку
78,75
ПОВТОРЮВАЧ (ПІДСИЛЮВАЧ) СИГНАЛУ

RP-3

RP-3

Ретранслятор TECH RP-3 - це бездротовий пристрій, завданням якого є
зміцнити мережевий сигнал та розширити діапазон дії між зареєстрованими
пристроями. Пристрій чудово працює з постійними перешкодами (бетонні
стіни, металоконструкції тощо). Також добре справляється з
утримкою хорошого сигналу при перешкодах пристроїв, що працюють на тій
же частоті (мобільні пристрої, пристрої глушіння сигналу, рації радіо зв'язку).
Технічні характеристики:
•Живлення: 230V +/- 10% / 50 Hz
•Робоча температура: 5-50°C
•Витрата потужності: <1W
•Робоча частота: 868 MHz
•Максимальна потужність передачі: 25mW

78,75
ДАТЧИК ВІДКРИВАННЯ ВІКНА

C-2

Функції: бездротове з'єднання, сигналізація, відкриття вікна, управління
обігрівом, компактні розміри, довга служба батареї, стриманий дизайн.
Живлення: батарея CR 2032
29,79

ПРОВІДНІ КІМНАТНІ РЕГУЛЯТОРИ двопозиційні (вкл/викл)
КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР

ST-294 v1

Це кімнатний регулятор, що має дисплей на якому виводиться поточна
температура та задана. Також має можливість змінювати задану
температуру за допомогою сенсорних клавіш, є функція таймеру. Даний
регулятор передає дані на контролер L-5 за допомогою провідника, має
сучасний дизайн та простий у керуванні.

31,05

ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР

ST-290 v3

Tech ST-290 v3 - це кімнатний регулятор, що працює по принципу
включення/виключення (котла, каміна тощо). Монтується безпосередньо в
кімнаті, та ПРОВІДНИМ шляхом з'єднується з нагрівальним пристроєм.
Оснащений LCD екраном з короткочасним підсвічуванням, на який
виводиться вся інформація (задана температура, фактична температура,
години, день тижня, заряд батареї та режим по якому працює регулятор).
Регулятор оснащений 3 мм склом для захисту та естетичного вигляду.
Завдяки розробленим програмним забезпеченням, регулятор може
виконувати ряд функцій:
•підтримка заданої кімнатної температури
•ручний режим
•функція OPTIMUM STAR
•функція нагрів/охолодження
•тижневе управління
•керування температурою в приміщенні
•можливість виводу на дисплей температури зовнішнього серидовища (за
допомогою безпровідного датчика температури)
•програма день/ніч.

43,05
ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР + ТЕПЛА ПІДЛОГА

ST-292 v3

Кімнатний двопозиційний регулятор призначений для керування
нагрівальним обладнанням (наприклад, котлом ЦО, газовим котлом,
масляним, електричним). Регулятор повинен
підтримувати задану температуру в приміщенні, посилаючи сигнал
опалювального обладнання (розмикання контакту) з інформацією про нагріте
приміщення.
56,52
ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР

ST-282

Кімнатний терморегулятор Tech ST-282 призначений для управління
опалювальним приладом (наприклад котел Центрального опалення, газовим,
електричним котлом, котлом на
відпрацьованому маслі). Терморегулятор призначений для підтримки заданої
температури в
приміщенні, посилаючи сигнал до опалювального приладу (розмикання
контакту) з інформацією про прогріванні приміщення. Зв'язок і передача
сигналу відбувається по двожильному кабелю. Джерело живлення виконавчий модуль встановлений на нагрівальному приладі.

178,61
ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР

ST-283

ST-283

Tech ST-283 - це кімнатний регулятор з сенсорним управлінням. Являє
собою регулятор з
кольоровим дисплеєм та багатим меню для налаштувань комфортної
температури в кімнаті. Дана автоматика працює шляхом передачі сигналу на
блок керування через провідник. Його основним призначенням являється
підтримання заданої температури та економії на витрати обігріву
приміщення.
Функції Tech ST-283:
• Управління температурою в приміщенні
• Функція будильнику (календарне програмуванння кожного дня)
• Функція яскравості дисплею день/ніч
• Шість режимів роботи: ручне налаштування, день/ ніч, подія (свято,
вечірка), відпустка, антизамерзання, тижневий.
188,05
WI-FI МОДУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БУДЬ-ЯКИМ НАГРІВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ ЧЕРЕЗ
ІНТЕРНЕТ

WiFi PK

Tech Wi-Fi PK модуль Wi-Fi - призначений для управління будь-яким
нагрівальним пристроєм через Інтернет.
Функції модуля:
- релейний вихід NO / NC (наприклад, для керування нагрівальним
пристроєм, який класифікується згідно з необхідністю нагріву приміщення)
- вбудований датчик температури
- один провідний датчик TECH C-7 p
- можливість вибору датчика роботи модуля (вбудований, зовнішній або два
одночасно)
- нагляд за роботою за допомогою веб-додатку www.emodul.eu
179,23

БЕЗПРОВІДНІ КІМНАТНІ РЕГУЛЯТОРИ двопозиційні (вкл/викл)
БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР

ST-294 v2

Це кімнатний регулятор, що має дисплей на якому виводиться поточна
температура та задана. Також має можливість змінювати задану
температуру за допомогою сенсорних клавіш, є функція таймеру. Даний
регулятор передає дані на контролер L-5 за допомогою провідника, має
сучасний дизайн та простий у керуванні.
59,15
БЕЗПРОВІДНИЙ ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР

ST-290 v2

Це кімнатний регулятор призначений для управління пристроєм обігріву
(газових або електричних котлів, командоконтролер твердопаливного котла).
Регулятор призначений для підтримки заданої температури в приміщенні,
посилаючи сигнал на нагрівальний пристрій з інформацією про те, що
приміщення обігріто до необхідної температури. Завдяки розробленим
програмним
забезпеченням, регулятор може виконувати ряд функцій:
•підтримка заданої кімнатної температури
•ручний режим
•режим день/ніч
•тижневе управління
•бездротовий зв'язок
•керування температурою в приміщенні.
85,30
БЕЗПРОВІДНИЙ ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР +
ТЕПЛА ПІДЛОГА

ST-292 v2

Tech ST-292 v2 - це кімнатний регулятор, що працює по принципу
включення/виключення (котла, каміна тощо). Монтується безпосередньо в
кімнаті, та безпровідним шляхом з'єднується з нагрівальним пристроєм.
Оснащений LCD екраном з короткочасним підсвічуванням, на який
виводиться вся інформація (задана температура, фактична температура,
години, день тижня, заряд батареї та режим по якому працює регулятор),
керування відбувається за допомогою
чотирьох сенсорних клавіш. Регулятор оснащений 3 мм склом для захисту та
естетичного вигляду.
98,47
ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР ПРИХОВАНОГО
МОНТАЖУ

ST-282 + ST-262

Кімнатний терморегулятор Tech ST-282 призначений для управління
опалювальним приладом (наприклад котел Центрального опалення, газовим,
електричним котлом, котлом на
відпрацьованому маслі). Терморегулятор призначений для підтримки заданої
температури в
приміщенні, посилаючи сигнал до опалювального приладу (розмикання
контакту) з інформацією про прогріванні приміщення. ST-262 - це комплект
для бездротового зв'язку двохпозиційних
кімнатних регуляторів (наприклад, ST-290v1, ST-290 v3 або ST-282)
складається з двох модулів.

212,98

БЕЗПРОВІДНИЙ ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР
ПРИХОВАНОГО
МОНТАЖУ

ST-283 C

Бездротовий кімнатний регулятор Tech ST-283C призначений для керування
нагрівальним
пристроєм. Цей регулятор повинен підтримувати задану температуру в
приміщенні, надсилаючи сигнал для опалювального приладу (розмикання
контакту) з інформацією про нагрівання
приміщення. Простий прихований монтаж в розподільній коробці (ø60mm).
Має живлення 230В 50Гц. Блок живлення - виконавчий модуль,
встановлений на котлі.
231,00
БЕЗПРОВІДНИЙ ПРОГРАМУЮЧИЙ КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ПРИХОВАНОГО
МОНТАЖУ + WIFI

ST-283 C WiFi

Контролер з функцією управління через інтернет. ФУНКЦІЇ:
• контроль кімнатної температури
• функція будильника
• функція календаря
• функція контролю доступу за допомогою ПІН-коду
• функція контролю яскравості екрану в день і ніч
• підключення до Wi-Fi
• 6 режимів роботи: режим ручного регулювання температури, режим день /
ніч, режим вечірки, режим відпустки, режим антизамерзання, тижневе
програмування

297,37

БЕЗПРОВІДНИЙ КІМНАТНИЙ ДВОПОЗИЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР (2мм СКЛО)

ST-283 + ST-262

Tech ST-283 - це кімнатний регулятор з сенсорним управлінням. Являє
собою регулятор з
кольоровим дисплеєм та багатим меню для налаштувань комфортної
температури в кімнаті. Дана автоматика працює шляхом передачі сигналу на
блок керування через провідник. Його основним призначенням являється
підтримання заданої температури та економії на витрати обігріву
приміщення. ST-262 - це комплект для бездротового зв'язку двохпозиційних
кімнатних регуляторів складається з двох модулів.
221,54

ПРОВІДНІ КІМНАТНІ РЕГУЛЯТОРИ ЗІ ЗВ 'ЯЗКОМ RS
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS (3мм СКЛО)

ST-296

Використання кімнатного терморегулятора Tech ST-296 забезпечує зручне
управління і контроль температурою центрального опалення, гарячою водою
і кімнатною температурою, яку можна здійснювати в тижневому
програмуючому циклі. Використання регулятора забезпечує зручне
управління температурою в будинку і температурою теплої води
безпосередньо з приміщення, без необхідності відвідин котельні. Передня
панель терморегулятора виконана з 3 мм скла.
Великий, легкочитаючий дисплей з підсвічуванням представляє дані і
дозволяє їх легко змінювати на регуляторі. Легкий монтаж на стіну, естетика
пристрою, а також його неймовірна ціна є черговими перевагами
терморегулятора. Терморегулятор Tech ST-296 співпрацює з регуляторами
для котлів зі зв'язком RS.

105,49
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS

ST-298

Кімнатний регулятор типу ST-298 призначений для управління і контролю
температури центрального опалення, гарячої води, кімнатної температури,
який може реалізувати тижнева програма опалення. Використання
регулятора забезпечує зручне управління температурою в будинку і
температурою теплої води безпосередньо з приміщення, без необхідності
відвідин котельні. Різкий великий графічний дисплей з підсвічуванням екрану
полегшує читання параметрів на регуляторі. Простий монтаж на стіну,
естетика пристрою, а також його низька ціна є черговими перевагами
регулятора. Регулятор TECH-298 співпрацює з драйверами для котлів з
інтерфейсом RS.
91,69
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS

ST-280

Використання кімнатного терморегулятора Tech ST-280 забезпечує зручне
управління і контроль кімнатної температури, котла, бойлера, а також
змішувальних клапанів безпосередньо з приміщення, без необхідності
відвідин котельні. Терморегулятор може працювати з різними видами
головних регуляторів, оснащених зв'язком RS: стандартні регулятори,
регулятори для котлів на пелети, а також контролерами для установки.

190,08

КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS (2мм СКЛО)

ST-281

Використання кімнатного терморегулятора Tech ST-281 забезпечує зручне
управління і контроль кімнатної температури, котла, бойлера, а також
змішувальних клапанів безпосередньо з приміщення, без необхідності
відвідин котельні. Терморегулятор може працювати з різними видами
головних регуляторів, оснащених зв'язком RS: стандартні регулятори,
регулятори для котлів на пелети, а також контролерами для установки.

190,43
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS (2мм СКЛО)

ST-281n

Кімнатний регулятор типу ST-281n призначений для управління і контролю
температури центрального опалення, гарячої води, кімнатної температури,
який може реалізувати тижнева програма опалення. Використання
регулятора забезпечує зручне управління температурою в будинку і
температурою теплої води безпосередньо з приміщення, без необхідності
відвідин котельні. Різкий великий графічний дисплей з підсвічуванням екрану
полегшує читання параметрів на регуляторі. Простий монтаж на стіну,
естетика пристрою, а також його низька ціна є черговими перевагами
регулятора.
Регулятор TECH-281n співпрацює з драйверами для котлів з інтерфейсом
RS.
190,43

160,8
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS (3мм СКЛО)

ST-296 + ST-260

Регулятор температури ST 296 TECH з RS-комунікацією в бездротовому
варіанті в комплекті з ST 260 TECH. Використання кімнатного
терморегулятора Tech ST-296 забезпечує зручне управління і контроль
температурою центрального опалення, гарячою водою і кімнатною
температурою, яку
можна здійснювати в тижневому програмуючому циклі. Використання
регулятора забезпечує зручне управління температурою в будинку і
температурою теплої води безпосередньо з
приміщення, без необхідності відвідин котельні. Передня панель
терморегулятора виконана з 3 мм скла. Великий, легкочитаючий дисплей з
підсвічуванням представляє дані і дозволяє їх легко змінювати на регуляторі.
Легкий монтаж на стіну, естетика пристрою, а також його неймовірна
ціна є черговими перевагами терморегулятора.
160,80
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS

ST-298 + ST-260

Регулятор температури ST 298 TECH з RS-комунікацією в бездротовому
варіанті в комплекті з ST 260 TECH. Використання кімнатного
терморегулятора Tech ST-298 забезпечує зручне управління і контроль
температурою центрального опалення, гарячою водою і кімнатною
температурою, яку
можна здійснювати в тижневому програмуючому циклі. Використання
регулятора забезпечує зручне управління температурою в будинку і
температурою теплої води безпосередньо з
приміщення, без необхідності відвідин котельні. Передня панель
терморегулятора виконана з 3 мм скла. Великий, легкочитаючий дисплей з
підсвічуванням представляє дані і дозволяє їх легко змінювати на регуляторі.
Легкий монтаж на стіну, естетика пристрою, а також його неймовірна
ціна є черговими перевагами терморегулятора.
148,26
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS

ST-280 + ST-260

Регулятор температури ST 280 TECH з RS-комунікацією в бездротовому
варіанті в комплекті з ST 260 TECH. Використання кімнатного
терморегулятора Tech ST-280 забезпечує зручне управління і контроль
кімнатної температури, котла, бойлера, а також змішувальних клапанів
безпосередньо з приміщення, без необхідності відвідин котельні.
Терморегулятор може працювати з різними видами головних регуляторів,
оснащених зв'язком RS: стандартні регулятори, регулятори для котлів на
пелети, а також контролерами для установки.
215,15
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS (2мм СКЛО)

ST-281 C

Бездротовий кімнатний регулятор ST-281 C забезпечує зручне управління і
контроль кімнатної температури, котла, бойлера і клапанів змішувальних
прямо з житлового приміщення, без необхідності спускатися в котельню.
Регулятор призначений для роботи з різними типами контролерів, оснащених
зв'язком RS. Великий, легко читається кольоровий сенсорний дисплей
забезпечує дуже зручне управління регулятора і модуляції його параметрів.
Додатковою перевагою є можливість завантаження знімків в пам'ять
драйвера, які будуть відображатися в якості заставки.

237,66

КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS (2мм СКЛО) ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ

ST-281n C

Кімнатний регулятор TECH ST-281n С призначений для комфортного
управління температурою в приміщеннях, в системі опалення, котла, ГВС.
Оснащений функціями тижневого програмування. Дозволяє легко і просто
управляти системою опалення та гарячого водопостачання без необхідності
переходити в котельню. Зв'язок з головним котельним контролером
здійснюється по протоколу RS.
237,66
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ RS (2мм СКЛО)

ST-281 + ST-260

Регулятор температури ST 281 TECH з RS-комунікацією в бездротовому
варіанті в комплекті з ST 260 TECH. Використання кімнатного
терморегулятора Tech ST-281 забезпечує зручне управління і контроль
кімнатної температури, котла, бойлера, а також змішувальних клапанів
безпосередньо з приміщення, без необхідності відвідин котельні.
Терморегулятор може працювати з різними видами головних регуляторів,
оснащених зв'язком RS: стандартні регулятори, регулятори для котлів на
пелети, а також контролерами для установки.

237,98

КІМНАТНІ РЕГУЛЯТОРИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ГАЗОВИХ КОТЛІВ
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗІ ЗВ'ЯЗКОМ OPENTHERM

ST-2801

Tech ST-2801 кімнатний терморегулятор зі зв'язком OpenTherm.
Застосування кімнатного терморегулятора забезпечує інтелігентне
утримання заданої температури в приміщенні за допомогою автоматичного
пропорційного регулювання заданої температури котла. Тероморегулятор
дає користувачеві можливість пристосування параметрів алгоритму
управління. Устаткування сприяє з протоколом OpenTherm / plus (OT +)
iOpenTherm / lite (OT-). Великий, чіткий, кольоровий, сенсорний дисплей дає
можливість комфортно обслуговувати регулятор і модулювати його
параметри. Легка установка на стіні, естетичний зовнішній вигляд, передня
сенсорна панель, а також його невисока ціна - це такі позитивні риси
терморегулятора. Простий монтаж в коробці (ø60 мм). Живлення 230В 50 Гц.
229,99
КІМНАТНИЙ РЕГУЛЯТОР З КОМУНІКАЦІЄЮ OPENTHERM + КОМУНІКАЦІЇ WIFI

ST-2801 WiFi

ST-2801 WIFI - Контролер зі зв'язком OpenTherm. Зв'язок з wi-fi - контроль
через мобільний додатки Emodul.
Застосування кімнатного терморегулятора забезпечує інтелігентне
утримання заданої
температури в приміщенні за допомогою автоматичного пропорційного
регулювання заданої температури котла. Тероморегулятор дає
користувачеві можливість пристосування параметрів алгоритму управління.
Устаткування сприяє з протоколом OpenTherm / plus (OT +) iOpenTherm / lite
(OT-). Великий, чіткий, кольоровий, сенсорний дисплей дає можливість
комфортно обслуговувати регулятор і модулювати його параметри. Легка
установка на стіні, естетичний зовнішній вигляд, передня сенсорна панель, а
також його невисока ціна - це такі позитивні риси терморегулятора. Простий
монтаж в коробці (ø60 мм). Живлення 230В 50 Гц.
293,16

ДОДАТКОВІ МОДУЛІ / АКСЕСУАРИ
ДАТЧИК РІВНЯ ПЕЛЕТ

ST-67

Датчик Tech ST-67 призначений для контролю рівня твердого біопалива
(пелет, овес, кукурудза і т.д.) як в контейнерах опалювальних котлів, так і у
всіх видах зернових силосних ям, де максимальна відстань між датчиками не
перевищує 3,5 метра. Для того, щоб показання датчика були правильними необхідно знаходження в контейнері виключно сухого біопалива. Принцип
роботи приладу заснований на визначенні рівня твердого біопалива за
допомогою розставлених відповідним чином ємнісних датчиків. У разі
зниження рівня біопалива нижче рівня нижнього датчика, прилад подає
сигнал напруги (230 В) зовнішньому двигуну подавача до моменту, поки
контейнер не заповниться до рівня верхнього датчика. Така операція
призводить до регулярного поповнення паливом контейнера без додаткового
втручання людини.
254,40
ДАТЧИК ВІДКРИВАННЯ ВІКНА

C-2

Функції: бездротове з'єднання, сигналізація, відкриття вікна, управління
обігрівом, компактні розміри, довга служба батареї, стриманий дизайн.
Живлення: батарея CR 2032

29,79

ВИКОНАВЧИЙ МОДУЛЬ

MW-1

Виконавчий модуль TECH ST-MW1 - це безпровідний пристрій, завдання
якого полягає у відкриванні або закриванні електричних клапанів при
отриманні сигналу від головного
контролера, в залежності від температури зони. Особливості модуля:
- Бездротовий зв'язок з головним контролером
- Можливість роботи в ручному режимі
- Зв'язок без напруги
- Автоматичне вимкнення в разі відсутності зв'язку
78,75
ПОВТОРЮВАЧ (ПІДСИЛЮВАЧ) СИГНАЛУ

RP-3

Ретранслятор TECH RP-3 - це бездротовий пристрій, завданням якого є
зміцнити мережевий сигнал та розширити діапазон дії між зареєстрованими
пристроями. Пристрій чудово працює з постійними перешкодами (бетонні
стіни, металоконструкції тощо). Також добре справляється з утримкою
хорошого сигналу при перешкодах пристроїв, що працюють на тій же частоті
(мобільні пристрої, пристрої глушіння сигналу, рації радіо зв'язку).Технічні
характеристики:
•Живлення: 230V +/- 10% / 50 Hz
•Робоча температура: 5-50°C
•Витрата потужності: <1W
•Робоча частота: 868 MHz
•Максимальна потужність передачі: 25mW
78,75
БЕЗПРОВІДНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ

C-mini

Датчики C-mini призначені для роботи з головним контролером. Їх
встановлюють в окремих обігрівальних зонах. Інформація про поточну
температуру приміщення відправляється на головний контролер, який на
основі цих даних управляє термостатичними клапанами (відкриваючи їх, коли
приміщення ненагріте і закриваючи після досягнення заданої температури в
приміщенні).
24,31
ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ

ST-505

Це якісний модуль керування котла через інтернет або локальну мережу.
Модуль дозволяє дистанційно керувати роботою котла, усіма його
приладами та переглядати температуру датчиків за допомогою комп’ютера.
Крім можливості перегляду температури кожного датчику користувач має
можливість ввести зміни температур як для насосів, так і для змішувальних
клапанів і на
кімнатному регуляторі. Функції:
- дистанційне управління котлом через Інтернет або локальну мережу;
- графічний інтерфейс для комп’ютерів з анімацією;
- можливість зміни заданої температури насосів і змішувальних клапанів;
- можливість зміни установки на кімнатному регуляторі;
- перегляд температур датчиків;
- перегляд історії температур;
- перегляд історії сигналів і їх типів;
- додаток для мобільних приладів.
166,64
ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ WI-FI

WiFi RS

Універсальний wifi інтернет-модуль Tech WIFI RS (ST-5060 RS) призначений
для управління і
контролю дистанційно через інтернет і додаток, автоматикою для котла
центрального опалення, або контролерами для інсталяції. Можливий
перегляд історії температур у вигляді добре читаючих графіків, а також
можливий перегляд тривог контролера. Можливості та способи конфігурації
контролера залежать від виду і програмного забезпечення контролера.

186,95
WI-FI МОДУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БУДЬ-ЯКИМ НАГРІВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ ЧЕРЕЗ
ІНТЕРНЕТ

WiFi PK

Tech Wi-Fi PK модуль Wi-Fi - призначений для управління будь-яким
нагрівальним пристроєм через Інтернет.
Функції модуля:
- релейний вихід NO / NC (наприклад, для керування нагрівальним
пристроєм, який класифікується згідно з необхідністю нагріву приміщення)
- вбудований датчик температури
- один провідний датчик TECH C-7 p
- можливість вибору датчика роботи модуля (вбудований, зовнішній або два
одночасно)
- нагляд за роботою за допомогою веб-додатку www.emodul.eu
179,23
GSM-МОДУЛЬ

ST-65 GSM

ST-65 GSM

Модуль GSM взаємодіє з контролерами TECH зі зв'язком RS і дозволяє
дистанційно
контролювати роботу котла з мобільного телефону. Користувач
інформується повідомленням SMS про кожний вихід з встановлених
параметрів від контролера котла, а також відправляючи
відповідне повідомлення SMS в будь-який час, отримує відповідь було
надіслане з інформацією про поточну температуру на всіх активних датчиках.
Після введення коду авторизації, можлива також дистанційна зміна заданих
температур. Модуль ST-65 має чотири додаткових входи датчиків (два
температурні і два контактні), що діють незалежно від контролера котла, для
використання в будь-якій конфігурації. Коли датчик температури досягає
максимальної або
мінімальної налаштованої температури, модуль автоматично відправляє
текстове повідомлення з такою інформацією. Аналогічно це відбувається в
разі ураження електричним струмом чи
розмикання контакторного входу.
174,62
БЕЗПРОВІДНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД

STT-868

Бездротові термоелектричні приводи типу TECH STT-868 дозволяють зручно
і ефективно управляти температурою в окремих зонах опалення будівлі.
Система управління приводів термостатів дозволяє досягти оптимального
теплового комфорту, а також сприяє значній економії енергії. Привід такого
типу дозволяє взаємодіяти як з системами опалення, так і охолодження.
Пристрій сумісний з кімнатними регуляторами TECH ST-8S, TECH WiFi-8S,
TECH ST-2807, TECH ST-2906 і монтажною планкою для термостатичних
приводів TECH L-8.
68,82
КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ'ЯЗКУ RS

ST-260

Tech ST-260 - це універсальний бездротовий комплект призначений для
використання з контролерами фірми TECH оснащеними зв'язком
RS.Комплект складається з двох частин:
Модуль v1 - призначений для підключення з головним контролером зі
зв'язком RS. Цей модуль призначений для підключення до приладу, у якого є
своє живлення.
Модуль v2 - призначений для підключення до приладів / додатковим модулям
зі зв'язком RS, наприклад до таких як TECH ST-280, модуль для зв'язку GSM ST-65, модуль для зв'язку через інтернет - ST-500 і ін.
63,00
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВОПОЗИЦІЙНОГО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

ST-262

Набір для бездротового двопозиційного зв'язку ST 262 TECH
Призначений для кімнатних контролерів типу ST 282 TECH і ST 283 TECH.
63,00
РОЗГАЛУЖУВАЧ RS

10,61

МОДУЛЬ КОНТАКТОРА 2-ПОЛЮСНИЙ З ЗАХИСТОМ

93,45

ДОДАТКОВІ ДАТЧИКИ
ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

ST-291r

TECH ST-291r - Це провідний, кімнатний датчик температури, призначений
для роботи з
контролером. Зчитує фактичну температуру кімнати і передає на блок
керування. По цих даних блок керування відкриває або закриває
термостатичний клапан, що дає змогу контролювати точну температуру в
кімнаті, і цим економити витрати на опалення.
Технічні характеристики:
•Діапазон вимірювання температури: від 5 до 35 °C
•Точність вимірювання: 1°C
22,97
ПРОВІДНИЙ ВСЕПОГОДНІЙ ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

ST-291p

TECH ST-291p - Це додатковий провідний, кімнатний датчик температури,
призначений для роботи з контролером. Зчитує фактичну температуру
кімнати і передає на блок керування. По цих даних блок керування відкриває
або закриває термостатичний клапан, що дає змогу
контролювати точну температуру в кімнаті, і цим економити витрати на
опалення. Особливості: встановлення датчика повинно здійснюватись чітко
по іструкції.
Технічні характеристики:
•Діапазон вимірювання температури: від -20 до +50 °C
•Робоча частота: 868 MHz
•Точність вимірювання: 1°C
•Дані відправки, цикл: 240 сек
•Радіус дії: до 30 метрів
•Живлення: 2 батарейки АА
14,23
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ПІДЛОГИ NTC

TECH NTC - це датчик який застосовується для вимірювання температури
теплої підлоги. Датчик передає дані на кімнатний регулятор, а він в свою
чергу на головний блок управління.
•Довжина кабелю: до 2м.
14,23
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ТИПУ KTY
Tech KTY - це твердотільний датчик температури типу KTY. Слугує для
вимірювання температури теплоносія в діапазоні від -25 до 90°С. Являє
собою звичайний датчик подібний до PT1000, основною відмінністю
являється в 2 рази більший опір. Використовується за спеціальним
призначенням з заданим опором.
•Ізоляція - PVC
•Опір при 25°С - 2 KΩ
•Фактор - 0,79%/К
•Похибка - 1%
•Діапазон від -25 до 90°С.
14,23
ДАТЧИК БІМЕТАЛЕВИЙ (TERMIK)
TECH Termik - це біметалевий датчик перегріву котла. Призначений для
запобігання можливого
перегріву або закипання теплоносія в котлі. Являє собою біметалеву
пластину, яка при досягненні заданої температури (температура датчика
може бути різною, в залежності від його призначення) розмикає контакт, цим
самим сигналізує автоматиці про можливу аварію. Котел в свою чергу
перестає набирати оберти і зменшує інтенсивність горіння. Технічні
характеристики:
•Температура зпрацювання: 85 °C
•Похибка: +-3%
•Довжина кабелю: до 2м.
14,23
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ТИПУ РТ1000
Tech РТ1000 - це датчик температури для сонячної панелі.
•Ізоляція - силіконова
•Опір при 0°С - 1 KΩ
•Точність - +/- 0,3 °С
•Діапазон від -30 до 180°С.
24,91
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ РЕЗЕРВУАРУ ТИПУ РТ1000
TECH PT1000 - це провідний датчик температури в подвійній PVC ізоляції з
опопром при 0°С :1 KΩ. Використовується в системах опалення для
вимірювання температури теплоносія. Діапазон вимірювання від -30 до
110°С.
•Ізоляція - PVC
•Опір при 0°С - 1 KΩ
•Похибка - 0,3 %
•Довжина кабелю: до 2 м
•Діапазон від -30 до 110°С.

16,05

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ РЕЗЕРВУАРУ ТИПУ РТ1000
TECH PT1000 - це датчик температури як і всі інші передає дані про
температуру. Дана модель відрізняється ізоляцією провода та діапазоном
роботи. Головним його призначенням є зчитування температури в камері
згорання. Так як температура в камері є високою то ізоляція є вогнитривкою і
виготовлена із скловолокна. А діапазон даного датчика досягає майже 500
градусів цельсія.
Технічні характеристики:
•Опір при 0°C: 1 KΩ
•Точність: +- 0,3 °C
•Діапазон: -30 - 480 °C
46,26
ФОТОЕЛЕМЕНТ - ДАТЧИК ВОГНЮ

Датчик наявності вогню TECH використовується в пелетних котлах. Являє
собою гільзу з фотоелементом, який зчитує спектр світла і дає сигнал про
наявність вогню або його відсутність.
•Довжина кабелю: до 30см.
16,82
ХОЛЛОТРОН (датчик Холла)

Датчик використовується в котлах з поршневим пристроєм, для визначення
положення позиції подавача (поршня).

16,82

КОНТРАКТОН

16,82

ЗАХИСНИЙ ТЕРМОСТАТ (STB)
TECH захисний термостат STB.
Температура спрацьовування: 90 ÷ 110 ° C. Точність: +/- 3 ÷ 5 ° C.
Максимальний струм: 16A.
Застосування: температурний захист.
16,82
РОЗШИРЕННЯ АНТЕНИ SMA

13,26

