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KTO SME
Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou mikroprocesorových zariadení spotrebnej elektroniky. V Poľsku sme najväčším výrobcom
regulácii pre kotly na tuhé paliva. Svoju dôveru nám dali lídri medzi výrobcami kotlov v Poľsku a za hranicami. Naše produkty sa
vyznačujú najvyššou kvalitou a spoľahlivosťou, čo bolo potvrdené dlhoročnými skúsenosťami.
Špecializujeme sa na výrobu regulácii pre kotly ÚK na uhlie, pelety, drevo a biomasu (ovos, kukurica, sušené kôstky). Okrem regulácii
pre kotly ÚK vyrábame taktiež regulácie pre troj/štvorcestné ventily, zónové regulácie, izbové regulácie/bytové termostaty, tabule
výsledkov na športoviskách, regulácie pre chladiarenské a mraziarenské systémy a čističky odpadových vôd.
Naša výroba zahrňuje už státisíce regulácii rôzneho druhu a úspešne rozširujeme portfólio našej ponuky so zameraním na spokojnosť
zákazníka. Systém manažmentu kvality ISO 9001 a množstvo certifikátov potvrdzujú najvyšší štandard našich produktov.
História našej firmy to sú predovšetkým ľudia, ktorí ju tvoria, ich vedomosti, skúsenosti, angažovanosť a vytrvalosť. Naše plány do
budúcnosti sú zamerané na:
udržanie dobrých vzťahov s odberateľmi našich produktov, získavanie nových klientov, tvorbu nových, kvalitných produktov.
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REGULÁCIE PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY
Ponúkame regulácie pre vykurovacie systémy, obehové čerpadlá ÚK a zmiešavacie ventily, ktoré sú charakteristické vysokou kvalitou
a spoľahlivosťou. Všetky naše zariadenia umožňujú správne a efektívne riadenie tepelnou energiou. Regulácie pre vykurovacie systémy
našej spoločnosti spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti a pritom sú jednoduché a intuitívne pre obsluhu a inštaláciu. Zariadenia pre
tepelnú energiu s využitím regulácii pre vykurovacie systémy umožňujú zvýšiť teplotný komfort v miestnosti a súčasne vygenerovať
značné úspory.

CS-19, 20, 21
REGULÁTORY PRE ČERPADLO

Napájanie

Funkcie
• ovládanie čerpadla ÚK

Vybavenie
• snímač teploty ÚK

CS-19
• funkcia antistop
• potenciometer pre nastavenie zadanej teploty

CS-20
• potenciometer pre nastavenie zadanej teploty

CS-21
• možnosť plniť funkciu termostatu
• funkcia antistop
• funkcia ochrany proti zamŕzaniu
• možnosť nastavenia teploty zapínania a vypínania čerpadla (činnosť
čerpadla v rozsahu dvoch teplôt)
• LED displej
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T1

230V 50Hz

Výstupné zaťaženie čerpadla

1A

Presnosť merania

+/- 10C

Rozmery[mm]

137 x 96 x 40

CS-21 CWU, CS-21 Bufor
REGULÁTOR PRE ČERPADLO ZÁSOBNÍKA TEPLEJ VODY

Napájanie

230V 50Hz

Výstupné zaťaženie čerpadla

1A

Záťaž na kontakt beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Presnosť merania

+/- 10C

Rozmery[mm]

110 x 163 x 57

Funkcie CS-21 CWU

Vybavenie CS-21 CWU

• ovládanie čerpadla

• LED displej

• funkcia antistop

• dva snímače teploty

CS-21 CWU

• funkcia ochrany proti zamŕzaniu
T2

• ovládanie beznapäťového výstupu
• možnosť nastavenia delty zapnutia čerpadla

S1

T1

• ochrana pred vychladnutím nádrže TÚV

Funkcie CS-21 BUFOR

Vybavenie CS-21 BUFOR

• ovládanie čerpadla

• LED displej

• funkcia antistop

• dva snímače teploty

• funkcia ochrany proti zamŕzaniu

• plášť prispôsobený k inštalácii
na stenu

• ovládanie beznapäťového výstupu
• možnosť nastavenia hornej teploty zapínania a
spodnej teploty vypínania pre čerpadlo / beznapäťový výstup pre ohrev akumulačnej nádrže
• ochrana pred vychladnutím nádrže TÚV

CS-21 BUFOR

T1

S1

T2
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CS-11
REGULÁTOR PRE CIRKULAČNÉ ČERPADLO TÚV

Napájanie

230V / 50Hz

Maximálny príkon

< 3W

Zaťaženie

1A

Poistka

1.6 A

Prevádzkový tlak

1-8 barov

Minimálny prietok

1 litr/min.

Prevádzková teplota

5°C - 60°C

Funkcie
• ovládanie činnosti cirkulačného čerpadla
• kontrola nastavenej teploty v cirkulačnej vetve
• inteligentná regulácia prevádzky cirkulačného obehu

Snímač
zadanej
teploty
TÚV

• ochrana pred prehriatím (zapnutie čerpadla TÚV)
• funkcia Antistop

Cirkulačné
čerpadlo
4

• regulovaný prevádzkový čas čerpadla

Snímač
zdroja tepla

7

Vybavenie
• 2 snímače teploty
• prietokový snímač
• LCD displej

1

2

9

3

Prietokový
snímač

4

5

8

6

Princíp činnosti
Zariadenie - regulátor cirkulácie TÚV je predurčený na ovládanie cirkulačného obehu s úlohou prispôsobiť svoju činnosť individuálnym potrebám každého užívateľa.
Skracuje čas čakania na teplú vodu v odbernom bode najšetrnejším spôsobom, pri zachovaní užívateľského komfortu. Ovláda prevádzku cirkulačného čerpadla, ktoré
v momente odberu vody užívateľom zrýchľuje prietok teplej vody do odberového miesta, vymieňa tam stojacu vodu za teplú o požadovanej teplote v cirkulačnej
vetve a v bode odberu. V cirkulačnom obehu je užívateľom sledovaná zadaná teplota a až po poklese teploty v obehu sa zapína čerpadlo, čo nevytvára tepelné straty
v okruhu TÚV. Šetrí tak energiu, vodu a zariadenie pracuje v okruhu (napr. cirkulačné čerpadlo). Opätovné zapnutie cirkulačného obehu nastane až v momente
požadovania teplej vody užívateľom a súčasne poklese žiadanej teploty v cirkulačnej vetve. Regulátor cirkulačného zariadenia má všetky potrebné funkcie, aby
prevádzku mohol prispôsobiť pre rôzne okruhy cirkulácie TÚV. Má funkciu kontroly prevádzky cirkulácie teplej vody, dodatočne môže zapínať cirkulačné čerpadlo v
momente prehriatia zariadenia pre ohrev teplej vody (napr. v zostave so solárnym obehom). Zariadenie má funkciu Antistop čerpadla (chráni rotor čerpadla pred
zablokovaním), regulovaný prevádzkový čas cirkulačného čerpadla, podľa individuálneho nastavenia užívateľom.
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CS-27i, 427i
REGULÁTORY PRE ČERPADLÁ

Napájanie

230V 50Hz

Výstupné zaťaženie čerpadla

1A

Presnosť merania

+/- 10C

Rozmery[mm]

125 x 200 x 55

Funkcie

Vybavenie

• ovládanie čerpadla ÚK

• LCD displej

• ovládanie prídavného čerpadla TÚV alebo podlahového čerpadla

• snímač teploty ÚK T1

• funkcia antistop

• multifunkčný otočný gombík

• funkcia ochrany proti zamŕzaniu

• plášť prispôsobený k inštalácii na stenu

CS-27i

• snímač teploty prídavného čerpadla T2
T2
T1

Princíp činnosti
Regulátor CS-27i je určený na ovládanie prevádzky obehového čerpadla ÚK a prídavného čerpadla (TÚV alebo
podlahového kúrenia). Úlohou regulátora je zapínanie čerpadiel ÚK, ak teplota prekročí prahovú hodnotu zapínania
a ich vypínanie, ak sa kotol ochladí (v dôsledku vyhasnutia). Pre druhé čerpadlo, okrem teploty zapínania, užívateľ
nastavuje zadanú teplotu, do dosiahnutia ktorej bude čerpadlo v činnosti.

Funkcie

Vybavenie

• ovládanie troch čerpadiel na základe merania teploty
alebo času

• LCD displej

• funkcia antistop
• funkcia ochrany proti zamŕzaniu
• možnosť ľubovoľného nastavenia priority čerpadiel

CS-427i

• tri snímače teploty
• multifunkčný otočný gombík
• plášť prispôsobený k inštalácii na stenu

• možnosť zapojenia izbového regulátora s bežnou
komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

T5

T1

T2

Princíp činnosti
Regulátor CS-427i je určený na ovládanie prevádzky troch čerpadiel. Úlohou regulátora je zapínanie čerpadiel, ak
teplota prekročí prahovú hodnotu zapínania a ich vypínanie, ak sa kotol ochladí (v dôsledku vyhasnutia). Pre druhé
čerpadlo, okrem teploty zapínania, užívateľ nastavuje zadanú teplotu, do dosiahnutia ktorej bude čerpadlo v činnosti.
Existuje možnosť ľubovoľného nastavenia priority prevádzky čerpadiel.
11

CS-i-1, CS-i-1m, CS-i-1 CWU
REGULÁTOR PRE ZMIEŠAVACÍ VENTIL

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Napájanie

230V 50Hz

Výstupné zaťaženie čerpadla

0,5 A

Záťaž na výstupe ventila

0,5 A

Presnosť merania

+/- 10C

Rozmery[mm]

110 x 163 x 57

Funkcie CS-i-1/CS-i-1 CWU

Vybavenie CS-i-1/CS-i-1 CWU

• súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventila

• LCD displej

• ovládanie činnosti čerpadla

• snímač teploty kotla

• ovládanie prídavného čerpadla TÚV (CS-i-1 CWU)

• snímač teploty ventila

• ovládanie beznapäťového výstupu (CS-i-1 CWU)

• snímač teploty spiatočky

• možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných
modulov CS-i-1

• snímač teploty TÚV (CS-i-CWU)

• možnosť pripojenia internetového modulu CS-505
Ethernet alebo WiFi RS

• plášť prispôsobený k inštalácii na stenu

CS-i-1/CS-i-1CWU
T8

T6

M

• ekvitermický snímač (vonkajšej teploty)
T7

• ochrana teploty spiatočky
• ekviternické a týždenné ovládanie

CS-i-1m

• možnosť pripojenia izbového regulátora s RS
komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného
regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový zap/vyp.)
• funkcia kúrenie/chladenie (iba CS-i-1)

Funkcie CS-i-1m

Vybavenie CS-i-1m

• súvislé ovládanie troj alebo štvorcestého ventila

• snímač teploty zdroja tepla

• ovládanie činnosti čerpadla ventila

• snímač teploty ventila

• spolupráca s hlavnou reguláciou pomocou RS komunikácie

• snímač teploty spiatočky
• ekvitermický snímač (vonkajšej teploty)

Princíp činnosti

• plášť prispôsobený k inštalácii na stenu

Modul typu CS-i-1m je určený pre obsluhu troj alebo štvorcestného zmiešavacieho ventila pomocou zapojenia k hlavnej regulácii
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Regulácia pre
kotol alebo
inštaláciu

RS

URJ-02
REGULÁTOR PRE DVA PRIAME OKRUHY A TÚV

5

8

6

2

3
4

9

7
1

RS

G SM

USB
ACTUALIZĀCIA

ETHERNET

RS

5

6

2

3

8

8

7

9
4
1

10

USB
ACTUALIZĀCIA

G SM

RS

ETHERNET

RS

Funkcie
• ovládanie činnosti dvoch čerpadiel

5

6

• ovládanie trojcestného zónového ventilu
2

• týždenné programovanie
• beznapäťový výstup: obsluhuje kotol na pelety; pri použití kotla na drevo/uhlie
je možné zmeniť na napäťový výstup pre obsluhu kotlového čerpadla

8

8

• ohrev teplej úžitkovej vody
• ohrev akumulačnej nádrže

3

9
4

7

Vybavenie
• spolupráca s dvoma izbovými regulátormi
• aktualizácia cez USB vstup
• RS komunikácia
• programová ochrana pred nežiadúcim nárastom horúcej vody v obehu

1

10

USB
ACTUALIZĀCIA

G SM

RS

ETHERNET

RS

- teplotná ochrana podlahového obehu
- možnosť pripojenia Internetového modulu
- maximálne 5x snímač teploty KTY

* Príklad zapojenia regulácie URJ-02 - nenahrádza projekt. Cieľom je ukázať možnosti využitia regulácie
Na schéme nie sú zahrnuté ochranné prvky vykurovacej sústavy.

• plášť prispôsobený k inštalácii na stenu
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CS-i-2, i-3
REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY
Moderné a energeticky úsporné domy sa dnes nezaobídu bez niekoľkých alternatívnych zdrojov tepla. Aby sme mohli hovoriť o skutočnom šetrení,
potrebujeme jeden integrovaný systém, ktorý tieto zdroje tepla riadi. Regulácie pre vykurovacie systémy spoločnosti TECH umožňujú efektívne riadenie
vykurovacích systémov s niekoľkými zdrojmi tepla (napr.: slnečné kolektory, kotol a krb) a vďaka ich integrácii riadenia sa znižuje úroveň použitia
tepelnej energie. Použitie regulácii v inštalácii uľahčuje obsluhu všetkých zariadení, šetrí čas, peniaze a poskytuje plný tepelný komfort.

Funkcie
• Plynulá regulácia troch zmiešavacích ventilov (CS-i-2 - dva zmiešavacie ventily)
a ich čerpadiel s možnosťami: Stála teplota, Ekvitermická regulácia, Korekcia teploty ventila podľa izbovej teploty, Týždenný program vykurovania.
• Príprava TÚV s týždenným programom a funkciou Legionelly.
• Regulácia solárneho okruhu (iba CS-i-3)
• Štyri rovnako konfigurované výstupy pre vzájomné prepojenie zdrojov tepla alebo prácu výkonných prvkov na základe teploty a času (plynový kotol, elektrokotol,
vykurovacia špirála, čerpadlá, ventily, akumulačná nádrž):
- dva beznapäťové výstupy (NC/COM/NO),
- dva napäťové výstupy (230V).
• Kaskádový radič s možnosťou vytvorenia kaskády štyroch kotlov na základe stálej teploty, ekvitermiky alebo potreby vykurovania aktívnych okruhov.
• Spolupráca s tromi bytovými termostatmi so štandardnou komunikáciou
(CS-i-2 iba s dvoma bytovými termostatmi)
(dvojpolohový – zap/vyp) s možnosťou zníženia teploty ventilu alebo jeho zatvorenia.
• Spolupráca s izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou, ktorý umožňuje okrem nastavenia denných a týždenných zmien teploty v miestnosti aj náhľad a zmenu
teplôt zmiešavacích okruhov, TÚV, automatickú korekciu teploty (+ a -) ventila na základe zmeny teploty v miestnosti.
• Možnosť pripojenia modulu CS-505 Ethernet alebo WiFi RS, ktoré umožňujú:
- vzdialené ovládanie funkcii a sledovanie parametrov pomocou internetu (nová aplikácia emodul.eu),
• Možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov pre ovládanie zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel
(napr.: CS-i-1m alebo CS-i-1) .
• Ochrana pred nežiaducim nárastom teplej
vody v krátkom obehu kotla a pred príliš
nízkou teplotou vykurovacej vody pri návrate do kotla.
• Možnosť aktualizácie programu cez USB vstup.
ETHERNET

Vybavenie
• veľký farebný dotykový LCD displej
• snímač teploty kolektorov
• ekvitermický snímač (vonkajšej teploty)
• snímače teploty ventilov, teploty kotla, teploty spiatočky, snímač TÚV
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• kryt prispôsobený k inštalácii na stenu

CS-i-3 PLUS
REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

NOVINKA
Funkcie
• Plynulá regulácia troch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel s možnosťami: Stála teplota, Ekvitermická regulácia, Korekcia teploty ventila podľa izbovej
teploty, Týždenný program vykurovania.
• Príprava TÚV s týždenným programom a funkciou Legionelly.
• Regulácia solárneho okruhu s PWM
• Štyri rovnako konfigurované výstupy pre vzájomné prepojenie zdrojov tepla alebo prácu výkonných prvkov na základe teploty a času (plynový kotol, elektrokotol, vykurovacia špirála, čerpadlá, ventily, akumulačná nádrž):
- dva beznapäťové výstupy (NC/COM/NO),
- dva napäťové výstupy (230V).
• Dva analógové výstupy 0-10V.
• Kaskádový radič s možnosťou vytvorenia kaskády štyroch kotlov na základe stálej teploty, ekvitermiky alebo potreby vykurovania aktívnych okruhov.
• Spolupráca s tromi bytovými termostatmi so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp) s možnosťou zníženia teploty ventilu alebo jeho
zatvorenia.
• Spolupráca s izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou, ktorý umožňuje okrem nastavenia denných a týždenných zmien teploty v miestnosti aj
náhľad a zmenu teplôt zmiešavacích okruhov, TÚV, automatickú korekciu teploty (+ a -) ventila na základe zmeny teploty v miestnosti.
• Možnosť pripojenia modulu CS-505 Ethernet alebo WiFi RS,
ktoré umožňujú vzdialené ovládanie funkcii a sledovanie parametrov pomocou internetu
• Možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov pre ovládani
e zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel
(napr.: CS-i-1m alebo CS-i-1) .
• Ochrana pred nežiaducim nárastom teplej vody
v krátkom obehu kotla a pred príliš nízkou
teplotou vykurovacej vody pri návrate do kotla.

ETHERNET

• Možnosť aktualizácie programu cez USB vstup

Vybavenie
• veľký farebný dotykový LCD displej
• snímač teploty kolektorov
• ekvitermický snímač (vonkajšej teploty)
• snímače teploty ventilov, teploty kotla,
teploty spiatočky, snímač TÚV
• kryt prispôsobený k inštalácii na stenu
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FUNKCIE V IZBOVÝCH REGULÁCIÁCH
DVOJSTAVOVÝCH (ON/OFF)
FUNKCIA OPTIMALIZÁCIE ZAPNUTIA (OPTIMUM START)
TEPLOTA MIESTNOSTI
VYPNUTÁ FUNKCIA OPTIMUM START
24˚

24˚

A

23˚
22˚

TEPLOTA MIESTNOSTI
ZAPNUTÁ FUNKCIA OPTIMUM START

A

23˚
22˚

21˚

21˚

20˚

20˚

19˚

19˚

B

18˚
17˚

18˚
17˚

5:00

6:00

A – zadaná teplota

7:00

8:00

9:00

10:00

B - Zapínanie vykurovania

B
5:00

6:00

A – zadaná teplota

7:00

8:00

9:00

10:00

B - Zapínanie vykurovania

Optimum start - Funkcia umožňuje inteligentné ovládanie vykurovacieho zariadenia, zvýšenú efektivitu a zabezpečuje lepší tepelný komfort. Izbová
regulácia sa sama učí ako vybrať optimálny čas zapínania kotla s cieľom dosiahnuť tepelný komfort tak, aby miestnosť bola vykúrená na žiadanú
teplotu vo vopred určenom čase.

FUNKCIA VYKUROVANIE / KLIMATIZÁCIA
Funkcia umožňuje reguláciu tak vykurovacích zariadení, ako aj klimatizačných a chladiacich zariadení. Pre konfiguráciu prevádzkového režimu je
potrebné vybrať v menu funkciu, ktorú regulácia bude plniť (vykurovanie alebo klimatizácia)

PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Pri použití dodatočného snímača podlahovej teploty izbová regulácia bude regulovať teplotu miestnosti podľa teploty podlahy (potrebné nastaviť
minimálnu a maximálnu teplotu podlahy). Okrem iného môžeme predísť pred ochladením podlahy miestnosti na slnečnej strane alebo s interiérovým
zdrojom tepla napr.: krb.
Funkcia je dostupná iba u regulácii CS-292 a CS-295 (snímač nie je súčasťou výbavy a je potrebné ho dokúpiť)

Princíp činnosti
Izbová regulácia dvojstavová (ON/OFF) je predurčená pre ovládanie vykurovacieho zariadenia (napr.: kotol na tuhé palivo, plynový, olejový, elektrický
kotol). Úlohou regulácie je udržiavať nastavenú teplotu v miestnosti vysielajúc signál k vykurovaciemu zariadeniu (rozpojenie kontaktu) s informáciou
o vykúrení miestnosti.
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IZBOVÉ REGULÁCIE
Elektronické regulácie teploty sú zariadenia, ktoré umožňujú programovanie žiadanej teploty, ktorú v danej miestnosti očakáva užívateľ. Jednoduché izbové termostaty umožňujú programovanie teploty v režimoch deň/noc alebo/a v týždennom programe (vďaka tomu je
možné nastaviť v ktorých hodinách a dňoch bude vyššia a kedy nižšia teplota). Viac rozpracované modely majú dodatočné režimy typu:
dovolenka, ochrana pred zamŕzaním alebo podujatie. Spoločnosť TECH má v ponuke tak bezdrôtové, ako aj regulácie teploty s bežnou
komunikáciou (tzv. drôtové)
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CS-294
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

na výber 2 farby

Napájanie

Batérie 2xAA 1,5V

Drôtová komunikácia

v1 - Dvojvodičový
kábel

Záťaž na Beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

v2
868 MHz

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

80 x 80 x 20

CS-294 v1

Funkcie
• regulácia izbovej teploty s presnosťou +/- 0,1°C
• hysterézia
• drôtová alebo bezdrôtová komunikácia
• možnosť kalibrácie snímača
• zablokovanie tlačidiel

2 x 0,5 mm2

CS-294 v2

230 V

2 x 0,5 mm2

CS-294 v1
• drôtová komunikácia

CS-294 v2
• bezdrôtová komunikácia
• vysielač s prijímačom signálu

Vybavenie
• zabudovaný snímač teploty
• batérie 2x AA 1,5V
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CS-295
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Napájanie

Batérie 2xAA 1,5V

Drôtová komunikácia

v1 - Dvojvodičový
kábel

Záťaž na Beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

v2
868 MHz

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

95 x 95 x 25

Funkcie

2 x 0,5 mm2

• ovládanie izbovej teploty +/- s presnosťou 0,1°C
• ovládanie podľa teploty podlahy (pri použití podlahového snímača)

230 V

• hysterézia 0,2-4°C
• komunikácia drôtová alebo bezdrôtová
• chvíľkové podsvietenie displeja

2 x 0,5 mm2

CS-295 v3
• drôtová komunikácia

CS-295 v2
• bezdrôtová komunikácia
• vysielač s prijímačom signálu

Vybavenie
• vstavaný izbový snímač
• chvíľkové podsvetlenie
• batéria 2 x AA 1,5V
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CS-290
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

na výber 2 farby

Napájanie

Batérie 2xAA 1,5V

Drôtová komunikácia

v3 - Dvojvodičový
kábel

Záťaž na Beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

v2 a R-6
868 MHz

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

134 x 95 x 24

Funkcie
• ovládanie izbovej teploty
• týždenný program vykurovania
• manuálny program
• program deň/noc
• funkcia Optimum Start
• funkcia vykurovanie / klimatizácia

CS-290 v2
• bezdrôtová komunikácia
• chvíľkové podsvetlenie displeja
• bezdrôtový vonkajší snímač teploty (možnosť)
• vysielač s prijímačom signálu
• stolový držiak pod regulátor

CS-290 v3
• drôtová komunikácia
• chvíľkové podsvetlenie displeja
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Vybavenie

v3

• vstavaný izbový snímač
• batéria 2 x AA 1,5V

2 x 0,5 mm2

v2

230 V

2 x 0,5 mm2

CS-292
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

na výber 2 farby

Napájanie

Batérie 2xAA 1,5V

Drôtová komunikácia

v3 - Dvojvodičový
kábel

Záťaž na Beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

v2 a R-6 s
868 MHz

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

121 x 95 x 24

Funkcie

Vybavenie

• ovládanie izbovej teploty
• ovládanie podľa teploty podlahy (pri
použití podlahového snímača)
• týždenný program vykurovania
• manuálny program
• program deň/noc
• funkcia Optimum Start
• funkcia vykurovanie / klimatizácia

• čelný panel z 3 mm skla
• vstavaný izbový snímač
• batéria 2 x AA 1,5V

v3

2 x 0,5 mm2

v2
230 V

2 x 0,5 mm2

CS-292 v2
• bezdrôtová komunikácia
• chvíľkové podsvetlenie displeja
• bezdrôtový vonkajší snímač teploty (možnosť)
• vysielač s prijímačom signálu
• stolový držiak pod regulátor

CS-292 v3
• drôtová komunikácia
• chvíľkové podsvetlenie displeja
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CS-293
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

na výber 2 farby

Napájanie

Batérie 2xAA 1,5V

Drôtová komunikácia

v3 - Dvojvodičový
kábel

Záťaž na Beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

v2 a R-6 s
868 MHz

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Funkcie

Vybavenie

• ovládanie izbovej teploty
• ovládanie podľa teploty podlahy (pri
použití podlahového snímača)
• týždenný program vykurovania
• manuálny program
• program deň/noc
• funkcia Optimum Start
• funkcia vykurovanie / klimatizácia

• vstavaný izbový snímač
• batéria 2 x AA 1,5V

CS-292 v2
• bezdrôtová komunikácia
• chvíľkové podsvetlenie displeja
• bezdrôtový vonkajší snímač teploty (možnosť)
• vysielač s prijímačom signálu
• stolový držiak pod regulátor

CS-292 v3
• drôtová komunikácia
• chvíľkové podsvetlenie displeja
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podomietkový regulátor

CS-283
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Napájanie

230V 50Hz

Drôtová komunikácia

CS-282 a CS-283
dvojvodičový kábel

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

CS-283 C
868 MHz

Záťaž na Beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm] CS-282

145 x 102 x 24

Rozmery[mm] CS-283 a
CS-283 C

127 x 90 x 20

na výber 2 farby

Funkcie
• ovládanie izbovej teploty
• funkcia budíka
• funkcia kalendára
• funkcia kontroly prístupu na základe PIN kódu
• funkcia nastavenia jasu displeja deň a noc
• 6 režimov prevádzky: režim manuálneho nastavenia teploty,
režim deň/noc, režim podujatie, režim dovolenky,režim
proti zamŕzaniu,harmonogram

230 V
CS-283

2 x 0,5 mm2

Vybavenie
• farebný dotykový displej 4,3”
• vstavaný izbový snímač
• vysielač 12V DC – vykonávací modul
• dostupné farebné verzie: čierna a biela
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CS-283 C WiFi
IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR WIFI

INTERNETOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY
- OVLÁDANIE VYKUROVACIEHO ZARIADENIA NO/NC

Napájanie

230V 50Hz

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

868 MHz

Záťaž na Beznapäťový výstup

1A / 230 V / AC

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

127 x 90 x 20

podomietkový regulátor

Funkcie
- stála teplota
- s časovým obmedzením
- týždenný program

127

24 20

90

• ovládanie izbovej teploty:

• bezdrôtová komunikácia s kotlom/hlavnou reguláciou pomocou MW-1
60

• možnosť pripojenia až 6x vykonávacích modulov MW-1
(napr.: ovládanie priamotopných zdrojov tepla)

230 V

• možnosť pripojenia až 6x snímačov otvorenia okna CS-C-2
• funkcia budíka

230 V

• zobrazenie hodín alebo fotorámček
• funkcia kontroly prístupu na základe PIN kódu
• funkcia nastavenia jasu displeja deň a noc

WiFi

2 x 0,5 mm2

• komunikácia WiFi (kontrola pomocou mobilnej aplikácie eModul.eu)

Vybavenie
• farebný dotykový displej 4,3”
• vstavaný izbový snímač
• jednoduchá podomietková
inštalácia v elektrickej krabičke (priemer 60mm)
• napájanie 230V 50Hz
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KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

CS-280
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU

Napájanie

230V 50Hz

Drôtová komunikácia

kábel 4x0,14 mm2

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm] CS-280

145 x 102 x 24

Funkcie

Vybavenie

• 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

• farebný dotykový displej 4,3”
• čelný panel z 2mm skla (verzia CS-281)
• vstavaný izbový snímač
• napájanie 12V DC
• komunikačný kábel RS pre regulátor kotla
• port USB
podomietkový regulátorCS-281 C
127

90

24 20

60

Bezdrôtová verzia (dodatočná možnosť)
• pri použití zostavy CS-260 pre bezdrôtovú komunikáciu RS

Princíp činnosti
Použitie izbového regulátora poskytuje pohodlné ovládanie a kontrolu izbovej teploty, kotla, bojlera a zmiešavacích ventilov priamo z miestnosti, bez nutnosti chodenia
do kotolne. Izbový regulátor pracuje iba v spolupráci s hlavným regulátorom vybaveným RS komunikáciou firmy TECH. Veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej
dovoľuje pohodlnú obsluhu regulátora a moduláciu jeho parametrov. Jednoduchá inštalácia na stenu, estetika zariadenia, čelný dotykový panel a taktiež jeho rozumná
cena sú ďalšími výhodami regulátora.
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CS-281, 281 C
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU

Napájanie

230V 50Hz

Drôtová komunikácia

kábel 4x0,14 mm2

Bezdrôtová komunikácia
Prevádzková frekvencia

CS-281 C
868 MHz

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]
CS-281 i CS-281 C

127 x 90 x 20

2 farby CS-281

Funkcie

podomietkový regulátorCS-281 C
127

24 20

90

• 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

60

Vybavenie CS-281 C
• farebný dotykový displej 4,3’’
• čelný panel z 2mm skla
• zabudovaný snímač teploty
• jednoduchá podomietková
• inštalácia v elektrickej krabičke (priemer 60mm)
• Modul - prijímač signálu do hlavnej regulácie

Bezdrôtová verzia (dodatočná možnosť)
• pri použití zostavy CS-260 pre bezdrôtovú komunikáciu RS

Princíp činnosti
Použitie izbového regulátora poskytuje pohodlné ovládanie a kontrolu izbovej teploty, kotla, bojlera a zmiešavacích ventilov priamo z miestnosti, bez nutnosti chodenia
do kotolne. Izbový regulátor pracuje iba v spolupráci s hlavným regulátorom vybaveným RS komunikáciou firmy TECH. Veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej
dovoľuje pohodlnú obsluhu regulátora a moduláciu jeho parametrov. Jednoduchá inštalácia na stenu, estetika zariadenia, čelný dotykový panel a taktiež jeho rozumná
cena sú ďalšími výhodami regulátora.
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CS-296
IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU

Napájanie

Vysielač vykonávací modul

Drôtová komunikácia RS

kábel
4 x 0,14 mm2

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

104 x 88 x 18

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

230V

• rodičovský zámok

Regulácia kotla alebo inštalácie

• automatická regulácia jasu displeja

Vybavenie

Komunikacia

RS

RS

• grafický displej LCD
• čelný panel z 3mm skla
• vstavaný izbový snímač
• vstavaný snímač jasu

Bezdrôtová verzia (dodatočná možnosť)

• komunikačný RS kábel k regulátoru kotla

• pri použití zostavy CS-260 pre bezdrôtovú komunikáciu RS

Princíp činnosti
Izbový regulátor typu CS-296 je určený na ovládanie a kontrolu teploty ústredného vykurovania, teplej úžitkovej vody a izbovej teploty, ktorý môže realizovať
týždenný program vykurovania. Použitie regulátora poskytuje pohodlné ovládanie teploty v dome a teplotu teplej úžitkovej vody priamo z miestnosti, bez nutnosti
chodenia do kotolne. Izbový regulátor pracuje iba v spolupráci s hlavným regulátorom vybaveným RS komunikáciou firmy TECH. Ľahko čitateľný, veľký, grafický
displej zjednodušuje čítanie a zmenu parametrov na regulátori. Jednoduchá inštalácia na stenu, estetika zariadenia a taktiež jeho rozumná cena sú ďalšími výhodami
regulátora.
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CS-2801 / CS-2801 WiFi
IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE (CS-2801 WIFI)

Napájanie

230 V

Drôtová komunikácia

dvojvodičový kábel

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

127 x 90 x 20

Funkcie
• inteligentné ovládanie zadanej izbovej teploty
• inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK

WIFI KOMUNIKÁCIA
127

24 20

90

• zmena zadanej teploty miestnosti na základe vonkajšej teploty
(ekvitermika)
• zobrazenie vonkajšej teploty
• WiFi KOMUNIKÁCIA (CS-2801 WiFI)

60

• 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 teploty

OT+
OT-

• podomietková inštalácia
• zabudovaný WiFi modul (iba CS-2801 WiFi)
• bezdrôtový snímač teploty C-mini

Princíp činnosti
Použitie izbového regulátora zabezpečuje inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty prostredníctvom proporcionálneho automatického ovládania zadanej teploty
kotla ÚK. Regulátor dáva možnosť užívateľovi prispôsobiť parametre algoritmu ovládania. Je kompatibilný s protokolom OpenTherm/plus (OT+) a OpenTherm/lite (OT-).
Veľký, čitateľný, farebný dotykový displej umožňuje veľmi jednoduchú obsluhu regulátora a moduláciu jeho parametrov. Jednoduchá inštalácia na stenu, vzhľad, čelný
dotykový panel a tiež rozumná cena sú ďalšími výhodami regulátora.
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Opentherm WiFi
IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE (CS-2801 WIFI)

Napájanie

230 V

Drôtová komunikácia

dvojvodičový kábel

Presnosť merania

+/- 0,5 0C

Rozmery[mm]

127 x 90 x 20

Funkcie
• inteligentné ovládanie zadanej izbovej teploty
• inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK
• zmena zadanej teploty miestnosti na základe vonkajšej teploty
(ekvitermika)
• zobrazenie vonkajšej teploty
• WiFi KOMUNIKÁCIA

snímač vonkajšej
teploty

OpenTherm

beznapäťovy výstup
(NC/COM/NO),

• týždenný program vykurovania miestností a TÚV
• zobrazenie informácií o alarmoch vykurovacieho zariadenia
• dostup do grafov teplôt vykurovacieho zariadenia
• režim: dovolenka, párty, ekonomický, letný režim.

snímač vonkajšej
teploty

OpenTherm

beznapäťovy výstup
(NC/COM/NO),

• rodičovský zámok

Vybavenie
• zabudovaný internetový modul

Vykurovacie
zariadenie

• zabudovaný snímač teploty
• k regulácii je možné pripojiť buď drôtovo, alebo bezdrôtovo:
• snímač priestorovej teploty alebo bytový termostat
• snímač vonkajšej teploty.

Princíp činnosti
Použitie izbového regulátora zabezpečuje inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty prostredníctvom proporcionálneho automatického ovládania zadanej teploty
kotla ÚK. Regulátor dáva možnosť užívateľovi prispôsobiť parametre algoritmu ovládania. Je kompatibilný s protokolom OpenTherm/plus (OT+) a OpenTherm/lite
(OT-). Displej umožňuje veľmi jednoduchú obsluhu regulátora a moduláciu jeho parametrov. Jednoduchá inštalácia na stenu, a tiež rozumná cena sú ďalšími výhodami
regulátora.
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ZÓNOVÁ REGULÁCIA RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA
Charakteristické znaky produktu
• O bsluha maximálne 16 rôznych vykurovacích zón
• Ovládanie maximálne 6 pohonov STT-868 / STT-869 v každej zóne
• Možnosť ovládať vykurovacie zariadenie
•M
 ožnosť vzdialeného ovládania cez internet
• Možnosť ovládania z úrovne izbovej regulácie
•M
 ožnosť nastavenia samostatných harmonogramov pre každú zónu
•M
 ožnosť ovládania do 6 vykonávacích modulov CS-MW-1 ktoré sa zap/vyp podľa
nastavení teplôt v danej zóne, alebo samostatne podľa časového harmonogramu
• Možnosť pripojenia bezdrôtového snímača otvorenia okna CS-C-2
• Možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty CS-C-8zr
• Možnosť predĺženia signálu pomocou opakovača signálu RP-3

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

WiFi 8S / WiFi 8S MINI
REGULÁCIA WIFI PRE BEZDRÔTOVÉ ELEKTRICKÉ POHONY
WiFi 8S

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Napájanie

Napájanie 5V DC

Komunikácia
pracovná frekvencia

bezdrôtová
868 MHz

Rozmery regulátora [mm]

105 x 135 x 28

8

WiFi 8S mini

VYKUROVACÍCH
ZÓN
x6

20ºC

Funkcie:

t ext

t

- integrovaného snímača teploty (iba WiFi 8S)
- externého drôtového snímača teploty CS-C-7p (iba WiFi 8S)
- možnosť zapojenia dodatočných 8 bezdrôtových snímačov teploty CS-C-mini,
CS-C-8r alebo izbových regulátorov CS-R-8b a CS-R-8z
• beznapäťový výstup NO/NC (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia,
ktorý je zapínaný podľa potreby vykurovania zón)
• do každej zóny je možné zapojiť do 6 kusov bezdrôtových elektrických pohonov
STT-868 / STT-869.
• možnosť pripojenia bezdrôtového vykonávacieho modulu
MW-1 alebo MW-1-230V
• možnosť aktualizácie programu cez USB
• každá zóna môže mať stanovený vlastný individuálny prevádzkový režim (stála
teplota, teplota s ohraničeným časom alebo 6 rôzny prevádzkových harmonogramov)
• možnosť pripojenia do 6 kusov bezdrôtového snímača otvorenia okna CS-C-2

t

x6

• Možnosť ovládania teploty max. 8 zón pomocou:

• napájač 5V
• prídavný drôtový snímač teploty CS-C-7 p (iba WiFi 8s)
• snímač teploty CS-C-mini (iba WiFi 8s mini)

x6

S4
21ºC

t

22ºC

t

23ºC

t

S5
20ºC

x6

t

S3

22ºC

x6

t

S2

23ºC

x6

t

S1

x6

S6
x6

S7
x6

S8

t

• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty CS-C-8zr

Vybavenie:

x6

21ºC

20ºC
t ext

CS-C-mini
CS-C-8r
CS-R-8b
CS-R-8z
CS-R-8k
CS-C-8zr
CS-C-2
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CS-16S WiFi
IZBOVÁ REGULÁCIA PRE OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV
podomietková inštalácia

2 farebné prevedenia

16

VYKUROVACÍCH
ZÓN

Veľkou výhodou radiátorového systému je
skutočnosť, že umožňuje flexibilné prispôsobenie
špecifickým objektom, ako sú hotely, motely
alebo penzióny, kde úroveň vykurovania závisí
od obsadenosti a ročného obdobia. Aby bola
regulácia ešte efektívnejšia, je vhodné použiť
internetovú aplikáciu eModul s možnosťou
nastavenia konkrétnych prevádzkových
harmonogramov vykurovania alebo konštantnej
teploty v danej zóne.
Hlavný regulátor sa pripája k sieti WiFi a celý
systém je možné ovládať pomocou aplikácie
eModul. Systém je možné ovládať nie len z
počítača, ale aj z telefónu alebo tabletu. K jednej
aplikácii je možné pripojiť niekoľko hlavných
regulátorov, čo umožňuje plnú kontrolu nad
objektom.

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE
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Napájanie

230V 50Hz

Komunikácia
Pracovná frekvencia

Bezdrôtová
868 MHz

Presnosť merania tep.

0,5 0C

Rozmery regulácie [mm]

127 x 90 x 20

SIGNALIZÁCIA
OTVORENÉHO OKNA

ZOBRAZENIE PARAMETROV
V DANEJ MIESTNOSTI

ZOBRAZENIE PARAMETROV VO
VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH

Funkcie

Vybavenie

• Vzdialená kontrola teploty cez mobilnú aplikáciu www.
emodul.eu max. 8 alebo 16 zón pomocou:
- integrovaného snímača teploty
- možnosť zapojenia dodatočných 8 alebo 16
bezdrôtových snímačov teploty CS-C-mini,
CS-C-8r alebo izbových regulátorov CS-R-8b
a CS-R-8z

• čelný panel z 2mm skla

t ext

x6
20ºC

t

• zabudovaný snímač teploty
• veľký, čitateľný, farebný, dotykový
displej

x6

S4
21ºC

t

22ºC

t

• do každej zóny je možne pripojiť:
- do 6 kusov bezdrôtových elektrických pohonov
STT-868 / STT-869
- do 6 kusov bezdrôtových snímačov otvorenia
okna CS-C-2

t

x6

t

S3

22ºC

x6

t

S2

23ºC

x6
23ºC

S5
20ºC

x6

• podomietková inštalácia
• zabudovaný internetový modul

x6
21ºC

t

S1

x6

S6
x6

S7
x6

• K regulácii je možné pripojiť:
t

- do 6 vykonávacích modulov
MW-1 alebo MW-1-230V
- bezdrôtový snímač vonkajšej teploty CS-C-8zr

t ext

• zobrazenie nastavení: teplota, dátum, hodina, budík
• displej prispôsobený svojím jasom v závislosti od aktuálnej
dennej doby

S8
CS-C-mini
CS-C-8r
CS-R-8b
CS-R-8z
CS-C-8zr
CS-C-2

Zóna S1 - Integrovaný snímač teploty (obsluha max. 6 x STT-868 / STT-869)
Zóna S2 - S16 - Bezdrôtový snímač teploty (obsluha max. 6 x STT-868 / STT-869)

• možnosť aktualizácie programu cez USB
• každá zóna môže mať stanovený vlastný individuálnyprevádzkový režim (stála teplota, teplota s ohraničeným
časom alebo 6 rôzny prevádzkových harmonogramov)

Elementy rozširujúce systém ovládania radiátorového vykurovania
CS-C-mini BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY
Funkcie: bezdrôtová komunikácia, kompaktné rozmery, dlhá
životnosť batérie, nenápadný vzhľad
Rozmery: 37x37x16 mm, Napájanie: batéria CR 2032

CS-C-2n BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
Funkcie: bezdrôtová komunikácia signalizujúca otvorenie
okna, ovládanie vykurovania, nenápadný vzhľad, dlha
životnosť batérii
Napájanie: batérie EVE ER14250 S

CS-C-8 r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

CS-MW-1 BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL

Kryt: biely alebo čierny
Snímač je určený pre reguláciu CS-L-8, napájanie: batéria 2xAAA
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

Funkcie: 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

CS-R-8 b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 2xAAA 1,5V, dotykový LCD displej, bez podsvetlenia
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm
CS-R-8 z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 230V 50Hz, dotykový LED displej
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

CS-RP-3 / CS-RP-4 REPEATER SIGNÁLU
Funkcie: jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu rádiovej komunikácie a zabezpečiť tak stabilné spojenie
medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému
Technické údaje: Bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz;
Napájanie 230V 50HZ

STT-868 / STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 3 x bateria AA 1,5V

C-8 zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY

Rozmer: 47 x 83 x 80 mm

Snímač je predurčený pre spoluprácu s reguláciou CS-L-8;
Napájanie batérie 2xAAA
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ODPORÚČANÉ PRIEREZY KÁBLOV PRE ZAPOJENIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV SYSTÉMU

L-5 - L-8

Bytový dvojpolohový termostat (zap/vyp) alebo snímač CS-C-7p
kábel 2 x 0,5 mm2

Horná zbernica drôtových líšt CS-L-5 a CS-L-7

Vykurovacie zariadenie
kábel 2 x 0,5 mm2
Termoelektrické pohony
kábel 2 x 0,5 mm2

Čerpadlo
Napájací
kábel
kábel
3 x 0,75 mm2 3 x 0,75 mm2

Pre predurčené izbové regulátory
kábel 3 x 0,5 mm2

Pre predurčené izbové regulátory
kábel 4 x 0,5 mm2

Pre kontrolný panel M-9,
prídavnú lištu L-9,
kábel 4 x 0,14 LiYCY

Kontrolný panel CS-M-7,
internetový modul, modul
zmiešavacieho ventila kábel
4 x 0,14 LiYCY

Vzhľad horných konektorov lišty L-10

L-9 - L-10

Pre prídavné snímače C-7p
kábel 2 x 0,5 mm2

vstup 2-polohový
kábel 2 x 0,5 mm2
Pre vonkajší
snímač
kábel
2 x 0,5 mm2

Pre termoelektrické pohony
kábel 2 x 0,5 mm2
34

Napájanie čerpadla Napájanie Pre vykurovacie zariadenie
kábel 2 x 0,5 mm2
kábel
kábel
3 x 0,75 mm2 3 x 0,75 mm2

ZÓNOVÁ REGULÁCIA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ZÓNOVEJ REGULÁCIE:
• Jednoduché ovládanie pomocou harmonogramov
• Kontrola všetkých vykurovacích okruhov pomocou internetu, telefónu alebo kontrolného panela
• Možnosť zapojenia ľubovoľného vykurovacieho zariadenia pomocou beznapäťového výstupu
• Jeden výstup 230V pre čerpadlo
• Bezdrôtová alebo drôtová komunikácia
• Možnosť použitia snímačov teploty alebo izbových regulácii v miestnostiach
• Možnosť zmeny teploty z úrovne izbovej regulácie
• Možnosť rozšírenia o modul pre zmiešavací ventil
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UNIVERZÁLNY
SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S INTERNETOM

Funkcie:

• O vládanie všetkých parametrov systému prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu
• Ovládanie priestorovej teploty v maximálne 8-mich zónach s možnosťami:
- d o každej zóny je možné zaregistrovať bezdrôtový snímač (CS-C-mini, CS-C-8r)
alebo izbový regulátor (CS-R-8b, CS-R-8z)
- a lternatívne do prvých štyroch zón s napäťovými výstupmi je možné zapojiť 4 drôtové
snímače priestorovej teploty CS-C-7p
• Do každej zóny je možné pripojiť:
- max. 6 bezdrôtové elektrické pohony ventila STT-868 / STT-869
- jeden bezdrôtový snímač teploty podlahy CS-C-8f
- jeden bezdrôtový vykonávací modul/spínací kontakt MW-1 alebo MW-1-230V pre
bezdrôtové ovládanie termoelektrických pohonov podlahového vykurovania
- max. 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna CS-C-2n
• K regulácii je možné pripojiť:
- max. 20 termoelektrických pohonov pre max. 4 zóny (jeden výstup 230V každú zónu)
- max. 8 bezdrôtových vykonávacích modulov/spínacích kontaktov
MW-1 alebo MW-1-230V ovládaných podľa týždenného programu
- max. 4 drôtové snímače teploty podlahy pre prvé 4 zóny
- bezdrôtový snímač vonkajšej teploty
- o vládanie vykurovacieho zariadenia alebo čerpadla pomocou beznapäťového výstupu
alebo bezdrôtového vykonávacieho modulu

Napájanie

230V 50Hz

Zaťaženie výstupu čerpadla

0,5 A

Zaťaženie výstupov 1 - 10

0,3 A

Beznapäťový výstup

•/1A

Komunikácia

Bezdrôtová/drôtová

Rozmery regulátora [mm]

110 x 163 x 57

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

• Možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu

TECH

KOMPONENTY SYSTÉMU:
TECH

Izbový regulátor LED CS-R-8z

TECH

TECH

Izbový regulátor LCD CS-R-8b

TECH

TECH

TECH

Snímač teploty CS-C-8r
Snímač teploty podlahy CS-C-8f

TECH

TECH

Snímač teploty CS-C-mini

TECH

Snímač otvorenia okna CS-C-2
TECH

Snímač vonkajšej teploty CS-C-8zr
Bezdrôtový elektrický pohon
STT-868 alebo STT-869

TECH

Termoelektrický pohon
STT-230/2 alebo STT-230/2 S
230V
MW1

VYKUROVACIE
ZARIADENIE
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Spínací modul
MW-1 alebo MW-1-230V

UNIVERZÁLNY SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S INTERNETOM - SÉRIA 4

VY
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NIE

230V

Prvky použité v zostave:
CS-C-2n BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
CS-C-7 p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Kryt: biely alebo čierny
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

Funkcie: bezdrôtová komunikácia signalizujúca otvorenie
okna, ovládanie vykurovania, nenápadný vzhľad, dlha
životnosť batérii
Napájanie: batérie EVE ER14250 S

CS-C-8f BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY

STT-868 / STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Kryt: Biele alebo čierne
Funkcie: bezdrôtová komunikácia
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia –
bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 3 x bateria AA 1,5V
Rozmer: 47 x 83 x 80 mm

CS-C-8 r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

CS-MW-1 BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL

Kryt: biely alebo čierny
Snímač je určený pre reguláciu CS-L-8, napájanie: batéria 2xAAA
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

Funkcie: 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

CS-R-8 b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 2xAAA 1,5V, dotykový LCD displej, bez podsvetlenia
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm
CS-R-8 z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ

Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 230V 50Hz, dotykový LED displej
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

CS-C-mini BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY
Funkcie: bezdrôtová komunikácia, kompaktné rozmery, dlhá životnosť
batérie, nenápadný vzhľad
Rozmery: 37x37x16mm, Napájanie: batéria CR 2032

STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON
M30x1,5 - M28x1,5
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo
M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 60 °C, Napájanie:
230V 50Hz

STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5,
Trieda - IP50. Maximálny príkon ok. 1,8W. Čas otvorenia – pod 5
min. Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 65°C.
Napájanie: 230V 50Hz
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DRÔTOVÝ
SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)
Funkcie CS-L-5:
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 má možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)

21ºC

22ºC

22ºC

21ºC

20ºC

23ºC

Napájanie

230V 50Hz

Zaťaženie na výstupe
čerpadla

0,5 A

Zaťaženie výstupov 1-8

0,3 A

Beznapäťový výstup

•/1A

Komunikácia

drôtová

Rozmery regulácie [mm]

335 x 105 x 75

PRVKY SYSTÉMU:
23ºC

23ºC

VYKUROVACIE
ZARIADENIE
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20ºC

Dvojstavový izbový regulátor
(ON/OFF) - drôtový
Termoelektrický pohon
STT-230/2 alebo STT-230/2 S

Prvky použité v zostave:

ovládanie čerpadla
pomocou iného regulátora

Napájací zdroj pre iný regulátor

Napájanie 230V 50Hz

DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - SÉRIA 5

Vykurovacie
zariadenie

CS-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Kryt: biely alebo čierny

CS-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LCD displej, batérie 2xAAA, bez
podsvetlenia

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania,
manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové
podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri použití snímača
podlahy), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizácia, drôtová
komunikácia
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm
Rozmer: 121 x 95 x 24 mm

Rozmer: 80 x 80 x 20mm

CS-293 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Kryt: biely alebo čierny

CS-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, program deň/noc, drôtová komunikácia, krátke podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri
použití snímača podlahy)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania,
manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové
podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri použití snímača
podlahy), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizácia, drôtová
komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, Batérie 2xAA

Vybavenie: vstavaný izbový snímač

Kryt biely

Rozmer: 95 x 95 x 25 mm

STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON
M30x1,5 - M28x1,5

CS-290 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ 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
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batérie 2 x AA 1,5V
Rozmer: 134 x 95 x 24 mm

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo
M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 60 °C, Napájanie:
230V 50Hz

STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5, Trieda
- IP50. Maximálny príkon ok. 1,8W. Čas otvorenia – pod 5 min.
Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 65°C. Napájanie:
230V 50Hz
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Funkcie CS-L-7e:

Napájanie

230V 50Hz

Zaťaženie na výstupe
čerpadla

0,5 A

Zaťaženie výstupov 1-8

0,3 A

• jeden výstup 230V na čerpadlo

Beznapäťový výstup

•/1A

• funkcia kúrenie / chladenie

Komunikácia

Drôtová

Rozmery regulácie [mm]

335 x 105 x 75

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 izbových snímačov majú možnosť obsluhy až 10-tich pohonov (každý max. po 2 pohony)

• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
• možnosť pripojenia ovládacieho panelu CS-M-7
• možnosť pripojenia CS-507 Ethernet alebo WiFi RS pre ovládanie sústavy pomocou Internetu
• možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu CS-i-1, CS-i-1m
• možnosť aktualizácie softvéru cez USB
23ºC

20ºC

23ºC

20ºC

PRVKY SYSTÉMU:
Kontrolný panel

WiFi

21ºC

22ºC

Snímač teploty

alebo
CS-507

Internetový modul CS-507

WIFI

Internetový modul WIFI RS

ETHERNET

CS-507

20ºC

23ºC

RS
RS

Termoelektrický pohon
STT-230/2 alebo STT-230/2 S
Ventil ovládaný reguláciou
CS-i-1/CS-i-1m

VYKUROVACIE
ZARIADENIE
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Rozšírenie o CS-431n

Napájanie 230V 50Hz

DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S INTERNETOM - SÉRIA 7

Vykurovacie
zariadenie

Rozbočovač RS komunikácie
(RJ12)

Prvky použité v zostave:
CS-C-7 p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Kryt: biely alebo čierny

Snímač je určený pre reguláciu CS-L-7
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

CS-507 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-mailove upozornenia o alarmoch
Vybavenie: Napájanie 5V DC, RS rozdvojka, komunikačný RS kábel k hlavnej regulácii
Prihlásenie sa do aplikácii: www.emodul.eu
Rozmer: 120 x 80 x 31 mm

WiFi RS MODUL WIFI - INTERNET
Funkcie: ako u CS-505 a CS-507

CS-M-7 DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)
Kryt: biely alebo čierny
Princíp činnosti: Kontrolný panel je určený pre ovládanie a zobrazenie
parametrov celej zostavy podlahového vykurovania.
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 inštalácia v stene v elektrickej krabici (o60mm). Napájanie je 230V
50Hz.
Rozmer: 127 x 90 x 20 mm

STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON
M30x1,5 - M28x1,5
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo
M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 60 °C, Napájanie:
230V 50Hz

Prepojenie s internetom je signálom WiFi
Rozmer: 105 x 135 x 28 mm

STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON

i-1/i-1m REGULÁTOR ZMIEŠAVACIEHO VENTILU

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5,
Trieda - IP50. Maximálny príkon ok. 1,8W. Čas otvorenia – pod 5
min. Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 65°C.
Napájanie: 230V 50Hz

Funkcie: súvisle ovládanie troj alebo štvorcestného ventilu, ovládanie činnosti čerpadla ventilu, ochrana teploty spiatočky, ekvitermické a týždenné
ovládanie
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatočky,
ekvitermický snímač (vonkajšej teploty).
Rozmer: 110 x 163 x 57 mm
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BEZDRÔTOVÝ
SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S INTERNETOM

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkcie CS-L-8:

NOVÉ Funkcie CS-L-8 E:

Možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových snímačov teploty
CS-C-mini, CS-C-8r alebo izbových regulátorov CS-R-8b a CS-R-8z alebo CS-R-8k:

• spolupráca s maximálne 6 bezdrôtovými vykonávacími modulmi (spínacie kontakty)
MW-1 alebo MW-1-230V (môžu plniť úlohu spínania zdroja tepla alebo čerpadla), ktoré je
možné pripísať k určeným zónam

– 3 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 12 pohonov (každý max. po 4 pohony)
– 5 izbových snímačov má možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)
• možnosť ovládania bezdrôtových elektrických radiátorových pohonov STT-868 / STT-869 (6
kusov na zónu)
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
• možnosť pripojenia bezdrôtového ovládacieho panelu CS-M-8
• možnosť pripojenia CS-507 Ethernet alebo WiFi RS pre inteligentné riadenie vykurovacej
sústavy pomocou smartfónu, tabletu, počítača
• možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu CS-i-1 / CS-i-1m
• možnosť aktualizácie softvéru pomocou USB

• vykurovanie a chladenie, čo umožňuje pripojiť tepelné čerpadlo, ktoré môže automaticky
prepínať z režimu kúrenia na chladenie
• možnosť výberu jedného zo štyroch prevádzkových režimov
(bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
• ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty) pri pripojení vonkajšieho snímača teploty
(drôtového alebo bezdrôtového)
• možnosť ovládania aj pohonov, ktoré sú bezprúdovo otvorené NO
Poznámka: nová regulácia nespolupracuje so starším softvérom CS-M-8 je potrebné objednávať CS-M-8n

PRVKY SYSTÉMU:

• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača otvorenia okna

Kontrolný panel

• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača podlahy CS-C-8rf
23ºC

• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty CS-C-8zr.

23ºC

20ºC

Izbový regulátor s komunikáciou
Izbový regulátor (ON/OFF) s LED

TECH

23ºC

TECH

23ºC

Izbový regulátor (ON/OFF) s LCD

TECH

TECH

TECH

WiFi

21ºC

TECH

TECH

21ºC

Snímač teploty
Snímač teploty podlahy
Snímač otvorenia okna
Vonkajší snímač teploty CS-C-8zr

alebo
CS-507

20ºC

RS

ST-507

Internetový modul CS-507

WiFi

Internetový modul WIFI RS

20ºC

Napájanie

230V 50Hz

Zaťaženie na výstupe
čerpadla

0,5 A

Bezdrôtový elektrický
pohon STT-868

Zaťaženie výstupov 1-8

0,3 A

Beznapäťový výstup

•/1A

Termoelektrický pohon
STT-230/2 alebo STT-230/2 S

Komunikácia
prevádzková frekvencia

Bezdrôtová
868 MHz

Rozmery regulácie [mm]

335 x 105 x 75
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VYKUROVACIE
ZARIADENIE

Ventil ovládaný reguláciou
CS-i-1/CS-i-1m
Vykonávací modul
MW-1/MW-1-230V

Prvky použité v zostave:
CS-C-8 r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Kryt: biely alebo čierny
Snímač je určený pre reguláciu CS-L-8, napájanie: batéria 2xAAA
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

CS-R-8 b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 2xAAA 1,5V, dotykový LCD displej, bez podsvetlenia
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm
CS-R-8 z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 230V 50Hz, dotykový LED displej
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm
CS-C-mini BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY
Funkcie: bezdrôtová komunikácia, kompaktné rozmery, dlhá životnosť
batérie, nenápadný vzhľad
Rozmery: 37x37x16mm, Napájanie: batéria CR 2032

Rozšírenie CS-i-1m

Napájanie 230V 50Hz

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S INTERNETOM - SÉRIA 8

Vykurovacie
zariadenie

Rozbočovač RS komunikácie
(RJ12)

CS-M-8 BEZDRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL
Kryt: biely alebo čierny
Princíp činnosti: 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, vyber jasu displeja, šetrič obrazovky, budík, uzamknutie
obrazovky.Jednoduchá inštalácia v stene v elektrickej krabici
(o60mm). Napájanie je 230V 50Hz.
Rozmer: 127 x 90 x 20 mm
STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON M30x1,5 - M28x1,5
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo
M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54,
Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 60 °C,
Napájanie: 230V 50Hz

STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5, Trieda - IP50.
Maximálny príkon ok. 1,8W. Čas otvorenia – pod 5 min. Maximálna,prevádzková teplota – teplota prostredia 65°C. Napájanie: 230V 50Hz

C-8 zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
Snímač je predurčený pre spoluprácu s reguláciou CS-L-8;
Napájanie batérie 2xAAA

i-1/i-1m REGULÁTOR ZMIEŠAVACIEHO VENTILU
Funkcie: súvisle ovládanie troj alebo štvorcestného ventilu, ovládanie
činnosti čerpadla ventilu, ochrana teploty spiatočky, ekvitermické a
týždenné ovládanie
Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatočky,
ekvitermický snímač (vonkajšej teploty).
Rozmer: 110 x 163 x 57 mm

CS-507 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-mailove
upozornenia o alarmoch
Prihlásenie sa do aplikácii: www.emodul.eu
Rozmer: 120 x 80 x 31 mm

STT-868 / STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia –
bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 3 x bateria AA 1,5V
Rozmer: 47 x 83 x 80 mm

CS-MW-1 BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL
Funkcie: 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

WiFi RS MODUL WIFI - INTERNET
Funkcie: ako u CS-505 a CS-507
Prepojenie s internetom je signálom WiFi
Rozmer: 105 x 135 x 28 mm

CS-C-2n BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
Funkcie: bezdrôtová komunikácia signalizujúca otvorenie
okna, ovládanie vykurovania, nenápadný vzhľad, dlha
životnosť batérii
Napájanie: batérie EVE ER14250 S
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SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S INTERNETOM
(MOŽNOSŤ ZAPOJENIA HLAVNÝCH REGULÁCII DO SÉRIE)
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Funkcie CS-L-9R:
• ovládanie až 8 zón a maximálne 50 termoelektrických pohonov
za použitia:
- k ontrolného panelu CS-M-9 R, ktorý je zároveň WiFi modulom pre pripojenie k lokálnej WiFi sieti a vzdialenú
kontrolu cez internet,
- 8 drôtových alebo bezdrôtových izbových priestorových snímačov alebo izbových regulátorov;
- vonkajšieho snímača,
• jeden výstup na pripojenie tepelného čerpadla (prepínanie vykurovanie / chladenie)
• jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla,
• jeden beznapäťový výstup,
• možnosť navzájom prepojiť až 4 CS-L-9 R pomocou RS komunikácie, čo spolu dáva ovládanie maximálne až 32 zón pomocou
jedného kontrolného panela WiFi CS-M-9 R,
• ovládanie zmiešavacieho ventila - po pripojení regulátora CS-i-1 alebo modulu CS-i-1m,
• možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu,
do každej miestnosti
drôtové pripojenie

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

+

+

+

+

+

+

+

+

(kábel 4 x 0,2 mm2 napr. UTP 6)

Zaťaženie výstupu čerpadla

0,5 A

Zaťaženie výstupov 1 - 8

0,3 A

Beznapäťový výstup

•/1A

Rozmery regulátora (mm)

340 x 118 x 52

do každej miestnosti
drôtové pripojenie
alebo bezdrôtové

Drôtová RS komunikácia
4 x 0,2mm2 (napr. UTP 6)

Drôtová RS komunikácia
4 x 0,2mm2 (napr. UTP 6)

Napájanie lišty
230V 50Hz
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230V 50Hz

(kábel 4 x 0,2 mm2 napr. UTP 6)

alebo bezdrôtové

Napájanie lišty
230V 50Hz

Napájanie

Napájanie lišty
230V 50Hz

do každej miestnosti
drôtové pripojenie

do každej miestnosti
drôtové pripojenie

(kábel 4 x 0,2 mm napr. UTP 6)
2

(kábel 4 x 0,2 mm napr. UTP 6)
2

alebo bezdrôtové

alebo bezdrôtové
22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

+

+

+

+

+

+

+

+

Drôtová RS komunikácia
4 x 0,2mm2 (napr. UTP 6)

Kontrolný panel so zabudovaným
internetovým WiFi modulom
krabička 60mm a napájanie 230V 50Hz

4 x 0,2mm2
(napr. UTP 6)
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~

....

~230V/50Hz

Urządzenie
grzewcze

Prvky použité v zostave:
CS-C-7 p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Kryt: biely alebo čierny
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

CS-R-9 s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Prevedenie: Biele
Funkcie: regulácia izbovej teploty, denný/nočný režim, možnosť pripojenia
podlahového snímača, hysterézia 0,2 - 4°C, drôtová komunikácia
Obsahuje: LCD displej s dočasným podsvietením
Rozmer: 95 x 95 x 20

CS-M-9 R DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL + WIFI MODUL
Funkcie: registrácia zón, umožnuje meniť zadanú priestorovú
alebo podlahovú teplotu v zóne, meniť prevádzkový režim (bežný,
ECO, dovolenkový a komfortný), meniť parametre týždenného
harmonogramu alebo úplne blokovať zónu, šetrič displeja, budík,
zablokovanie displeja,
WiFi komunikácia (možnosť kontroly pomocou aplikácie eModul)
Podomietková inštalácia v elektrickej krabičke (60mm).
Napájanie: 230V 50Hz Rozmer: 127 x 90 x 20 mm

C-8 zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
Napájanie batérie 2xAAA

CS-R-9 b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Prevedenie: Biele alebo čierne
Funkcie: regulácia izbovej teploty, dočasná zmena teploty,
drôtová komunikácia, možnosť pripojenia podlahového snímača,
Obsahuje: vstavaný snímač teploty, LCD displej bez podsvietenia
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

CS-i-1/i-1m REGULÁCIA ZMIEŠAVACIEHO VENTILA
Funkcie: súvislá regulácia troj alebo švorcestným ventilom a jeho
čerpadlom, ochrana spiatočky, ekvitermika, týždenný program.
Rozmer: 110 x 163 x 57 mm

CS-R-9 z DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Prevedenie: Biele alebo čierne
Funkcie: regulácia izbovej teploty, dočasná zmena teploty,
drôtová komunikácia, možnosť pripojenia podlahového snímača,
Obsahuje: vstavaný snímač teploty, LED displej
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

STT-868 / STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia –
bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 3 x bateria AA 1,5V
Rozmer: 47 x 83 x 80 mm

CS-C-8 r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

CS-MW-1 / MW-1/230V BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL

Kryt: biely alebo čierny
napájanie: batéria 2xAAA
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm

Funkcie: 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

CS-R-8 b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 2xAAA 1,5V, dotykový LCD displej, bez podsvetlenia
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm
CS-R-8 z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, dočasný program vykurovania.
Napájanie: 230V 50Hz, dotykový LED displej
Rozmer: 80 x 80 x 16 mm
CS-C-mini BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY
Funkcie: bezdrôtová komunikácia, kompaktné rozmery, dlhá životnosť
batérie, nenápadný vzhľad
Rozmery: 37x37x16mm, Napájanie: batéria CR 2032

CS-C-2n BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
Funkcie: bezdrôtová komunikácia signalizujúca otvorenie
okna, ovládanie vykurovania, nenápadný vzhľad, dlha
životnosť batérii Napájanie: batérie EVE ER14250 S

STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON / M30x1,5 - M28x1,5
Technické údaje: Pripojenie - matica so závitom M30x1,5 alebo
M28x1,5, Zdvih - 3,2 mm, Trieda - IP54. Čas otvorenia - menej ako 5
min. Maximálna teplota 60°C
Napájanie: 230V 50Hz

STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: Pripojenie - matica so závitom M30x1,5, Trieda IP50. Čas otvorenia - menej ako 5 min. Maximálna teplota 65°C
Napájanie:230V 50Hz
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DRÔTOVÝ
SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

10 VYKUROVACÍCH ZÓN
DRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA
BYTOVÉ TERMOSTATY NAPÁJANÉ Z LIŠTY
Funkcie CS-L-10:
• 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 (CS-R-10b, CS-R-10z CS-R-10s) alebo štandardný dvojpolohový
(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.
22.5

22.5

+

+

22.5

230V 50Hz

Zaťaženie výstupu čerpadla

0,5 A

Zaťaženie výstupov 1 - 10

0,3 A

Beznapäťový výstup

1A

Komunikácia

Drôtová

Rozmery regulátora

343 x 125 x 55

22.5

+

+

22.5

22.5

+

+

22.5
+

Napájanie

22.5
22.5

+

+

22.5
+

KOMPONENTY SYSTÉMU:
22.5

Predurčený pre L-10 drôtový izbový
regulátor (CS-R-10s, CS-R-10b, CS-R-10z)

22.5

+

22.5

+

22.5

22.5

+

+

+

Dvojstavový drôtový izbový regulátor
KOMPONENTY
(CS-294v1,SYSTÉMU:
CS-292v3, CS-295v3)
Predurčený
L-10 drôtový izbový
Termoelektrickýprepohon
regulátor
(CS-R-10s,
CS-R-10b,
CS-R-10z)
CST-230/2 alebo CST-230/2
S
Dvojstavový drôtový izbový regulátor
(CS-294v1, CS-292v3, CS-295v3)

22.5
+

22.5
+

22.5
22.5
+

+

22.5
+

22.5
+

22.5
+

VYKUROVACIE
ZARIADENIE

VYKUROVACIE
ZARIADENIE
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22.5

22.5

+

+

Termoelektrický pohon
CST-230/2 alebo CST-230/2 S

DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - SÉRIA 10

NO SYG.

ŠTANDARDNÝ DVOJSTAVOVÝ
REGULÁTOR

+5V GND SYG.

~

~230V/50Hz

DVOJSTAVOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
URCENÝ pre SÉRIU 10
napájaný z hlavného regulátora

Vykurovacie
zariadenie

DRÔTOVÉ KOMPONENTY ROZŠÍRENIA SYSTÉMU

BATERIOVÉ KOMPONENTY ROZŠÍRENIA SYSTÉMU

(3-drôtové pripojenie)

(2-drôtové pripojenie)

Regulátor napájaný
z lišty

Regulátor napájaný
z lišty

Regulátor napájaný
z lišty

CS-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, program deň/noc, drôtová komunikácia, krátke podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy
(pri použití snímača podlahy)
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, Batérie 2xAA
Rozmer: 95 x 95 x 25 mm

CS-R-10s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, program deň/noc, drôtová komunikácia,
krátke podsvetlenie displeja
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej
Rozmer: 95 x 95 x 25 mm

CS-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania,
manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové
podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri použití snímača
podlahy), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizácia, drôtová
komunikácia
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm
Rozmer: 121 x 95 x 24 mm

CS-R-10b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Kryt: biely alebo čierny
Funkcje: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LCD displej, bez podsvetlenia
Rozmer: 80 x 80 x 20mm

CS-293 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Kryt: biely alebo čierny

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania,
manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové
podsvetlenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pri použití snímača
podlahy), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/klimatizácia, drôtová
komunikácia

CS-R-10z DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej
Rozmer: 80 x 80 x 20mm

Vybavenie: vstavaný izbový snímač

CS-290 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON / M30x1,5 - M28x1,5

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
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batérie 2 x AA 1,5V
Rozmer: 134 x 95 x 24 mm

Technické údaje: Pripojenie - matica so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5,
Zdvih - 3,2 mm, Trieda - IP54. Čas otvorenia - menej ako 5 min. Maximálna
teplota 60°C
Napájanie: 230V 50Hz

STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON
Technické údaje: Pripojenie - matica so závitom M30x1,5, Trieda - IP50.
Čas otvorenia - menej ako 5 min. Maximálna teplota 65°C
Napájanie:230V 50Hz
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CS-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
Kryt: biely alebo čierny
Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LCD displej, batérie 2xAAA,
bez podsvetlenia
Rozmer: 80 x 80 x 20mm
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Regulácia vykurovania
v penzióne alebo hoteli
Systém je určený pre vykurovanie v penziónoch alebo hotelových budovách. Použitie tohto riešenia umožňuje personálu
mať trvalú kontrolu nad aktuálnou teplotou v miestnostiach a taktiež možnosť ich meniť buď manuálne alebo výberom
niektorého s prednastavených programov: obsadené, voľné alebo ochrana.
Hotelový hosť môže upravovať iba teplotu v tých miestnostiach, ktoré sú vybavené izbovým regulátorom.
Monitorovanie celého systému sa vykonáva pomocou administratívneho panela, v ktorom sú taktiež zobrazené informácie
o alarmoch v daných zónach.
Oznámenie o výskyte alarmu môžu byť doručené vo forme e-mailu a SMS (voliteľne)

Prvky použité v zostave:
Systémový server
Kontrolný panel
Aplikácia spravujúca systém
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Denné programovanie
Miestnosť (zóna) môže byť v 4 stavoch: obsadené, voľné, ochrana, „manuálna prevádzka”.Pre každý z týchto stavov, môže administrátor nastaviť teplotu pre každú hodinu

Recepcia
Užívateľ má možnosti:
- náhľad a hľadanie zón zoskupených podľa atribútov: poschodie, apartmán (aktuálna teplota, nastavená hodnota a stav)
- zmeny už zadaných parametrov pre celodenné programovanie (stavu)

Zóny a snímače teplôt
- Priradenie snímačov k zónam
- Výber zón na ktoré je hotel rozdelený je na základe zvoleného typu miestnosti a zadania atribútov (Názvov - poschodie, číslo izby)
potrebných pre neskoršie vyhľadávanie konkrétnej zóny alebo skupiny zón
- Zoznam dostupných snímačov (fyzická časť) s vyhľadávačom a filtrom

Výhody:
- Je k dispozícii režim vyhľadávania - filtrovanie po atribútoch
- Možnosť zmeniť stav vyhľadaných apartmánov: VOĽNÝ/OBSADENÝ/ OCHRANA/MANUÁLNA PREVÁDZKA
- Možnosť vynútenia automatickej zmeny parametrov pre vybrané zóny súčasne
- Rezervácia na základe dátumu v kalendári / času (voliteľné)
- Panel alarmov (žiadna komunikácia so zónovou reguláciou, chybný snímač, extrémne vysoká / nízka teplota)
- Panel s informáciami o tom, „čo sa stalo” v poslednom čase v systéme (automatické a manuálne zmeny denných programov, alarmy)

APARTAMENT
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Zóna - Typ: Kúpeľňa
Snímač: L1 - CZ 2
Stav (denný)
Obsadený

Zóna - Typ: Spálňa
Snímač: L1 - CZ 1
Stav (denný)
Obsadený

Zóna - Typ: Spálňa
Snímač: L1 - CZ 2
Stav (denný)
Obsadený

APARTAMENT
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Zóna - Typ: Kúpeľňa
Snímač: L2 - CZ 1
Stav (denný)
Obsadený

Zóna - Typ: Spálňa
Snímač: L2 - CZ 2
Stav (denný)
Obsadený

Zóna - Typ: Spálňa
Snímač: L2 - CZ 3
Stav (denný)
Obsadený
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REGULÁCIE PRE KOTLY
Regulácie pre kotly ústredného kúrenia umožňujú riadiť proces tvorby tepla ako aj jeho distribúciu do vykurovacieho systému. Ich
hlavnou funkciou je výber jednotlivých parametrov tak, aby bolo zabezpečené hospodárne vykurovanie a zároveň tepelná pohoda pre
užívateľov na požadovanej úrovni. Bez regulácie kotlov je ťažké si vôbec predstaviť kontrolu nad vykurovaním domu alebo objektu.
V závislosti od modelu môžu regulácie pre kotly regulovať kotol v základnom rozsahu (napr. jednoduché regulácie pre kotly na tuhé
palivá ovládajúce iba obehové čerpadlo a ventilátor), ako aj viacúčelové regulácie pre kotly ÚK, ktoré umožňujú reguláciu teploty v dome
aj prostredníctvom internetu.
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CS-22n, CS-24
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

CS-22

CS-24

Funkcie
• ovládanie ventilátora
• ovládanie čerpadla ÚK
• vo verzii s naprogramovaním Sigma (možnosť)

Vybavenie
• LED displej
• snímač teploty ÚK T1
• teplotná ochrana (termik)
• p rídavný podstavec umožňuje jednoduchú inštaláciu na kotol

Princíp činnosti
Mikroprocesorový regulátor je určený na ovládanie zásypového kotla
ÚK vybaveného dúchaním a obehovým čerpadlom vody ÚK. Jeho úlohou je udržiavať zadanú teplotu pomocou ventilátora. Kryt regulátora
je prispôsobený pre montáž na kotol..
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T1

CS-28, CS-81
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

CS-81

CS-28

Funkcie
• ovládanie ventilátora
• ovládanie čerpadla ÚK a TÚV
• možnosť pripojenia izbového regulátora
• vo verzii s naprogramovaním Sigma (možnosť)

Vybavenie
• LCD displej
• snímač teploty ÚK T1, TÚV T2
• teplotná ochrana (termik)
• k ryt určený pre inštaláciu na kotol
(verzia CS-28 alebo v plášti kotla verzia CS-81)

T3

T2
T1

Vo verzii CS-28 zPID
• s programom zPID
• nie je možné pripojenie izbového regulátora
• snímač teploty spalín T3

Princíp činnosti
Regulátor teploty CS-28 je určený pre zásypové kotly ÚK. Ovláda cirkulačné čerpadlo vody, čerpadlo TÚV a ventilátor.
Výber zo štyroch prevádzkových režimov čerpadiel: vykurovanie domu, priorita bojlera, paralelné čerpadlá, letný
režim.
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CS-880 zPID
REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie
• ovládanie ventilátora

T8
T6

• 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 alebo WiFi RS
• možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných
modulov CS-i-1, CS-i-1m

T2

T3
T1

• s programom zPID

Vybavenie
• veľký grafický displej regulátora pre jednoduchú obsluhu
• multifunkčný otočný gombík
• snímač teploty ÚK T1, TÚV T2, výstupu spalín T3,
ventilu T6, spiatočky T7 vonkajší T8
• teplotná ochrana (termik)
• monoblok krytu panela je vstavaný do kotla
• regulátor inštalovaný v kovovom kryt
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T7

CS-37n RS / CS-48
REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM

CS-48

CS-37n RS

Funkcie

CS-37n RS

• ovládanie ventilátora a slimákového alebo piestového podávača
• ovládanie čerpadla ÚK a TÚV
• ovládanie cirkulačného a podlahového čerpadla (CS-48)
• možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt
hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)
T2

• možnosť pripojenia modulu CS-505 ETHERNET alebo WiFi RS

T1

• týždenné ovládanie (dodatočná možnosť)
• možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou
prídavných modulov CS-i-1, CS-i-1m
T4

Vybavenie

CS-48

• LCD displej (CS-37n RS)
• snímač teploty ÚK T1, TÚV T2, podávača T4 (ochrana), podlahovky (CS-48)
• teplotná ochrana (termik)
• kryt panela je vstavaný do kotla
T5

• môže byť inštalovaný na plášť kotla

T1

T2

T4
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CS-480
REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM

Funkcie
• ovládanie ventilátora

T8

• ovládanie slimákového alebo piestového podávača
• ovládanie čerpadla ÚK, TÚV , podlahového a cirkulačného

T5

• ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu
• možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou alebo obyčajnou
• možnosť pripojenia modulu CS-505 ETHERNET alebo WiFi RS

T1

• možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov CS-i-1, CS-i-1m
• možnosť aktualizácie softvéru cez USB port

Vybavenie
• veľký, grafický displej regulátora pre jednoduchú obsluhu
• snímač teploty ÚK T1, TÚV T2, podávača T4 (ochrana),
podlahovej T5, ventilu T6, spiatočky T7,
vonkajší snímač (bezdrôtový) T8
• teplotná ochrana (termik)
• monoblok krytu panela je vstavaný do kotla, vyrobený
z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám
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T4

T2

CS-391 zPID
REGULÁTOR PRE KRBY

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Funkcie
• ovládanie činnosti obehového čerpadla
• ovládanie činnosti prídavného čerpadla TÚV alebo podlahového kúrenia (je možné si vybrať druh čerpadla)
• ovládanie čerpadla akumulačnej nádrže alebo laddomat
• obsluha škrtiacej klapky
• stýkač spúšťajúci prevádzku plynového kotla v závislosti na
požadovanej teploty vody v obehu, vrátane hysterézie
• možnosť pripojenia modulu CS-505 ETHERNET alebo WiFi RS
• s programom zPID

Vybavenie
• LCD displej
• snímač teploty ÚK T1, TÚV T2, spalín T3, bufora T9
• škrtiaca klapka (dostupné priemery: 100, 120, 150 mm)
• podsvetlené dotykové tlačítka

Princíp činnosti
Regulátor teploty so škrtiacou klapkou je určený na ovládanie spaľovacím procesom v domovom vykurovacom krbe. Regulátor ovláda činnosť obehového čerpadla,
prídavného čerpadla (TÚV alebo podlahového kúrenia), škrtiacej klapky a beznapäťový výstup (ovládanie prídavného zariadenia).
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CS-392 zPID
REGULÁTOR PRE KRBY

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Funkcie
• ovládanie činnosti obehového čerpadla
• ovládanie činnosti prídavného čerpadla TÚV alebo podlahového kúrenia (je možné si vybrať druh čerpadla)
• obsluha škrtiacej klapky
• stýkač spúšťajúci prevádzku plynového kotla v závislosti na
požadovanej teploty vody v obehu, vrátane hysterézie
• možnosť pripojenia modulu CS-505 ETHERNET alebo WiFi RS
• s programom zPID

Vybavenie
• Dotykový displej
• snímač teploty ÚK T1, TÚV T2, spalín T3, bufora T9
• škrtiaca klapka (dostupné priemery: 100, 120, 150 mm)

Princíp činnosti
Regulátor teploty so škrtiacou klapkou je určený na ovládanie spaľovacím procesom v domovom vykurovacom krbe. Regulátor ovláda činnosť obehového čerpadla,
prídavného čerpadla (TÚV alebo podlahového kúrenia), škrtiacej klapky a beznapäťový výstup (ovládanie prídavného zariadenia)..
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STW-70 HMSK

STW-60 EMSK

VENTILÁTOR DÚCHANIA

VENTILÁTOR DÚCHANIA

Použitie ventilátora

Použitie ventilátora

kotly na uhlie, kotly s podávačom retortovým 25–50 kW
(predtým RV-12)

kotly na uhoľný prach do 35 kW, pece na uhlie
(predtým RV-14)

V ponuke sú dostupné aj
iné modely ventilátorov

P.č.

Popis

Jednostka

L.p.

Popis

Jednostka

1

Maximálna výdajnosť

3

240 m /h

1

Maximálna výdajnosť

200 m3/h

2

Spotreba elektrickej energie

70 W

2

Spotreba elektrickej energie

60 W

SNÍMAČE
Polovodičový snímač teploty typu KTY
(PVC izolácia káblov)
Odolnosť pri 25°C: 2kΩ
Koeficient: 0,79 %/K
Presnosť: 1%
Rozsah prevádzky: -25÷90°C

Bimetalový snímač – (termik)
Teplota uvedenia do činnosti 85°C
Presnosť: +/- 3°C
Použitie: teplotná ochrana

Snímač teploty spalín typu PT1000
(izolácia káblov zo sklenených vlákien)
Odolnosť pri 0°C: 1kΩ
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -30÷480°C

Bezpečnostný termostat– (STB)
Teplota uvedenia do činnosti: 90÷110°C
Presnosť: +/- 3÷5°C
Maximálny prúd: 16A
Použitie: teplotná ochrana

Snímač teploty typu PT1000
(silikónová izolácia káblov)
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -30÷180°C

Snímač teploty zásobníka na vodu
PT1000
(silikónová izolácia káblov)
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -25÷95°C

Polovodičový snímač teploty
podlahy typu NTC
(PVC izolácia káblov)

Fototubus – snímač ohňa
Použitie: kotly na pelety

Hallotron (Hallov snímač)
Použitie: kotly s piestovým podávačom

Napájací kábel typu P
Použitie: pre inštaláciu snímačov na lište
59

CS-401n PWM
REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY

Napájanie

230V 50Hz

Výstupné zaťaženie čerpadla

1A

Výstupné zaťaženie čerpadla/
prepínacieho ventilu

1A

Snímač - teplotná odolnosť

-400C - 1800C

Rozmery[mm]

110 x 163 x 57

Funkcie
• ovládanie činnosti čerpadla
• dozor a obsluha prevádzky solárneho systému

T11

• ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora

Vybavenie

T9

• veľký prehľadný LCD displej
• snímač teploty kolektora
• snímač teploty zásobníka tepla
• plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov
odolných voči vysokým a nízkym teplotám

Princíp činnosti
Termoregulátor typu CS-401n PWM je určený pre obsluhu systému solárnych kolektorov. Zariadenie ovláda hlavné čerpadlo (kolektorové) na základe merania teploty
kolektora a akumulačného zásobníka. Voliteľne je možné pripojenie prídavných zariadení, ako sú zmiešavacie čerpadlo alebo elektrická vykurovacia špirála a vysielanie
signálu do kotla ÚK s cieľom jeho rozkúrenia. Ovládanie zmiešavacieho čerpadla a zasielanie signálu do kotla ÚK pre rozkúrenie je možné priamo z regulátora, ale v
prípade ovládania špirály je nutný ďalší vysielač signálu.

60

CS-402n PWM
REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY

Napájanie

230V 50Hz

Výstupné zaťaženie čerpadla

1A

Výstupné zaťaženie čerpadla/
zaworu

1A

Snímač - teplotná odolnosť

-400C - 1800C

Rozmery[mm]

110 x 163 x 57

T11

Funkcie
• ovládanie činnosti čerpadiel (alebo čerpadla a ventilu)
• dozor a obsluha prevádzky solárneho systému pre 17 zostavy

T9

Výber z 17 schém

• ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora
• možnosť pripojenia modulu CS-505 Ethernet/ WiFi RS
• možnosť pripojenia prídavného zariadenia:
– cirkulačného čerpadla
– vykurovacej elektrickej špirály

o

o

45 C

– alebo vysielania signálu do kotla ÚK s cieľom jeho
rozkúrenia

45 C

o

45 C

o

45 C
o

45 C

Vybavenie

o

45 C

o

o

45 C

o

45 C

45 C

• veľký, prehľadný LCD displej
• dva snímače teploty kolektora

o

45 C

o

45 C

o

o

45 C

45 C

o

45 C

o

45 C

o

45 C

• dva snímače teploty zásobníka tepla
o

45 C
o

45 C

o

o

45 C

45 C

o

45 C

o

o

o

45 C

45 C

45 C

o

45 C

o

45 C

o

?
o

o

45 C

o

45 C

45 C

45 C

o

o

o

45 C

o

45 C

o

45 C

o

45 C

o

45 C

o

45 C

45 C

o

o

45 C

o

45 C

45 C

o

45 C

45 C
o

o

45 C

o

45 C

o

45 C

45 C

o

45 C
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CS-505 Ethernet
ŠPECIÁLNY REGULÁTOR/PRÍDAVNÝ MODUL

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Napájanie

5V DC

Zástrčka pripojenie k sieti (CS-505)

RJ 45

Zapojte pripojenie k regulator

RJ 12

Rozmery CS-505 [mm]

120 x 80 x 31

Rozmery WiFi RS[mm]

105 x 135 x 28

LAN KOMUNIKÁCIA

Funkcie pri spolupráci s novšími regulátormi

Bezdrôtová verzia (CS-505)

• diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu - www.emodul.eu

• dodatočná možnosť pri použití zostavy pre bezdrôtovú komunikáciu RS CS-260

• zobrazenie všetkých zariadení vykurovacej sústavy
• možnosť zmeny všetkých parametrov hlavného regulátora (pri zachovaní
štruktúry a postupnosti menu)

Funkcie pri spolupráci so staršími regulátormi

• zobrazenie histórie teplôt

• diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu
- www.zdalnie.techsterowniki.pl

• 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)

• grafický interfejs s animáciou na displeji domového 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

Vybavenie
• vysielač 5V DC
• rozbočovač RS
• komunikačný kábel RS pre regulátor kotla
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WiFi RS
ŠPECIÁLNY REGULÁTOR/PRÍDAVNÝ MODUL

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Napájanie

5V DC

Zástrčka pripojenie k sieti (CS-505)

RJ 45

Zapojte pripojenie k regulator

RJ 12

Rozmery CS-505 [mm]

120 x 80 x 31

Rozmery WiFi RS[mm]

105 x 135 x 28

WIFI KOMUNIKÁCIA

Funkcie pri spolupráci s novšími regulátormi

Funkcie pri spolupráci so staršími regulátormi

• diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu - www.emodul.eu

• diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu
- www.zdalnie.techsterowniki.pl

• zobrazenie všetkých zariadení vykurovacej sústavy
• možnosť zmeny všetkých parametrov hlavného regulátora (pri zachovaní
štruktúry a postupnosti menu)

• grafický interfejs s animáciou na displeji domového počítača

• zobrazenie histórie teplôt

• možnosť vykonať zmeny zadaných teplôt tak pre čerpadlá, ako aj pre
zmiešavacie ventily

• zobrazenie histórie udalosti (alarmov a zmien parametrov)

• možnosť vykonať zmeny zadaných teplôt na izbovom regulátori RS

• možnosť vytvorenia ľubovoľného množstva hesiel (s rôznymi právami menu, udalosti štatistika)

• zobrazenie teploty na snímačoch

• zmena zadanej teploty na izbovom regulátory

• zobrazenie histórie a druhu alarmu

• možnosť ovládania množstva modulov z jedného administratívneho miesta

• verzia na mobilné zariadenia k stiahnutiu na Google Play

• zobrazenie histórie teplôt

• mailové upovedomenie o alarmoch
•dodatočná možnosť upovedomovania SMS o alarmoch (nutný abonent)

Vybavenie
• vysielač 5V DC
• rozbočovač RS
• komunikačný kábel RS pre regulátor kotla
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STT-868

STT-869

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

NOVINKA
Princíp činnosti

Technické údaje

Bezdrôtové elektrické pohony typu STT-868 umožňujú pohodlné a efektívne
ovládanie teploty v jednotlivých zónach budovy.

Výstup – matica so závitom M30x1,5

Systém ovládajúci prácu pohonu umožňuje získať optimálny tepelný komfort a
umožňuje značné energetické úspory. Pohon tohto typu umožňuje spoluprácu
tak so systémami pre vykurovanie, ako aj pre klimatizáciu. Zariadenie je kompatibilné s izbovými reguláciami WiFi-8S, CS-8S, WiFi 16S, CS-16 , taktiež so
zónovými reguláciami pre termostatické pohony (L-8)

Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V

Technické údaje

Rozmer: 46 x 78 x 69 mm

Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz

Nová prevodovka, tichá prevádzka, nový kryt,
tlačidlo párovania na kryte

Výstup – matica so závitom M30x1,5
Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz
Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V

MODUL STÝKAČA
Modul stýkača 2-pólového s ochranou

CS-260 / CS-262

ZOSTAVA PRE BEZDRÔTOVÚ KOMUNIKÁCIU
CS-260

Použitie: slúži k ovládaniu jedno alebo viac pólového elektrického zariadenia.
Hlavné využitie je pre ovládanie osvetlenia, vykurovacích systémov, ventilácie alebo
čerpadiel.

Vybavenie:
- stýkač
- poistka
- kabeláž

Technické údaje:
Striedavý prúd 20 A
Napájacie napätie cievky: 230 V AC (50 HZ)
Max. záťaž do 4 kW (v závislosti na použitej ochrane)

CS-262

Zostava pre bezdrôtovú

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 alebo regulácii
s beznapäťovým výstupom napr. zónové
regulácie podlahového vykurovania
(bezdrôtový prenos beznapäťového signálu)
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ECO 31 - DN25

ECO 34 - DN25

PRIAMY VYKUROVACÍ OBEH

3-CESTNÝ ZMIEŠAVACÍ OBEH

Materiály:
Armatúra		
Tesnenie		
Izolácia		

Materiál:
Armatúra		
Tesnenie		
Izolácia		

Mosadz
EPDM
EPP

Technické údaje:
Nominálne tesnenie
6 bar
Max. prevádzková teplota
110°C
Hodnota KVs		
6,3
Doporučene použitie pri
20 K do 2110 l/h: maximálne do 49 kW

PRIAMY OBEH
PRE DOBÍJANIE BOJLERA ALEBO
SÚVISLEJ PREVÁDZKY VYKUROVACIEHO
OBEHU

Mosadz
EPDM
EPP

Technické údaje:
Nominálne tesnenie
6 bar
Max. prevádzková teplota
110°C
Hodnota KVs		
7
Doporučene použitie
pri 20 K do1980 l/h maximálne do 46 kW

3- CESTNÝ VYKUROVACÍ OBEH S BYPASOM
0-50%
PRE VYKUROVACIE OBEHY REGULOVANÉ
ZMIEŠAVAČOM

Vybavenie:
Čerpadlo		
Spätný ventil		
nastaviteľný Uzatvárací ventil
Termometer		

Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA
200 mmWS,
guľový ventil s úchytkou
0-120°C;

Vybavenie:
Čerpadlo		
Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA
Spätný venti		
200 mmWS, nastaviteľný
zatvárací ventilguľový ventil s úchytkou
Termometer		
0-120°C

Rozmery:
Prípojka zdroja tepla
Prípojka odberu tepla
Vzdialenosť osí		
Montážna dĺžka
Šírka		
Výška		

11/2” GZ. tesnenie rovné
1” GW
125mm
342 mm
250 mm
371mm

Rozmery:
Prípojka zdroja tepla
Prípojka odberu tepla
Vzdialenosť osí		
Montážna dĺžka
Šírka		
Výška		

11/2” GZ. tesnenie rovné
1” GW
125mm
342 mm
250 mm
371mm

e bezdrôtovú komunikáciu

TROJOKRUHOVÝ ROZDEĽOVAČ
• kovový rozdeľovač 4-hranný DN25
• pripojenie F1 x 1 1/2
• vonkajší závit, tepelne izolovaný
• izolácia

DVOJOKRUHOVÝ ROZDEĽOVAČ
• kovový rozdeľovač 4-hranný DN25
• pripojenie F1 x 1 1/2
• vonkajší závit, tepelne izolovaný
• izolácia

Konzola
DN25/DN32
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STT-868 / STT-869

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

CS-C-2

CS-M-9 R

•

•

•

•

•

CS-i-1m

•

•

•

•

•

•

CS-i-3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CS-i-2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CS-281

•

CS-283

CS-i-1

CS-280

•

CS-296

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

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-262

•

•

•

•

•

•

•

CS-391 zPID

CS-260

CS-C-mini

•

•

STZ-120/STZ-120A

•

•

CS-C-8 r

•

•

CS-C-7 p

•

•

WiFi RS

•

CS-427i

CS-505 Eth

CS-16S WiFi

CS-294 v2

•

CS-294 v1

•

CS-292 v2

•

CS-292 v3

•

CS-290 v2

•

CS-290 v3

CS-8S WiFi

CS-MW-1 230V

Hlavná regulácia

Rozširujúci model

•

•

•

•

•

•
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•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Spolupráca jednotlivých modulov závisí aj od dátumu výroby danej regulácie, preto prosíme pred zakúpením rozširujúcich modulov o uistenie sa, že zakúpený modul bude spolupracovať s už existujúcim modulom.

•
•
•
•
•
•

CS-i-1 / CS-i-1m

•

•

STT-868/869

•

WiFi RS

•

CS-507

•

CS-M-9

•

CS-M-8

•

•

•

STT-230/2

•
•

CS-M-7

•

CS-MW-1

•

•

CS-RP-3

•

•

CS-C-8 zr

CS-R-9 z

CS-R-9 b

CS-R-9 s

CS-R-10 z

CS-R-10 b

CS-R-10 s

CS-294 v1

CS-C-2n

CS-8S WiFi
CS-16S WiFi

CS-C mini

CS-WiFi-8S mini

•

•

•

•

CS-L-10
CS-WiFi 8S

•

CS-R-8 z

Hlavná
regulácia

CS-L-9 R

•

•

•

•

CS-L-8
CS-L-9

•

•

CS-R-8 b

•

CS-L-5
CS-L-7

CS-295 v1

•

CS-292 v3

•

CS-290 v3

C-8r

CS- L-4

C-7p

Tabuľka kompability regulácii pre zónovú reguláciu

•
•
•
•
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TECH CONTROLLERS
Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Biała Droga 31
34-122 Wieprz
www.tech-reg.sk

Jaroslav KUČA
manažér rozvoja obchodu pre Slovensko
tel.: +421 915 793 964
jaroslav.kuca@tech-reg.com
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TECHNICKÁ POMOC pre Slovensko
tel.: +421 918 943 556
sk.servis@tech-reg.com

