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KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH 2019
Uvedené ceny sú bez DPH
Názorne zobrazené produkty môžu byť odlišné od skutočných

LEGENDA:

ZOBRAZENIE PRODUKTU, ZOSTAVY
NÁZOV A POPIS PRODUKTU, FUNKCIE
MODEL, VERZIA PRODUKTU

CS-R-8 b

Biely alebo čierny

KATALÓGOVÁ CENA BEZ DPH

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ (SPOLUPRÁCA S CS-L-8)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

W_R8B.01.CS01.1
W_R8B.01.CS02.1

KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU
ROZLÍŠENIE VERZIE, FAREBNÉHO PREVEDENIA ALEBO DĹŽKY (MOŽNOSŤ)

32 €
5902479661070
5902479662091

EAN CODE
ROZLÍŠENIE VERZIE, FAREBNÉHO PREVEDENIA
ALEBO DĹŽKY (MOŽNOSŤ)

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964
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OBRÁZOK

MODUL
ČÍSLO KATALÓGU

POPIS REGULÁCIE

KATALÓGOVÁ CENA
EAN

REGULÁTORY K ČERPADLU
CS-19

REGULÁTOR K ČERPADLU
Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, funkcia antistop
Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snímač teploty ÚK

5901445470005

W_19.01.CS01.1

CS-20

REGULÁTOR K ČERPADLU
Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK
Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snímač teploty ÚK

REGULÁTOR K ČERPADLU
Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, možnosť plniť funkciu termostatu, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕzaniu
Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK

W_21.01.CS01.1

CS-21R
W_21R.01.CS01.1

CS-21 CWU
W_21CWU.01.CS01.1

CS-21 BUFOR
W_21BUFOR.01.CS01.1

23 €
5901445470012

W_20.01.CS01.1

CS-21

24 €

REGULÁTOR K ČERPADLU
Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK + beznapäťový výstup, možnosť plniť funkciu termostatu, funkcia antistop, funkcia ochrany
proti zamŕzaniu
Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK

REGULÁTOR K ČERPADLU (TÚV)
Funkcie: ovládanie diferenčného čerpadla TÚV, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕzaniu, ovládanie beznapäťového výstupu,
možnosť nastavenia delty zapnutia čerpadla, ochrana pred vychladnutím nádrže TÚV
Vybavenie: LED displej, dva snímače teploty

REGULÁTOR K ČERPADLU (AKUMULAČNEJ NÁDRŽE)
Funkcie: dobíjanie akumulačnej nádrže peletovým kotlom (alebo iným kotlom ZAP/VYP), pomocou: čerpadla, funkcia antistop, funkcia
ochrany proti zamŕzaniu, ovládanie beznapäťového výstupu, možnosť nastavenia hornej teploty zapínania a spodnej teploty vypínania pre
čerpadlo / beznapäťový výstup pre ohrev akumulačnej nádrže
Vybavenie: LED displej, dva snímače teploty

33 €
5901445470142

33 €
5901445470753

33 €
5901445470654

33 €
5901445470661

REGULÁTORY PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
CS-22
CS-22 Sigma
W_22N.01.CS01.1
W_22SIGMA.01.CS01.1

CS-24
CS-24 Sigma
W_24.01.CS01.1
W_24SIGMA.01.CS01.1

CS-28
CS-28 Sigma
W_28.01.CS01.1
W_28SIGMA.01.CS01.1

CS-81
W_81.01.CS01.1

CS-28 zPID
W_28ZPID.01.CS01.1
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REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: ovládanie ventilátora a čerpadla ÚK,
* pomalší chod ventilátora pri približovaní sa teploty ÚK k zadanej hodnote – vo verzii s naprogramovaním SIGMA (možnosť)
Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK, teplotná ochrana (termik), prídavný podstavec umožňuje jednoduchú inštaláciu na kotol, kryt
určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: ovládanie ventilátora a čerpadla ÚK,
* pomalší chod ventilátora pri približovaní sa teploty ÚK k zadanej hodnote – vo verzii s naprogramovaním SIGMA (možnosť)
Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK, teplotná ochrana (termik), prídavný podstavec umožňuje jednoduchú inštaláciu na kotol, kryt
určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: ovládanie ventilátora, čerpadla ÚK a TÚV, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/
vyp.)
* pomalší chod ventilátora pri približovaní sa teploty ÚK k zadanej hodnote – vo verzii s naprogramovaním SIGMA (možnosť)
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TÚV, teplotná ochrana (termik), kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený
z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK, ovládanie čerpadla TÚV, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap./vyp.)
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TÚV, kryt panela vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči
vysokým a nízkym teplotám, regulátor inštalovaný v kovovom kryte.
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, čerpadla ÚK a TÚV, program zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TÚV, teplotná ochrana (termik), snímač teploty spalín, kryt určený pre
inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

67 €
5901445470029
5901445470920

71 €
5901445470135
5901445470937

88 €
5901445470104
5901445470951

104 €
5901445470265

131 €
5901445470289

CS-81 zPID
W_81ZPID.01.CS01.1

CS-88 zPID
W_88ZPID.01.CS01.1

CS-880 zPID

W_880ZPID.01.CS01.1

REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK a TÚV, program zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti
ventilátora)
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TÚV, snímač teploty spalín, teplotná ochrana (termik), kryt panela je vstavaný
do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám. regulátor inštalovaný v kovovom kryte.
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK a TÚV, program zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti
ventilátora)
Vybavenie: LCD displej, multifunkčné otočné tlačítko, snímač teploty ÚK, snímač teploty TÚV, snímač teploty spalín, teplotná ochrana,
kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám. regulátor inštalovaný
v kovovom kryte.
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL
Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK, TÚV, prídavným čerpadlom, ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu,
možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou
(dvojstavový - zap/vyp.), možnosť pripojenia modulu CS-505 ETHERNET, možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov CS-i-1m alebo CS-i-1, s programom zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)
Vybavenie: veľký grafický displej regulátora pre jednoduchú obsluhu, multifunkčný otočný gombík, snímač teploty ÚK, TÚV, ventilu,
spiatočky, výstupu spalín a vonkajší (bezdrôtový), napájací kábel regulátora, napájacie káble čerpadla, teplotná ochrana (termik),
monoblok krytu panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, regulátor
inštalovaný v kovovom kryte

147 €
5901445470302

202 €
5901445470296

261 €

5902479660004

* Regulácie pre zásypové kotly s programom zPID sú predávané výlučne s ventilátorom (pozri tabuľka na konci cenníka).
Zapojenie nesprávne vybraného ventilátora môže poškodiť hlavný regulátor.

REGULÁTOR PRE KOTLE S PODÁVAČOM
CS-80
W_80.01.CS01.1

CS-37n RS
CS-37nRS H
W_37NRS.01.CS01.1
W_37NRSH.01.CS01.1

CS-48
CS-48 H
W_48.01.CS01.1
W_48H.01.CS01.1

CS-480
CS-480 H
W_480.01.CS01.1
W_480H.01.CS01.1

REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM
Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového podávača, ovládanie čerpadla ÚK
Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK, snímač podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), kryt panela je vstavaný do kotla,
vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám. regulátor inštalovaný v kovovom kryte
REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM
Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového alebo piestového podávača (CS-37RSH), ovládanie čerpadla ÚK a TÚV, možnosť pripojenia
izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/
vyp.), možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov CS-i-1m alebo CS-i-1, možnosť pripojenia modulu
CS-WiFi RS, CS-505 ETHERNET, týždenné ovládanie (dodatočná možnosť).
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, TÚV, podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), kryt panela je vstavaný do kotla,
vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, môže byť inštalovaný na plášť kotla
REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM
Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového alebo piestového podávača (CS-48H), ovládanie čerpadla ÚK, TÚV, podlahovky a
cirkulačného, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou
komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov CS-i-1m alebo CS-i-1,
možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS, CS-505 ETHERNET
Vybavenie: veľký LCD displej uľahčujúci ovládanie, multifunkčný otočný gombík, snímač teploty ÚK, TÚV, podlahovky, snímač teploty
podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), monolitný kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov
odolný voči vysokým a nízkym teplotám, môže byť inštalovaný na plášť kotla
REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM
Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového alebo piestového podávača (CS-480H), ovládanie čerpadla ÚK, TÚV, podlahovky a cirkulačného, ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt
hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou
prídavných modulov CS-i-1m alebo CS-i-1, možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS, CS-505 ETHERNET, Vzdialené ovládanie pomocou
novej aplikácie emodul
Vybavenie: veľký LCD displej uľahčujúci ovládanie, snímač teploty ÚK, TÚV, podlahovky, snímač teploty ventilu a spiatočky, vonkajší
snímač (bezdrôtový), snímač teploty podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), napájací kábel, napájacie káble čerpadiel,
monolitný kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, môže byť
inštalovaný na plášť kotla

109 €
5901445470388

166 €
5902479661834
5902479661841

284 €
5902479660042
5902479662404

326 €
5902479660103
5902479661179

REGULÁTORY PRE KRBY
REGULÁTOR PRE KRBY
ovládanie činnosti obehového čerpadla, ovládanie činnosti prídavného čerpadla TÚV alebo podlahového, ovládanie činnosti
CS-391 zPID Funkcie:
čerpadla akumulačnej nádrže alebo ladomatu, obsluha škrtiacej klapky, stýkač spúšťajúci plynový kotol v závislosti od požadovanej teploty
vody v obehu, vrátane hysterézie, program ZPID, pripojenie nádrže (dva snímače), možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS alebo CS-505
Internet, Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul
W_391ZPID.01.CS01.1_100 Vybavenie: Dotykové tlačidla , snímač teploty spalín, snímač podlahy/TÚV, snímač ÚK, snímač nádrže horný a dolný, škrtiaca klapka
W_391ZPID.01.CS01.1_120 dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm
W_391ZPID.01.CS01.1_150

REGULÁCIA PRE TEPLOVZDUŠNÝ KRB
Funkcie: ovládanie spaľovacieho procesu teplovzdušného krbu, obsluha škrtiacej klapky, beznapäťový výstup pre ovládanie prídavného vykurovacieho zariadenia, spolupráca s priestorovým snímačom teploty displeja, možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS alebo CS-505 Internet.
Vzdialene ovládanie pomocou novej aplikácie emodul
W_3910ZPID.01.CS01.1_100
Vybavenie: snímač teploty spalín, škrtiaca klapka 100mm, 120mm, 150mm)

ø100 212 €
ø120 220 €
ø150 228 €

5902479660646
5902479662589
5902479662596

CS-3910 zPID

W_3910ZPID.01.CS01.1_120
W_3910ZPID.01.CS01.1_150

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964

5902479662572
5902479662626
5902479662633
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REGULÁTOR PRE KRBY
ovládanie činnosti obehového čerpadla, ovládanie činnosti prídavného čerpadla TÚV alebo podlahového, ovládanie činnosti
CS-392 zPID Funkcie:
čerpadla akumulačnej nádrže alebo ladomatu, obsluha škrtiacej klapky, stýkač spúšťajúci plynový kotol v závislosti od požadovanej teploty
vody v obehu, vrátane hysterézie, program ZPID, pripojenie nádrže (dva snímače), možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS alebo CS-505
Internet, Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul
W_392ZPID.01.CS01.1_100 Vybavenie: Veľký dotykový LCD displej, snímač teploty spalín, snímač podlahy/TÚV, snímač ÚK, snímač nádrže horný a dolný, škrtiaca
W_392ZPID.01.CS01.1_120 klapka (dostupné priemery: 100, za príplatok - 120, 150mm)
W_392ZPID.01.CS01.1_150
W_PRZE.01.CS01.1_100
W_PRZE.01.CS01.1_120
W_PRZE.01.CS01.1_150

KLAPKA
Dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm

ø100 251 €
ø120 260 €
ø150 268 €

5902479660639
5902479662602
5902479662619

5902479661247
5902479662473
5902479662480

REGULÁTORY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY
CS-27i

REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA DVOCH ČERPADIEL)
Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, ovládanie prídavného čerpadla TÚV alebo podlahového čerpadla, funkcia antistop, funkcia
ochrany proti zamŕzaniu
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty prídavného čerpadla, multifunkčný otočný gombík, plášť vyrobený z vysoko
kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám

W_27I.01.CS01.1

CS-427i
W_427I.01.CS01.1

CS-513

REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA TROCH ČERPADIEL)
Funkcie: ovládanie troch čerpadiel na základe merania teploty alebo času, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕzaniu, možnosť
zapojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť nastavenia obehového, TÚV, podlahového alebo
cirkulačného čerpadla s určením priority činnosti
Vybavenie: LCD displej, tri snímače teploty, multifunkčný otočný gombík, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči
vysokým a nízkym teplotám

INTEGRÁTOR VSTUPOV - 5
Funkcie: Integrácia piatich napäťových vstupov do jedného ovládaného výstupu 230V alebo beznapäťového výstupu

MODUL DVOCH VYKUROVACÍCH OBEHOV
Funkcie: ovládanie dvoch čerpadiel, spolupráca s dvoma izbovými regulátormi, ovládanie beznapäťového výstupu
(NO/COM/NC)

REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA DVOCH ČERPADIEL, PREPÍNACIEHO VENTILU A BEZNAPÄŤOVÉHO VÝSTUPU
Funkcie: možnosť vytvorenia dvoch okruhov s dvoma čerpadlami a dvoma izbovými reguláciami (jeden s RS komunikáciou), ovládanie
trojcestného prepínacieho ventilu medzi ohrevom TÚV a vykurovaním, ovládanie beznapäťového výstupu alebo kotlového čerpadla,
možnosť zapojenia akumulačnej nádrže, možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS alebo CS-505 Internet.
Vybavenie: LCD displej, 3 snímače teploty (možnosť zapojenia až 5 snímačov), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných
voči vysokým a nízkym teplotám

W_URJ_02

CS-i-1m

PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA
Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spiatočky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia
izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

W_I1.01.CS01.1

CS-i-1 CWU
W_I1CWU.01.CS01.1
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5901445470364

41 €

41 €

109 €
5902479661254

90 €
5902479661612

W_I1M.01.CS01.1

CS-i-1

80 €

5902479661230

W_517.01.CS01.1

URJ-02

5901445470319

5902479661414

W_513.01.CS01.1

CS-517

57 €

REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (PRE OBSLUHU 1 POHONU VENTILU)
Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ovládanie činnosti čerpadla ventilu, možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou
prídavných modulov CS-i-1m a CS-i-1, ochrana teploty spiatočky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.). Možnosť
zapojenia modulu CS-505 Ethernet alebo CS-WiFi RS modulu. Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatočky, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač zdroja tepla.

REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (PRE OBSLUHU 1 POHONU VENTILU + OBEH TÚV)
Funkcie: súvisle ovládanie troj a štvorcestného ventilu, ovládanie činnosti čerpadla ventilu, ovládanie čerpadla TÚV, ochrana teploty
spiatočky, ekvitermické a týždenné ovládanie, beznapäťový signál pre ovládanie zdroja tepla, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS
komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), beznapäťový výstup
Možnosť zapojenia modulu,CS-505 Ethernet alebo CS-WiFi RS. Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatočky, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač TÚV.

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

127 €
5902479661698

129 €
5902479661674

CS-i-2
W_I2.01.CS01.1

CS-i-3

W_I3.01.CS01.1

CS- i-3 PLUS
Nový produkt!

W_I3.02.CS01.2

CS-11

REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 2 POHONOV VENTILU)
Funkcie: súvislé ovládanie dvoch zmiešavacích ventilov, dvoch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TÚV, ovládanie dvoch beznapäťových konﬁgurovaných výstupov, dvoch napäťových výstupov, možnosť vytvorenia kaskády štyroch zdrojov tepla. Má funkciu ochrany
teploty spiatočky, ekvitermické ovládanie a týždenné ovládanie, spolupracuje s dvoma izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou
(dvojstavový - zap/vyp.) a s izbovým regulátorom RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora). Dodatočná možnosť
ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov CS-i-1m alebo CS-i-1, Možnosť zapojenia, CS-505 Ethernet alebo CS-WiFi RS modulu.
Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul
Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 5 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej
teploty), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám
REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 3 POHONOV VENTILU + SOLÁR)
Funkcie: súvislé ovládanie troch zmiešavacích ventilov, troch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TÚV, ovládanie dvoch beznapäťových
konﬁgurovaných výstupov, jedeným napäťovým konﬁgurovaným výstupom, obsluha najjednoduchšieho solárneho systému, kaskáda
štyroch zdrojov tepla. Má funkciu ochrany teploty spiatočky, ekvitermické ovládanie a týždenné ovládanie, spolupracuje s tromi izbovými
regulátormi s obyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a s izbovým regulátorom RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt
hlavného regulátora). Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov CS-i-1m alebo CS-i-1, Možnosť zapojenia
CS-505 Ethernet alebo CS-WiFi RS modulu. Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul
Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 6 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej
teploty), snímač kolektora (PT-1000), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám
REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 3 POHONOV VENTILU + SOLAR)
Funkcie: súvislé ovládanie troch zmiešavacích ventilov, troch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TUV, ovladánie dvoch beznapaťovych
a dvoch napäťových konfigurovaných výstupov, jedeným napaťovým výstupom, obsluha solarneho systému s možnosťou využitia pwm
výstupov, možnosť vytvorenia kaskády štyroch kotlov. Dva výstupy 0-10V. Ma funkciu ochrany teploty spiatočky, ekvitermické ovládanie a týždenne ovládanie, spolupracuje stroma izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a s izbovým
regulátorom RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora). Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou
prídavných modulov CS-i-1m alebo CS-i-1, Možnosť zapojenia CS-505 Ethernet alebo CS-WiFi RS modulu. Vzdialene ovládanie pomocou
novej aplikácie emodul
Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 6 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej
teploty), snímač kolektora (PT-1000), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám
REGULÁTOR K ČERPADLU (CIRKULAČNÉ ČERPADLO TÚV)
Funkcie: ovládanie cirkulačného čerpadla, kontrola nastavenej teploty v cirkulačnej vetve, inteligentné ovládanie prevádzky cirkulačnej
zostavy, ochrana pred prehriatím (vynútené zapnutie čerpadla), funkcia Antistop, regulovaný prevádzkový čas čerpadla
Princíp činnosti: regulátor cirkulácie TÚV je určený pre reguláciu cirkulačnej zostavy TÚV tak, aby bolo možné prispôsobiť jeho činnosť
individuálnym potrebám každého užívateľa. Skracuje čas čakania na teplú vodu v mieste odberu najšetrnejším spôsobom pri zachovaní
komfortu užívateľa.

W_11.01.CS01.1

226 €
5902479661469

290 €

5902479661438

327 €

5902479661803

153 €

5902479661704

REGULÁTORY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY
CS-401N PWM
W_401N.01.CS01.1

CS-402N PWM
W_402N.01.CS01.1

REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY
Funkcie: súvislé ovládanie činnosti solárneho čerpadla signálom PWM, ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora, možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS alebo CS-505 Ethernet, funkcia antistop, beznapäťový výstup
Vybavenie: veľký prehľadný LCD displej, snímač teploty kolektora, snímač teploty zásobníka tepla, plášť vyrobený z vysoko kvalitných
materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám
REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY
Funkcie: súvislé ovládanie činnosti solárneho čerpadla signálom PWM, ovládanie čerpadla alebo prepínacieho ventilu, možnosť pripojenia
prídavného zariadenia: cirkulačného čerpadla, vykurovacej elektrickej špirály alebo vysielania signálu do kotla ÚK s cieľom jeho rozkúrenia,
dozor a obsluha prevádzky solárneho systému pre sedemnásť konfigurovaných zostáv, ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora,
možnosť pripojenia modulu CS-WiFi RS alebo CS-505 Ethernet, funkcia antistop
Vybavenie: veľký, prehľadný LCD displej, dva snímače teploty kolektora, dva snímače teploty zásobníka tepla, plášť vyrobený z vysoko
kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964

109 €
5902479662411

127 €
5901445470562
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UNIVERZÁLNY SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM - 4 SERIES

CS-L-4 WiFi
Nový produkt !

W_L4.01.CS01.1

UNIVERZÁLNY REGULÁTOR PRE TERMOSTATICKÉ VENTILY (8 ZÓN) S INTERNETOM
Funkcie:
• Ovládanie všetkých parametrov systému prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu
• Ovládanie priestorovej teploty v maximálne 8-mich zónach s možnosťami:
- do každej zóny je možné zaregistrovať bezdrôtový snímač (CS-C-mini, CS-C-8r) alebo izbový regulátor (CS-R-8b, CS-R-8z)
- alternatívne do štyroch zón s napäťovými výstupmi je možné zapojiť 4 snímače priestorovej teploty CS-C-7p
• Do každej zóny je možné pripojiť:
- max. 4 bezdrôtové elektrické pohony ventila STT-868 alebo STT-869
- ovládanie vykurovacieho zariadenia alebo čerpadla pomocou zabudovaného beznapäťového výstupu
- max. 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna CS-C-2
• K regulácii je možné pripojiť:
- max. 20 termoelektrických pohonov pre max. 4 zóny (jeden výstup 230V na každú zónu)
- max. 16 bezdrôtových vykonávacích modulov/spínacích kontaktov MW-1 ovládaných 8 podľa teploty a 8 podľa týždenného programu
- max. 4 drôtové alebo 8 bezdrôtové snímače teploty podlahy
- snímač vonkajšej teploty
• Možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu

DOSTUPNÉ
ČOSKORO

5902479662367

SNÍMAČE TEPLOTY - DRÔTOVÉ

CS-C-7p

Biely alebo čierny
W_C7P.01.CS01.1
W_C7P.01.CS02.1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Snímač je určený pre lištu CS-L-7,
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

14 €
5902479661032
5902479662060

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

CS- C-8r

Biely alebo čierny
W_C8R.01.CS01.1
W_C8R.01.CS02.1

CS-C-8 f

Biely alebo čierny
W_C8F.01.CS01.1
W_C8F.01.CS02.1

CS-C-mini
W_CMINI.01.CS01.1

CS-C-8zr

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY - REGISTRÁCIA
Snímač je určený pre lištu L-8, napájanie: batéria 2xAAA
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY - REGISTRÁCIA
Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
Snímač je určený pre reguláciu CS-L-8, napájanie: batérie 2xAAA

CS-R-8 b

W_R8B.01.CS01.1
W_R8B.01.CS02.1

5902479661056
5902479662084

26 €
5902479661643
5902479662220

23 €
5902479661636

23 €
5902479661063

W_C8ZR.CS01.1

Biely alebo čierny

23 €

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

32 €
5902479661070
5902479662091

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ

CS-R-8 z

Biely alebo čierny
W_R8Z.01.CS01.1
W_R8Z.01.CS02.1

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

40 €
5902479661087
5902479662107

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY

CS-C-2
W_C2.01.CS01.1

CS- MW-1
W_MW1.01.CS01.1

CS- MW-1-230V
W_MW1.02.CS02.1

8

SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslania
signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii
VYKONÁVACÍ MODUL
beznapäťový výstup, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave),
automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt
VYKONÁVACÍ MODUL
napäťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty
(režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna
prevádzka, kontakt

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

25 €
5902479661339

73 €
5902479661346

73 €
5902479662374

CS- RP-3
W_RP3.01.CS01.1

STT-868
W_868.01.CS01.1

STT-869
W_869.01.CS01.1

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
T_000.00.000.00020
T_000.00.000.00021

STT-230/2 S
M30x1,5
T_000.00.000.00019

REPEATER SIGNÁLU
Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi
hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilné s CS-WiFi 8Smini, CS-WiFi 8S, CS-8S WiFi, CS-16SWiFi a zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V
BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilne s CS-WiFi 8Smini, CS-WiFi 8S, CS-8S WiFi, CS-16SWiFi alebo zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predlženou
životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5
TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje:
Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota
prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz
TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje:
Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60
°C; Napájanie: 230V 50Hz

73 €
5902479661711

58 €
5902479661124

70 €
5902479661827
M30 19 €
M28 21 €
5902479660691

5902479661490
M30 18 €

5902479661155

DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE - SÉRIA 5
CS- L-5
W_L5.01.CS01.01

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOSTATICKÉ VENTILY (8 ZÓN)
Funkcie:
Možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových regulátorov:
• 3 izbové regulátory majú možnosť obsluhy až 12 pohonov (každý max. po 4 pohony)
• 5 izbových regulátorov majú možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)

68 €
5901445470883

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, DRÔTOVÉ

CS-294 v1

Biely alebo čierny
W_294V1.01.CS01.1
W_294V1.01.CS02.1

CS-295 v3

DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-5
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia s lištou CS-L-5
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvetlenia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR PRE LIŠTU CS-L-5
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie pomocou teploty podlahy NTC
(v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

W_290V3.01.RU02.1
W_290V3.01.RU01.1

CS-292 v3

Biely alebo čierny
W_292V3.01.CS01.1
W_292V3.01.CS02.1

5902479661018
5902479662053

37 €
5902479661544

W_295V3.01.CS01.1

CS-290 v3

27 €

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR PRE LIŠTU CS-L-5
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové podsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizácia, drôtová komunikácia s lištou L-5
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR CS-L-5 (3MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia chvíľkové podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri použití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/
klimatizácia, drôtová komunikácia s lištou CS-L-5
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

42 €
5901445470456
5902479661995

53 €
5902479660257
5902479660264

POHONY

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
T_000.00.000.00020
T_000.00.000.00021

STT-230/2 S
M30x1,5
T_000.00.000.00019

TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje:
Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota
prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 19 €
M28 21 €

5902479660691
5902479661490

TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje:
Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60
°C; Napájanie: 230V 50Hz

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964

M30 18 €

5902479661155
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DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM - SÉRIA 7
CS-L-7
CS-L-7e

W_L7.01.CS01.1
W_L7.02.CS01.2

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOSTATICKÉ VENTILY (8 ZÓN)
Funkcie:
• možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových snímačov teploty CS-C-7p:
– 3 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 12-tich pohonov (každý max. po 4 pohony)
– 5 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 10-tich pohonov (každý max. po 2 pohony)
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
• možnosť pripojenia ovládacieho panelu s komunikáciou RS CS-M-7
• možnosť pripojenia CS-507 Ethernet alebo CS-WiFi RS pre ovládanie sústavy pomocou Internetu
• možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu CS-i-1m alebo CS-i-1
• možnosť aktualizácie softvéru cez USB
• funkcia chladenia - iba CS-L-7E; výstup pre ovládanie tepelného čerpadla kúrenie/chladenie

154 €

5902479660806
5902479662688

SNÍMAČE TEPLOTY - DRÔTOVÉ

CS-C-7p

Biely alebo čierny
W_C7P.01.CS01.1
W_C7P.01.CS02.1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Snímač je určený pre lištu CS-L-7,
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

14 €
5902479661032
5902479662060

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY

CS-M-7

Biely alebo čierny
W_M7.01.CS01.1
W_M7.01.CS02.1

CS-507
W_507.01.CS01.1

CS-WiFi RS
W_WIFIRS.01.CS01.1

CS-i-1m

DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE LIŠTU CS-L-7 (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)
Princíp činnosti: Kontrolný panel je určený pre ovládanie a zobrazenie parametrov celej zostavy podlahového kúrenia.
Funkcie: zmena parametrov každej zóny (nastavenie Harmonogramov, zadanej teploty), možnosť vyp/zap zónu, nastavenie Dátumu
a Hodiny v celej zostave, výber jasu displeja, budík, uzamknutie obrazovky. Jednoduchá podomietková inštalácia v elektrickej krabici
(ø60mm). Napájanie je 230V 50Hz * Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRE REGULÁCIE CS-L-7, CS-L-8
Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrické pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť
vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôsobenie zobrazenia hlavného
panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch. Vybavenie: Napájanie 5V DC, RS rozdvojka, komunikačný RS kábel
Poznamka: Modul s novým rozhraním je doteraz iba pre regulácie CS-L-7, CS-L-8. Prihlásenie sa do aplikácii: www.emodul.eu
MODUL WIFI - INTERNET
Funkcie: ako u CS-505 a CS-507
Prepojenie s internetom je signálom WiFi

PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA
Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spiatočky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia
izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

W_513.01.CS01.1

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
T_000.00.000.00020
T_000.00.000.00021

STT-230/2 S
M30x1,5

INTEGRÁTOR VSTUPOV - 5
Funkcie: Integrácia piatich napäťových vstupov do jedného ovládaného výstupu 230V

TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

153 €
5902479660813

157 €
5902479660974

90 €

41 €
5902479661414
M30 19 €
M28 21 €
5902479660691

5902479661490
TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky –
teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz

T_000.00.000.00019
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5902479661049
5902479662077

5902479661612

W_I1M.01.CS01.1

CS-513

160 €

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

M30 18 €

5902479661155

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM - SÉRIA 8
Možnosť ovládať aj radiátorové vykurovanie

CS-L-8e

W_L8E.01.CS01.1

BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOSTATICKÉ VENTILY (8 ZÓN)
Funkcie:
Možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových snímačov teploty CS-C-8r, CS-C-mini alebo izbových regulátorov CS-R-8b a CS-R-8z
– 3 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 12 pohonov (každý max. po 4 pohony)
– 5 izbových snímače majú možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových pohonov STT-868 alebo STT-869 na jednu zónu
• možnosť pripojenia bezdrôtových snímačov teploty podlahy CS-C-8f
• možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna CS-C-2
• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty CS-C-8zr
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
• možnosť pripojenia bezdrôtového ovládacieho panelu CS-M-8
• možnosť pripojenia CS-507 Ethernet alebo CS-WiFi RS pre inteligentné riadenie vykurovacej sústavy pomocou smartfónu, tabletu,
počítača
• možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu CS-i-1m alebo CS-i-1
• možnosť pripojenia do 6 spínacích kontaktov CS-MW-1 alebo CS-MW-1-230V
• možnosť aktualizácie softvéru pomocou USB.
• funkcia chladenia ; výstup pre ovládanie tepelného čerpadla kúrenie/chladenie

196 €

5902479662640

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

CS-C-8r

Biely alebo čierny
W_C8R.01.CS01.1
W_C8R.01.CS02.1

CS-C-8f

Biely alebo čierny
W_C8F.01.CS01.1
W_C8F.01.CS02.1

CS-C-mini
W_CMINI.01.CS01.1

CS-C-8zr

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY - REGISTRÁCIA
Snímač je určený pre lištu L-8, napájanie: batéria 2xAAA
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY - REGISTRÁCIA
Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
Snímač je určený pre reguláciu CS-L-8, napájanie: batérie 2xAAA

CS-R-8b

W_R8B.01.CS01.1
W_R8B.01.CS02.1

5902479661056
5902479662084

26 €
5902479661643
5902479662220

23 €
5902479661636

23 €
5902479661063

W_C8ZR.CS01.1

Biely alebo čierny

23 €

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ (SPOLUPRÁCA S CS-L-8)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

32 €
5902479661070
5902479662091

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ

CS-R-8z

Biely alebo čierny
W_R8Z.01.CS01.1
W_R8Z.01.CS02.1

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ (SPOLUPRÁCA S CS-L-8)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

40 €
5902479661087
5902479662107

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY

CS-M-8e

Biely alebo čierny

W_M8E.01.CS01.1
W_M8E.01.CS02.1

CS-C-2

BEZDRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE LIŠTU CS-L-8 (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)
Princíp činnosti: Kontrolný panel je určený pre ovládanie a zobrazenie parametrov celej zostavy podlahového kúrenia. Hlavné funkcie:
Registrácia, využitie integrovaného snímača teploty pre meranie teploty zóny v ktorej bol zaregistrovaný, zmena parametrov každej zóny
(nastavenie Harmonogramov, zadanej teploty), možnosť vyp/zap zónu, nastavenie Dátumu a Hodiny v celej zostave, výber jasu displeja,
šetrič obrazovky, budík, uzamknutie obrazovky.
Jednoduchá podomietková inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm). Napájanie je 230V 50Hz.
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslania
signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

W_WIFIRS.01.CS01.1

5902479662664
5902479662671

25 €
5902479661339

W_C2.01.CS01.1

CS-WiFi RS

190 €

MODUL WIFI - INTERNET
Funkcie: ako u CS-505 a CS-507
Prepojenie s internetom je signálom WiFi

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964

157 €
5902479660974
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CS-507
W_507.01.CS01.1

CS-i-1m

INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRE REGULÁCIE CS-L-7, CS-L-8
Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrických pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť
vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôsobenie zobrazenia hlavného
panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch
Vybavenie: Napájanie 5V DC, RS rozdvojka, komunikačný RS kábel
Poznamka: Modul s novým rozhraním je doteraz iba pre regulácie CS-L-7, CS-L-8. Prihlásenie sa do aplikácii: www.emodul.eu

PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA
Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spiatočky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia
izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

VYKONÁVACÍ MODUL
beznapäťový výstup, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave),
automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

W_MW1.02.CS02.1

CS- RP-3

VYKONÁVACÍ MODUL
napäťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty
(režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna
prevádzka, kontakt

REPEATER SIGNÁLU
Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi
hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

INTEGRÁTOR VSTUPOV - 5
Funkcie: Integrácia piatich napäťových vstupov do jedného ovládaného výstupu 230V alebo beznapäťového výstupu

W_868.01.CS01.1

STT-869
W_869.01.CS01.1

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
T_000.00.000.00020
T_000.00.000.00021

STT-230/2 S
M30x1,5

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilné s WiFi 8Smini, CS-8S, CS-16S alebo CS-WiFi 8S a zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V
BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilne s CS-WiFi 8Smini, CS-WiFi 8S, CS-8S WiFi, CS-16SWiFi alebo zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predlženou
životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

5902479662374

73 €

41 €

58 €
5902479661124

70 €
5902479661827
M30 19 €
M28 21 €
5902479660691

5902479661490
TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky –
teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz

T_000.00.000.00019
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73 €

5902479661414

W_513.01.CS01.1

STT-868

73 €

5902479661711

W_RP3.01.CS01.1

CS-513

90 €

5902479661346

W_MW1.01.CS01.1

CS- MW-1-230V

5902479660813

5902479661612

W_I1M.01.CS01.1

CS- MW-1

153 €

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

M30 18 €

5902479661155

DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM - SÉRIA 9

CS- L-9

Nový produkt !

W_L9.01.CS01.1

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOSTATICKÉ VENTILY (8ZON)
Funkcie:
Ovládanie až 8 zón s možnosťou:
• vykurovanie / chladenie
• štyri prevádzkové režimy (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
• možnosť nastavenia individuálneho harmonogramu pre každú zónu,
• ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty) pri pripojení vonkajšieho snímača teploty,
• možnosť ovládania teploty podľa snímača podlahy – pri použití podlahového snímača teploty,
Ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
• kontrolného panelu CS-M-9, ktorý je zároveň WiFi modulom pre pripojenie k lokálnej WiFi sieti a vzdialenú kontrolu cez internet pomocou
aplikácie eModul.eu,
• 8 izbových priestorových snímačov CS-C-7p,
- alebo 8 izbových regulátorov CS-R-9s, CS-R-9b, CS-R-9z;
• vonkajšieho snímača teploty,
• jeden výstup na pripojenie tepelného čerpadla (prepínanie vykurovanie / chladenie)
• jeden výstup 230V na čerpadlo,
• jeden beznapäťový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia),
• možnosť navzájom prepojiť až 4 CS-L-9 pomocou RS komunikácie, čo spolu dáva ovládanie maximálne až 32 zón pomocou jedného
kontrolného panela WiFi CS-M-9,
• ovládanie zmiešavacieho ventila – po pripojení regulátora CS-i-1 alebo modulu CS-i-1m
• možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu,

246 €

5902479662268

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

CS-R-9b

Nový produkt !
Biely alebo čierny
W_R9B.01.CS01.1
W_R9B.01.CS02.1

CS-R-9z

Nový produkt !
Biely alebo čierny
W_R9Z.01.CS01.1
W_R9Z.01.CS02.1

CS-R-9s

Nový produkt !

DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-9
Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač (NTC-str. 20)
do zónovej regulácií CS-L-9. Možnosť zmeniť zadanú teplotu v zóne na stálu teplotu alebo teplotu s časovým obmedzením; zobrazenie
priestorovej teploty a teploty podlahy. LCD displej bez podsvietenia, 4-žylová komunikácia, napájanie z lišty.
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-9
Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač (NTC-str. 20)
do zónovej regulácií CS-L-9. Možnosť zmeniť zadanú teplotu v zóne na stálu teplotu alebo teplotu s časovým obmedzením; zobrazenie
priestorovej teploty a teploty podlahy. LED displej, 4-žylová komunikácia, napájanie z lišty.
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-9
Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač (NTC-str. 20)
do zónovej regulácií CS-L-9. Možnosť zmeniť zadanú teplotu v zóne na stálu teplotu alebo teplotu s časovým obmedzením; zobrazenie
priestorovej teploty a teploty podlahy. LCD displej s chvíľkovým podsvietením, 4-žylová komunikácia, napájanie z lišty.

30 €
5902479662275
5902479662329

33 €
5902479662282
5902479662336

43 €
5902479662398

W_R9S.01.CS01.1

SNÍMAČE TEPLOTY - DRÔTOVÉ

CS-C-7p

Biely alebo čierny
W_C7P.01.CS01.1
W_C7P.01.CS02.1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Snímač je určený pre lištu CS-L-7,
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

14 €
5902479661032
5902479662060

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY

CS- M-9

Nový produkt !
Biely alebo čierny
W_M9.01.CS01.1
W_M9.01.CS02.1

CS-i-1m

DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE LIŠTU CS-L-9 (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)
Funkcie: Je WiFi modulom pre bezdrôtovú komunikáciu s domácou WiFi sieťou, Zároveň je nadriadeným regulátorom CS-L-9, ktorá
ovláda podriadené izbové regulátory/snímače teplôt, Spolupracuje až so štyrmi reguláciami CS-L-9, Prostredníctvom CS-M-9 je možné:
meniť zadanú teplotu v každej zóne, nastavovať zadanú teplotu v zóne, meniť prevádzkový režim: bežný, ECO (ekonomický, útlmový),
dovolenkový, komfortný, meniť teplotu týždenného harmonogramu alebo úplne blokovať zónu. Zabudovaný internetový modul umožňuje
diaľkové ovládanie inštalácie pomocou aplikácie eModul.eu. Jednoduchá podomietková inštalácia v 60mm krabici. Napájanie 230V 50Hz,
drôtová komunikácia 4-žilová
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA
Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spiatočky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia
izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

M30x1,5 - M28x1,5
T_000.00.000.00020
T_000.00.000.00021

STT-230/2 S
M30x1,5

5902479662428
5902479662466

90 €
5902479661612

W_I1M.01.CS01.1

STT-230/2

290 €

TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 19 €
M28 21 €

5902479660691
5902479661490

TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky –
teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz

M30 18 €

5902479661155

T_000.00.000.00019

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964
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DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE - SÉRIA 10

CS- L-10

Nový produkt !

W_L10.01.CS01.1

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOSTATICKÉ VENTILY (10 ZÓN)
Funkcie:
• Možnosť obsluhy max. 50 termoelektrických pohonov pomocou 18 výstupov:
- 8 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
- 2 zóny s 1 výstupom (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
• Možnosť pripojenia po jednom izbovom regulátore pre každú zónu predurčený pre CS-L-10 a napájaný priamo z regulácie (CS-R-10b, CS-R-10z, CS-R-10s)
• štandardný dvojpolohový samostatne napájaný (CS-294v1, CS-292v3, CS-295v3)
• jeden výstup 230V na čerpadlo,
• beznapäťový výstup (napr. na ovládanie vykurovacieho zariadenia),
• 2 minútové oneskorenie zapnutia výstupov: beznapäťového a čerpadla.

110 €

5902479662497

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

CS- R-10b

Nový produkt !
Biely alebo čierny
W_R10B.01.CS01.1
W_R10B.01.CS02.1

CS-R-10z

Nový produkt !
Biely alebo čierny
W_R10Z.01.CS01.1
W_R10Z.01.CS02.1

CS-R-10s

Nový produkt !
W_R10S.01.CS01.1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-10
Funkcie: Ovládanie priestorovej teploty, drôtová 3-žylová komunikácia, napájanie z lišty.
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LCD displej, bez podsvetlenia.
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-10
Funkcie: Ovládanie priestorovej teploty, drôtová 3-žylová komunikácia, napájanie z lišty.
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej,
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-9
Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač (NTC-str. 20)
do zónovej regulácií CS-L-10. Možnosť zmeniť zadanú teplotu v zóne na stálu teplotu alebo teplotu s časovým obmedzením; zobrazenie
priestorovej teploty a teploty podlahy. LCD displej s chvíľkovým podsvietením, program deň/noc, 3-žylová komunikácia, napájanie z lišty.

30 €
5902479662503
5902479662343

33 €
5902479662510
5902479662350

43 €
5902479662435

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, DRÔTOVÉ

CS-294 v1

Biely alebo čierny
W_294V1.01.CS01.1
W_294V1.01.CS02.1

CS-295 v3

DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU CS-L-5
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia s lištou CS-L-5
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvetlenia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR PRE LIŠTU CS-L-5
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie pomocou teploty podlahy NTC
(v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

W_290V3.01.RU02.1
W_290V3.01.RU01.1

CS-292 v3

Biely alebo čierny
W_292V3.01.CS01.1
W_292V3.01.CS02.1

5902479661018
5902479662053

37 €
5902479661544

W_295V3.01.CS01.1

CS-290 v3

27 €

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR PRE LIŠTU CS-L-5
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové podsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizácia, drôtová komunikácia s lištou L-5
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR CS-L-5 (3MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia chvíľkové podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri použití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/
klimatizácia, drôtová komunikácia s lištou CS-L-5
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

42 €
5901445470456
5902479661995

53 €
5902479660257
5902479660264

POHONY

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5
T_000.00.000.00020
T_000.00.000.00021

STT-230/2 S
M30x1,5

TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M28 21 €
5902479660691

5902479661490
TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky –
teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz

T_000.00.000.00019
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M30 19 €

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

M30 18 €

5902479661155

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM PRE RADIÁTOROVÉ KÚRENIE OVLÁDANÉ INTERNETOM

CS-WiFi 8S

W_WIFI8S.01.CS01.1

WIFI MODUL PRE BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV
FUNKCIE:
Možnosť ovládania priestorovej teploty v max. 8-Mich zónach pomocou:
• Integrovaného snímača teploty
• Externého snímača teploty CS-C-7p, ktorý je súčasťou zostavy
• Možnosť zapojenia dodatočných 8 bezdrôtových snímačov teploty (CS-C-8r, CS-C-mini) alebo izbových regulátorov (CS-R-8b, CS-R-8z)
• Beznapaťového výstup no/nc alebo bezdrôtového vykonávacieho modulu CS-MW-1 (napr. Pre ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktorý
je zapínaný podľa potreby vykurovania zón)
• Do každej zóny je možne zapojiť: do 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-868 alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna

WIFI MODUL PRE BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ELEKTRICKYCH POHONOV
Funkcie:
• K regulácii je možne pripojiť snímač vonkajšej teploty CS-C-8rz
Vzdialená komunikácia cez emodul.eu
CS- WiFi 8S •Možnosť
ovládania priestorovej teploty v max. 8-mich zónach pomocou:
mini
• snímač CS-C-mini je súčasťou zostavy
Nový produkt !
• možnosť zapojenia dodatočných 8 bezdrôtových snímačov teploty (CS-C-8r, CS-C-mini) alebo izbových regulátorov (CS-R-8b, CS-R-8z)
• beznapaťového výstup NO/NC alebo bezdrôtového vykonávacieho modulu CS-MW-1 (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktorý
je zapínaný podľa potreby vykurovania zón)
• do každej zóny je možne zapojiť: do 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-868 alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna
• k regulácii je možné pripojiť snímač vonkajšej teploty CS-C-8rz
• Jednoduchá inštalácia v stene v elektrickej krabici (priemer 60mm).Vzdialená komunikácia cez www.emodul.eu
W_WIFI8SMINI.01.CS01.1

CS-8S WiFi

Biely alebo čierny

W_8SWIFI.01.CS01.1
W_8SWIFI.01.CS02.1

CS-16S WiFi

Biely alebo čierny

W_16SWIFI.01.CS01.1
W_16SWIFI.01.CS02.1

REGULÁTOR WiFi (DOTYKOVÝ DISPLEJ) PRE OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV
Funkcie: Možnosť ovládania max. 8 zón pomocou: integrovaného snímača teploty, možnosť pripojenia do 8 prídavných snímačov
(CS-C-mini, CS-C-8r) alebo izbových regulátorov (CS-R-8b, CS-R-8z); do každej zóny je možné pripojiť: do 6 bezdrôtových elektrických
pohonov STT-868 alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna CS-C-2; k regulácii je možné pripojiť: do 6 vykonávacích modulov CS-MW-1, ktoré spolupracujú v zaregistrovaných zónach alebo podľa vlastného časového harmonogramu, vonkajší snímač teploty CS-C-8zr;
zobrazenie nastavení: Teplota, Dátum, Hodiny, Budík, uzamknutie obrazovky, výber jasu displeja, šetrič obrazovky, možnosť aktualizácie
softvéru cez USB; každá zóna môže mať svoj individuálny program (stála teplota, dočasná zmena, nastavenie 6 rôznych Harmonogramov); WiFi komunikácia, vzdialená kontrola cez Emodul. Jednoduchá inštalácia v stene v elektrickej krabici (ø60mm).
Napájanie: 230V 50Hz, obrazovka 4,3”
REGULÁTOR WiFi (DOTYKOVÝ DISPLEJ) PRE OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV
Funkcie: Možnosť ovládania max. 16 zón pomocou: integrovaného snímača teploty, možnosť pripojenia do 16 prídavných snímačov
(CS-C-mini, CS-C-8r) alebo izbových regulátorov (CS-R-8b, CS-R-8z); do každej zóny je možné pripojiť: do 6 bezdrôtových elektrických
pohonov STT-868 alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna CS-C-2; k regulácii je možné pripojiť: do 6 vykonávacích modulov CS-MW-1, ktoré spolupracujú v zaregistrovaných zónach alebo podľa vlastného časového harmonogramu, vonkajší snímač teploty CS-C-8zr;
zobrazenie nastavení: Teplota, Dátum, Hodiny, Budík, uzamknutie obrazovky, výber jasu displeja, šetrič obrazovky, možnosť aktualizácie
softvéru cez USB; každá zóna môže mať svoj individuálny program (stála teplota, dočasná zmena, nastavenie 6 rôznych Harmonogramov); WiFi komunikácia, vzdialená kontrola cez Emodul. Jednoduchá inštalácia v stene v elektrickej krabici (ø60mm).
Napájanie: 230V 50Hz, obrazovka 4,3”

159 €

5902479660998

159 €

5902479661858

248 €
5902479661735
5902479662237

263 €
5902479661742
5902479662244

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

CS- C-8r

Biely alebo čierny
W_C8R.01.CS01.1
W_C8R.01.CS02.1

CS- C-mini
W_CMINI.01.CS01.1

CS- C-8zr

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batérie 2xAAA

CS- R-8b

W_R8B.01.CS01.1
W_R8B.01.CS02.1

5902479661056
5902479662084

23 €
5902479661636

23 €
5902479661063

W_C8ZR.CS01.1

Biely alebo čierny

23 €

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ (SPOLUPRÁCA SO ZÓNOVÝMI REGULÁCIAMI)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

32 €
5902479661070
5902479662091

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ

CS- R-8z

Biely alebo čierny
W_R8Z.01.CS01.1
W_R8Z.01.CS02.1

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ (SPOLUPRÁCA SO ZÓNOVÝMI REGULÁCIAMI)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

40 €
5902479661087
5902479662107

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY

CS- C-2
W_C2.01.CS01.1

SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného
signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964

25 €
5902479661339
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CS- MW-1

VYKONÁVACÍ MODUL
beznapäťový výstup, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave),
automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

5902479661346

W_MW1.01.CS01.1

CS- MW-1-230V
W_MW1.02.CS02.1

CS- RP-3

VYKONÁVACÍ MODUL
napäťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty
(režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna
prevádzka, kontakt

REPEATER SIGNÁLU
Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi
hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

W_868.01.CS01.1

STT-869
W_869.01.CS01.1

73 €
5902479662374

73 €
5902479661711

W_RP3.01.CS01.1

STT-868

73 €

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilné s WiFi 8Smini, CS-8S, CS-16S alebo CS-WiFi 8S a zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V
BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilne s CS-WiFi 8Smini, CS-WiFi 8S, CS-8S WiFi, CS-16SWiFi alebo zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predlženou
životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

58 €
5902479661827

70 €
5902479662381

IZBOVÝ REGULÁTOR S INTERNETOM

CS- WiFi 8S
mini
Nový produkt !

W_WIFI8SMINI.01.CS01.1

CS- C-mini

WIFI MODUL PRE BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ELEKTRICKYCH POHONOV
Funkcie:
• K regulácii je možne pripojiť snímač vonkajšej teploty CS-C-8rz
• Vzdialená komunikácia cez emodul.eu
Možnosť ovládania priestorovej teploty v max. 8-mich zónach pomocou:
• snímač CS-C-mini je súčasťou zostavy
• možnosť zapojenia dodatočných 8 bezdrôtových snímačov teploty (CS-C-8r, CS-C-mini) alebo izbových regulátorov (CS-R-8b, CS-R-8z)
• beznapaťového výstup NO/NC alebo bezdrôtového vykonávacieho modulu CS-MW-1 (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktorý
je zapínaný podľa potreby vykurovania zón)
• do každej zóny je možne zapojiť: do 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-868 alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna
• k regulácii je možné pripojiť snímač vonkajšej teploty CS-C-8rz
• Jednoduchá inštalácia v stene v elektrickej krabici (priemer 60mm).Vzdialená komunikácia cez www.emodul.eu
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

VYKONÁVACÍ MODUL
beznapäťový výstup, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave),
automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

23 €

73 €
5902479661346

W_MW1.01.CS01.1

CS- MW-1-230V

5902479661858

5902479661636

W_CMINI.01.CS01.1

CS- MW-1

159 €

VYKONÁVACÍ MODUL
napäťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty
(režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna
prevádzka, kontakt

73 €
5902479662374

W_MW1.02.CS02.1

DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY DVOJSTAVOVÉ (ZAP/VYP.)
CS-294 v1

Biely alebo čierny
W_294V1.01.CS01.1
W_294V1.01.CS02.1

CS-295 v3
W_295V3.01.CS01.1

CS-290 v3
W_290V3.01.CS02.1
W_290V3.01.CS01.1
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DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia s lištou CS-L-5
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvetlenia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie pomocou teploty podlahy NTC
(v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V
DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové podsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizácia, drôtová komunikácia s lištou L-5
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

27 €
5902479661018
5902479662053

37 €
5902479661544

42 €
5901445470456
5902479661995

CS-292 v3

Biely alebo čierny
W_292V3.01.CS01.1
W_292V3.01.CS02.1

CS-283

Biely alebo čierny
W_283.01.CS01.1
W_283.01.CS02.1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (3MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia chvíľkové podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri použití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/
klimatizácia, drôtová komunikácia s lištou CS-L-5
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ FAREBNÝ REGULÁTOR (2MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, funkcia budíka, funkcia kalendára, funkcia kontroly prístupu na základe PIN kódu, funkcia nastavenia
jasu displeja deň a noc, 6 prevádzkových režimov: režim manuálneho nastavenia teploty, režim deň/noc, režim podujatie, režim dovolenky, režim proti zamŕzaniu, týždenný program
Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3”, vstavaný izbový snímač, vysielač – vykonávací modul (komunikácia), dostupné farebné
verzie: čierna a biela
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

53 €
5902479660257
5902479660264

160 €
5902479660301
5902479662022

BEZDRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY DVOJSTAVOVÉ (ZAP/VYP.)
CS-294 v2

Biely alebo čierny
W_294V2.01.CS01.1
W_294V2.01.CS02.1

ST-290 v2
W_290V2.01.RU02.1
W_290V2.01.RU01.1

CS-295 v2

IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ
Funkcie: ovládanie izbovej teploty
Vybavenie: integrovaný snímač teploty, LCD displej, bez podsvetlenia, napájanie: Batérie 2xAAA
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, chvíľkové podsvetlenie
displeja, vysielač s prijímačom signálu , funkcia Optimum Start, režim kúrenia/klimatizácia
Vybavenie: cbezdrôtový vonkajší snímač teploty (možnosť), stolový držiak pod regulátor, vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, ovládanie pomocou teploty
podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V, bezdrôtový spínací modul pre vykurovacie zariadenie

CS-292 v2

W_292V2.01.CS01.1
W_292V2.01.CS02.1

CS-283 C WiFi
Biely alebo čierny

W_283CWIFI.01.CS01.1
W_283CWIFI.01.CS02.1

5902479661117
5902479662138

84 €
5901445470463
5902479661988

76 €
5902479661537

W_295V2.01.CS01.1

Biely alebo čierny

51 €

IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (3MM SKLO)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, ovládanie podľa teploty podlahy NTC (pri použití snímača teploty podlahy NTC) chvíľkové podsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizáciat
Vybavenie: predné sklo 3mm, bezdrôtový snímač vonkajšej teploty (možnosť), vysielač s prijímačom signálu, stolový držiak pod
regulátor, vstavaný izbový snímač, batérie 2 x AA 1,5V
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ FAREBNÝ REGULÁTOR BEZDRÔTOVÝ (2 MM SKLO, PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA + WIFI)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, funkcia budíka, funkcia fotorámček, funkcia kontroly prístupu na základe PIN kódu, funkcia nastavenia
jasu displeja deň a noc, WiFi komunikácia, možnosť nastavenia stálej teploty, dočasnej teploty, alebo týždenný program, spolupracuje so
šiestimi vykonávací modulmi MW-1 (spínacie kontakty), umožňuje pripojiť šesť snímačov otvorenia okna.
Vzdialené ovládanie pomocou mobilnej aplikácie Emodul.eu l
Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3”, vstavaný izbový snímač, vysielač – vykonávací modul (komunikácia), jednoduchá podomietková inštalácia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

94 €
5902479660233
5902479660240

258 €
5902479661568
5902479662190

DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY S RS KOMUNIKÁCIOU
CS-296
W_296.01.CS01.1

CS-280

W_280.01.CS01.1

CS-281

Biely alebo čierny

W_281.01.CS01.1
W_281.01.CS02.1

IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (3 MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TÚV, zobrazenie vonkajšej teploty (v spolupráci s
modulom ventilu), ovládanie zmiešavacieho ventilu (dostupné iba s modulom ventilu), týždenný program vykurovania, rodičovský zámok,
automatická regulácia jasu displeja
Vybavenie: grafický displej, čelný panel z 3mm skla, vstavaný izbový snímač, vstavaný snímač jasu, komunikačný RS kábel k regulátoru
kotla
Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880zPID, CS-i-1, CS-i-1 CWU, CS-i-2, CS-i-3, (UPOZORNENIE: CS-296 nebude plne spolupracovať s novými reguláciami).
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TÚV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie
vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej
teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom
Vybavenie:farebný dotykový displej 4,3”, vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port
USB
Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880zPID, CS-i-1, CS-i-1 CWU, CS-i-2,
CS-i-3,
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (2 MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TÚV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie
vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej
teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom
Vybavenie:farebný dotykový displej 4,3”, vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port
USB
Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880zPID, CS-i-1, CS-i-1 CWU, CS-i-2,
CS-i-3,
* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne..

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964

91 €
5902479660318

163 €
5902479660325

164 €
5902479660332
5902479662039
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BEZDRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY S RS KOMUNIKÁCIOU
CS-296
+
CS-260
W_296_260_CS01

CS-280
+
CS-260
W_280_260_CS01

CS-281 C

Biely alebo čierny

W_281C.01.CS01.1
W_281C.01.CS02.1

CS-281
+
CS-260

Biely alebo čierny

W_281_260_CS01
W_281_260_CS02

IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (3 MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TÚV, zobrazenie vonkajšej teploty (v spolupráci s modulom ventilu), ovládanie zmiešavacieho ventilu (dostupné iba s modulom ventilu), týždenný program vykurovania, rodičovský zámok,
automatická regulácia jasu displeja
Vybavenie: grafický displej, čelný panel z 3mm skla, vstavaný izbový snímač, vstavaný snímač jasu, komunikačný RS kábel k regulátoru
kotla
Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880zPID, CS-i-1, CS-i-1 CWU, CS-i-2, CS-i-3, (UPOZORNENIE: CS-296 nebude plne spolupracovať s novými reguláciami).
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TÚV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie
vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej
teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom
Vybavenie:farebný dotykový displej 4,3”, vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port
USB
Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880zPID, CS-i-1, CS-i-1 CWU, CS-i-2,
CS-i-3,
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (SKLO 2 MM, PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TÚV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie
vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej
teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom, možnosť podomietkovej inštalácie.
Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3”, predný panel z 2mm skla, vstavaný izbový snímač, zostava pre bezdrôtovú komunikáciu
CS-260, port USB Jednoduchá podomietková inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm). Má napájanie 230V 50Hz.
Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880zPID, CS-i-1, CS-i-1 CWU, CS-i-2,
CS-i-3,
* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne. .
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (2 MM SKLO )
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TÚV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie
vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej
teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom
Vybavenie:farebný dotykový displej 4,3”, vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port
USB
Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880zPID, CS-i-1, CS-i-1 CWU, CS-i-2,
CS-i-3,
* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne

144 €
5902479660851

192 €

5902479660875

212 €

5902479661162
5902479662145

213 €
5902479660882
5902479662459

IZBOVÉ REGULÁTORY PREDURČENÉ PRE VYKUROVACIE SÚSTAVY
CS-2801

Biely alebo čierny
OPENTHERM
W_2801.01.CS01.1
W_2801.01.CS02.1

CS-2801 WiFi
Biely alebo čierny
OPENTHERM

W_2801WIFI.01.CS01.1
W_2801WIFI.01.CS02.1

IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM
Funkcie: inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK, zmena zadanej teploty miestnosti
na základe vonkajšej teploty (ekvitermika), zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania miestností a TÚV, zobrazenie
informácií o alarmoch vykurovacieho zariadenia, dostup do grafov teplôt vykurovacieho zariadenia, budík, rodičovský zámok
Vybavenie: veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej, vstavaný izbový snímač, podomietková inštalácia
* Dostupný v bielej a čiernej farbe.
V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.
IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM + WIFI
Funkcie: inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK, zmena zadanej teploty miestnosti
na základe vonkajšej teploty (ekvitermika), zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania miestnosti a TÚV, zobrazenie
informácií o alarmoch vykurovacieho zariadenia, dostup do grafov teplôt vykurovacieho zariadenia, budík, rodičovský zámok, WiFi
komunikácia, vzdialená kontrola cez aplikáciu Emodul
Vybavenie: veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej 4,3”, vstavaný izbový snímač, podomietková inštalácia, snímač CS-C-mini je
súčasťou zostavy
* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

205 €
5902479660349
5902479662046

264 €
5902479661377
5902479662183

ROZŠIRUJÚCE MODULY / PRÍSLU ŠENSTVO
CS- MW-1

VYKONÁVACÍ MODUL
beznapäťový výstup, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave),
automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

5902479661346

W_MW1.01.CS01.1

CS- MW-1-230V
W_MW1.02.CS02.1

CS- RP-3
W_RP3.01.CS01.1

CS-67
W_67.01.CS01.1

18

73 €

VYKONÁVACÍ MODUL
napäťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A, manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty
(režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna
prevádzka, kontakt

REPEATER SIGNÁLU
Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi
hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému
SNÍMAČ ÚROVNE PELIET
Snímač CS-67 je určený pre kontrolu úrovne tuhých biopaliv (peliet, ovos, kukurica a pod.) tak v palivových zásobníkoch kotlov ako aj vo
všetkých druhoch obilných silách, kde maximálny rozostup snímačov neprekračuje 3,5 m. Pre správnu kontrolu je potrebné zásobník naplniť iba suchým palivom. Princíp činnosti je založený na stanovení úrovne tuhého biopaliva pomocou vhodne rozmiestnených kapacitných
snímačov.

TECH CONTROLLERS
www.tech-reg.sk | Servisné oddelenie: SK: +421 918 943 556 CZ: +420 733 180 378 | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polska

73 €
5902479662374

73 €
5902479661711

214 €
5901445470425

CS-505

W_505.01.CS01.1

CS-WiFi RS

MODUL INTERNET
Funkcie pri spolupráci s novšími regulátormi: diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu, zobrazenie všetkých zariadení
vykurovacej sústavy, možnosť zmeny všetkých parametrov hlavného regulátora (pri zachovaní štruktúry a postupnosti menu), zobrazenie
histórie teplôt, zobrazenie histórie udalosti (alarmov a zmien parametrov), možnosť vytvorenia ľubovoľného množstva hesiel (s rôznymi
právami - menu, udalosti, štatistika), zmena zadanej teploty na izbovom regulátory, možnosť ovládania množstva modulov z jedného administratívneho miesta, mailové upovedomenie o alarmoch, dodatočná možnosť upovedomovania SMS o alarmoch (nutný abonent)
Funkcie pri spolupráci so staršími regulátormi: diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu, grafický interfejs s animáciou
na displeji domáceho počítača, možnosť vykonať zmeny zadaných teplôt tak pre čerpadlá, ako aj pre zmiešavacie ventily, možnosť vykonať
zmeny zadaných teplôt na izbovom regulátori RS, zobrazenie teploty na snímačoch, zobrazenie histórie teplôt zobrazenie histórie a druhu
alarmu, verzia na mobilné zariadenia k stiahnutiu na Google Play

MODUL WIFI - INTERNET
Funkcie:ako u CS-505 a CS-507
Prepojenie s internetom je signálom WiFi

T_000.00.000.00017

STZ-120PC
T_000.00.000.00018

STT-868
W_868.01.CS01.1

STT-869
W_869.01.CS01.1

T_000.00.000.00014

T_000.00.000.00015

T_000.00.000.00016

CS-260
W_260.01.CS01.01

CS-262

5902479660578

157 €
5902479660974

W_WIFIRS.01.CS01.1

STZ-120

147 €

POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILA
Pohon s 3-bodovým riadiacim signálom vo verzii 230 V DC (50 Hz).
K pohonu je namontovaný pripojovací kábel o dĺžke 1,5 m.
Čas otáčky 120 s.
* V štandardnom pripojení do ventilov ESBE a AFRISO.

5902479660684

POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILA
Pohon s 3-bodovym riadiacim signálom vo verzii 230 V DC (50 Hz).
K pohonu je namontovaný pripojovací kábel o dĺžke 1,5 m.
Čas otáčky 120 s.
* V štandardnom pripojení do ventilov AFRISO.

5902479661865

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilné so zónovou reguláciou radiátorového vykurovania a zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V
BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilne s CS-WiFi 8Smini, CS-WiFi 8S, CS-8S WiFi, CS-16SWiFi alebo zónovými lištami k termostatickým ventilom.
Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predlženou
životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5
Adaptér na bezdrôtovú hlavicu STT-868
Nový produkt !
DANFOSS RAN > M30x1,5 >
Adaptér na bezdrôtovú hlavicu STT-868
Nový produkt !
DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >
Adaptér na bezdrôtovú hlavicu STT-868
Nový produkt !
M30x1,5 > M28x1,5 >
ZOSTAVA PRE BEZDRÔTOVÚ KOMUNIKÁCIU RS
Zostava sa skladá z dvoch modulov (pre komunikáciu s izbovým regulátorom):
Modul V1 je určený pre regulátory s RS komunikáciu, ktoré majú vlastné napájanie.
Modul V2 je určený pre zariadenia s RS komunikáciu, ktoré nemajú vlastné napájanie (napr. v regulátory CS-280 nahradzujeme
napájanie).

ZOSTAVA PRE BEZDRÔTOVÚ KOMUNIKÁCIU DVOJSTAVOVÚ
Zostava pre komunikáciu všetkých modelov dvojstavových regulátorov (bezdrôtový prenos beznapäťového signálu)

88 €

58 €
5902479661124

70 €
5902479661827

7€
5902479661872

7€
5902479661889

7€
5902479661896

53 €
5902479660158

53 €
5902479660165

W_262.01.CS01.01

9€
W.ROZRS.01

Rozdeľovač RS
5902479661506

W_MS2B.01.CS01.1

MODUL STÝKAČA 2-PÓLOVÉHO S OCHRANOU
Použitie: slúži k ovládaniu jedno alebo viac pólového elektrického zariadenia. Hlavné využitie je pre ovládanie, vykurovacích systémov,
elektromotorov alebo čerpadiel. Striedavý prúd: 20 A; Napájacie napätie cievky: 230 V AC (50 Hz), Max. prúd cievkou: 8VA, Max. záťaž do 4
kW (v závislosti na použitej ochrane); Súčasťou zostavy je: stýkač, poistka, kabeláž

82 €
5902479661513

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964
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ČERPADLOVÉ SKUPINY
PRIAMY OBEH: PRE DOBÍJANIE BOJLERA ALEBO PLYNULÚ PREVÁDZKU VYKUROVACIEHO OBEHU
Materiál: Armatúra: Mosadz; Tesnenie: EPDM; Izolácia: EPP;
Blok cieplny ECO 31 DN25 Technické údaje: Nominálne tesnenie: 6 bar; Max. prevádzková teplota: 110°C; Hodnota KVs: 6,3; Doporučené použitie pri 20 K do 2110
l/h: maximálne do 49 kW;
bezpośredni
Vybavenie: Čerpadlo Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA; Spätný ventil: 200 mmWS, nastaviteľný; Uzatvárací ventil: guľový ventil s úchytkou;
Termometer: 0-120°C;
Rozmery: Prípojka zdroja tepla: 11/2” GZ, tesnenie rovné; Prípojka odberu tepla: 1” GW; Vzdialenosť osi: 125mm; Rozmery: vzdialenosť:
montážna dĺžka: 342 mm šírka: 250 mm, výška: 371mm;
T_000.00.000.00006

ECO 31 - DN25

5902479661933

3-CESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VYKUROVACÍ OBEH S BYPASSOM 0-50% PRE VYKUROVACIE OBEHY S REGULOVANÝM ZMIEŠAVANÍM
Materiál: Armatúra: Mosadz; Tesnenie: EPDM; Izolácia: EPP;
Blok cieplny ECO 34 DN25 Technické údaje: Nominálne tesnenie: 6 bar; Max. prevádzková teplota: 110°C; Hodnota KVs: 5,7; Doporučené použitie pri 20 K do 1980
mieszacz 3-drogowy l/h: maximálne do 46 kW;
Vybavenie: Čerpadlo Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA; Spätný ventil: 200 mmWS, nastaviteľný; Uzatvárací ventil: guľový ventil s úchytkou;
Termometer: 0-120°C;
Rozmery: Prípojka zdroja tepla: 11/2” GZ, tesnenie rovné; Prípojka odberu tepla: 1” GW; Vzdialenosť osi: 125mm; Rozmery: vzdialenosť:
montážna dĺžka: 342 mm šírka: 250 mm, výška: 371mm;

ECO 34 - DN25

5902479661940

T_000.00.000.00007

T_000.00.000.00011

Dvojokruhový rozdeľovač X1,1/2 z ocele DN 25
5902479661957

T_000.00.000.00010

Trojokruhový rozdeľovač X1,1/2 z ocele DN 25
5902479661964

T_000.00.000.00009

Konzola pre rozdeľovač DN25/DN32
5902479661971

DOPLNKOVÉ SNÍMAČE
CS-291r
W_291R.01.CS01.1

CS-291p

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
Snímač je určený pre regulácie:
- CS-290v2, CS-292v2

VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLOTY (EKVITERMIKA) - DRÔTOVÝ
Snímač je určený pre regulácie k obsluhe zmiešavacích ventilov napr.: CS-430, CS-i-1, CS-880 zPID, CS-480, , CS-i-1cwu, CS-i-2, CS-i-3,

5902479660714

13 €
5902479660899

W_291P.01.CS01.1

P_002.02.1.AC1.150
P_002.02.1.AC1.250

21 €

POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY TYPU NTC
(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm 13 €
250cm 14 €
5902479661209
150cm 13 €

P_002.01.1.AC1.150
P_002.01.1.AC2.150
P_002.01.1.AC1.250
P_002.01.1.AC2.250

POLOVODIČOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY TYPU KTY
(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH
Odolnosť pri 25°C: 2kΩ
Presnosť: 1%
Rozsah prevádzky: -25÷90°

zástrčka 150cm 14 €
250cm 14 €
zástrčka 250cm

15 €

5902479660905

P_002.09.1.85.1.150

P_002.04.2.BS1.150.SOL

P_002.04.1.AP1.200

P_002.05.1.40.A.300
P_002.05.1.40.A.300.W
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BIMETALOVÝ SNÍMAČ - (TERMIK)
(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 0,8 eur bez DPH
Teplota uvedenia do činnosti 85°C
Presnosť: +/- 3°C
Použitie: teplotná ochrana
SOLÁRNY SNÍMAČ TEPLOTY TYPU PT 1000
(silikónová izolácia káblov) 1,5m
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -30÷180°C
SNÍMAČ TEPLOTY ZÁSOBNÍKA TYPU PT 1000 (POUŽÍVANÝ V SOLÁRNYCH SÚSTAVÁCH)
Dĺžka kábla 1,5m
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -25÷95°C
SNÍMAČ TEPLOTY SPALÍN TYPU PT 1000
(izolácia káblov zo sklenených vlákien) 0,25m
Odolnosť pri 0°C: 1kΩ
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -25÷480°C
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13 €
5902479660912

22 €
5902479661391

15 €
5902479660929

41 €
zástrčka 43 €
5902479660936

P_002.03.1.AC1.50

15 €

FOTO TUBUS - SNÍMAČ OHŇA
(PVC izolácia káblov) 0,25m
Použitie: kotly na pelety

5902479660943

P_002.06.1.A1.250

HALLOTRON (HALLOV SNÍMAČ)
(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH
Použitie: kotly s piestovým podávačom

250cm

15 €

5902479660950

P_002.06.KON_01.250

S_030.00.000.00002

T_000.00.000.00008

KONTRAKTON
(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH
Použitie: kotly s piestovým podávačom
BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT -STB
Teplota uvedenia do činnosti: 90÷110°C
Presnosť: +/- 3÷5°C
Maximálny prúd: 16A
Použitie: teplotná ochrana
PREDLŽOVAČ ANTÉNY SMA
Anténny kábel SMA pre predlženie antény používanej v zónovej regulácii CS-L-8

15 €
5902479660967

15 €
5902479661216

12 €
5902479661520

VENTILÁTORY
STW-70 HMSK
T_000.00.000.00001

STW-60 EMSK
T_000.00.000.00002

WPA-117
T_000.00.000.00003

WPA-120
T_000.00.000.00004

WPA-140
T_000.00.000.00005

VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY S VÝKONOM 25-50 KW
(Príkon - 70W, klapka)

5902479660752

VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY S VÝKONOM DO 35 KW
(Príkon - 60W, klapka)

5902479660769

VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK
(Príkon - 34W, klapka)

5901445470494

VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK
(Príkon 75W, klapka)

5902479661605

VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK
(Príkon - 100W, klapka)

5901445470500

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964
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ZOSTAVA REGULÁTOR + VENTILÁTOR
CS-22 + STW-60 EMSK
W_KEU.01.0001
CS-24 + STW-60 EMSK

W_KEU.01.0002
CS-28 + STW-60 EMSK

W_KEU.01.0003
CS-22 + STW-70 HMSK

W_KEU.01.0004
CS-24 + STW-70 HMSK

W_KEU.01.0005
CS-28 + STW-70 HMSK

W_KEU.01.0006
CS-22 + WPA 117

W_KEU.01.0007
CS-24 + WPA 117

W_KEU.01.0008
CS-28 + WPA 117

W_KEU.01.0009
CS-28 zPID + WPA117

W_KEU.01.0010
CS-28 zPID + WPA120

W_KEU.01.0011

REGULÁTOR zPID

CS-28 zPID + STW-70 HMSK

W_KEU.01.0012
CS-81 zPID + WPA117

W_KEU.01.0013
CS-81 zPID + WPA120

W_KEU.01.0014
CS-81 zPID + STW-70 HMSK

W_KEU.01.0015
CS-880 zPID + WPA117

W_KEU.01.0016
CS-880 zPID + WPA120

W_KEU.01.0017
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REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
REGULÁTOR + VENTILÁTOR
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115 €
5902479661322

120 €
5902479661919

131 €
5902479661926

127 €
5902479661308

131 €
5902479661353

142 €
5902479661476

127 €
5902479661483

131 €
5902479661629

142 €
5902479661681

186 €
5902479660271

187 €
5902479660356

187 €
5902479661759

192 €
5901445470197

194 €
5902479661766

194 €
5902479661773

316 €
5902479661780

316 €
5902479661797

HLAVNÁ REGULÁCIA

CS-292 v2
CS-292 v3
CS-294 v1
CS-294 v2

CS-262

•

•

•

•

•

•

CS-260

•

•

CS-427i

•
•
•
•
•
•

CS-i-1

•
•
•
•
•
•

CS-i-1m

•
•
•
•
•
•

CS-i-2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CS-i-3 /CS- i-3 PLUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CS-391 zPID

•
•

CS-392 zPID

•
•

CS-401n PWM

•
•

CS-402n PWM

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

CS-28

•
•
•
•
•
•
•
•

CS-28 SIGMA

•
•
•
•
•
•
•
•

CS-81

•
•
•
•
•
•
•
•

CS-880 zPID

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CS-37n RS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CS-48

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CS-480

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

CS-WiFi 8s

•
•
•
•

CS-WiFi 8s mini

•

•

•

•

CS-8S WiFi

•

•

•

•

CS-16S WiFi

•

•

•

•

•

•

jaroslav.kuca@tech-reg.com, tel.: +421 915 793 964

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Spolupráca konkrétnych modelov s rozširujúcimi modulmi závisí na softvére hlavného regulátora a dátume výroby. Pred nákupom rozširujúceho
regulátora, prosíme skontrolujte či Váš regulátor podporuje tento modul.

•

CS-MW-1 CS-MW-1-230V

•

STT-868 / STT-869

CS-L-9
•

STZ-120/STZ-120PC

•

CS-C-2

•

CS-C-mini

CS-L-8e

CS-C-8 r

CS-L-7/CS-L-7e

CS-WiFi RS

•

CS-505 Eth

•

CS-283/C/P/WiFi

CS-R-8z

•

STT-230/2
STT-868 / STT-869
CS-i-1 / CS-i-1m

CS-WiFi RS

CS-507

CS-M-9

CS-M-8e

CS-M-7

CS-R-10z

CS-R-10b

CS-R-10s

CS-R-9s

CS-R-9z

CS-R-9b

CS-R-8k

CS-R-8b

•

CS-282

•

•

CS-281

•
•

CS-280

•

CS-C-2

•

CS-C-mini

•

CS-C-8r

CS-295 v3

•

CS-C-7p

CS-294 v1

•

CS-296

CS-290 v3

CS-L-10
CS-292 v3

CS-L-4
CS-290 v3

CS-L-5

CS-290 v2

HLAVNÁ REGULÁCIA

Tabuľka kompatibility regulácií pre zónovú reguláciu
(hlavný a rozšírenie)
ROZŠIRUJÚCI MODEL

•

•
•
•

•

•
•

CS-

•

ROZŠIRUJÚCI MODEL
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TECH Controllers
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz koło Andrychowa
Nákup: +421 915 793 964 | Servis: +421 918 943 556
jaroslav.kuca@tech-reg.com | www.tech-reg.sk
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