
1

Print: 09-2017

www.tech-controllers.czwww.tech-controllers.cz

KATALOGOVÝ CENÍK
2017

TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.

ul. Biała Droga 31
34-122 Wieprz

www.tech-reg.cz

PRODEJ PRO ČESKO
tel.: +420 733 180 377
stecker@tech-reg.com

TECHNICKÁ PODPORA
PRO ČESKO A SLOVENSKO
tel.: +420 733 180 378

cs.servis@tech-reg.com



 2
TECH STEROWNIKI 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.  |  ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz  |  Tel. +48 33 330 00 07  |  Fax. +48 33 845 45 47  |  poczta@techsterowniki.pl



3

KATALOGOVÝ CENÍK 2017
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Obrázek Model Popis regulátoru Katalogová cena

REGULÁTORY PRO ČERPADLO

CS-19
REGULÁTOR PRO ČERPADLO

Funkce: řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop.

Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty
675 Kč

CS-20
REGULÁTOR PRO ČERPADLO

Funkce: řízení čerpadla ÚT

Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty
640 Kč

CS-21
REGULÁTOR PRO ČERPADLO

Funkce: řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání.

Vybavení: čidlo teploty ÚT, LED displej
902 Kč

CS-21 CWU
CS-21 BUFOR

REGULÁTOR PRO ČERPADLO NEBO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Funkce: řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení 
kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla

Vybavení: LED displej, 2x čidlo teploty

1037 Kč

REGULÁTORY PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

CS-22
CS-22 Sigma

REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA (volitelně)

Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení
1836 Kč

CS-24
CS-24 Sigma

REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA (volitelně)

Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli.
1971 Kč

CS-28
CS-28 Sigma

REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu, program SIGMA 

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli
2430 Kč

Aktualizace: 09.2017 r.
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CS-81
REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT a TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli.
2889 Kč

CS-28 
zPID

REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalin, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro 
montáž na kotli

3618 Kč

CS-81 
zPID

REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalin, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro 
montáž do pláště kotle

4050 Kč

CS-88 
zPID

REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID

Vybavení: graficky LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalin, teplotní zabezpečeni

5589 Kč

CS-880 
zPID

REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídavného, možnost připojení termostatu 
dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet 
nebo WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431n nebo CS-61v4, program zPID 
Vybavení: velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalin, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní 
zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

7209 Kč

CS-322

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU

Funkce: řízení škrticí klapky místo ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, řízení čerpadla TUV

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli, škrticí 
klapka

2970 Kč

CS-322
zPID

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU

Funkce: řízení škrticí klapky místo ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, řízení čerpadla TUV, program zPID

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT (T1), TUV (T2), spalin (T3, volitelně), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpů-
soben pro montáž na kotli, škrticí klapka.

4374 Kč

* Regulátory pro zásypové kotle s funkcí zPID se prodávají pouze spolu s ventilátorem (viz. tabulka na konci ceníku).

Připojení nesprávně zvoleného ventilátoru může poškodit hlavní regulátor.

REGULÁTORY PRO KOTEL S PODAVAČEM

CS-37n RS

CS-37nRS H 
(pro pístový podavač)

REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu 
dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet 
nebo WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431n 
nebo CS-i-1 nebo CS-i-1m

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben 
pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

4617 Kč

CS-80

REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT

Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro 
montáž do pláště kotle

3024 Kč

CS-48

CS-48 H

REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT a TUV, řízení podlahového a cirku-
lačního čerpadla, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 
GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích 
ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431n nebo CS-i-1 nebo CS-i-1m

Vybavení: grafický LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je 
přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

7857 Kč
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CS-480

CS-480 H

REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru, řízení podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, 
řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení 
modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí 
přídavných regulátorů CS-431n nebo CS-i-1 nebo CS-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, 
zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení. kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

9018 Kč

REGULÁTORY PRO KRB

CS-391 
zPID

REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla 
akumulační nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody 
v oběhu, program zPID, řízení akumulační nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu 
CS-505 Ethernet nebo WiFi RS (www.emodul.pl)

Vybavení: barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalin, čidla akumulační 
nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

5859 Kč

CS-392 
zPID

REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla 
akumulační nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody 
v oběhu, program zPID, řízení akumulační nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu 
CS-505 Ethernet nebo WiFi RS (www.emodul.pl)

Vybavení: barevný, dotykový displej 4,3”, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalin, čidla akumulační 
nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

6939 Kč

REGULÁTORY PRO INSTALACE

CS-27i

REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA)

Funkce: řízení čerpadla ÚT, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídavné čerpadlo, ovládaní pomocí otočného ovládače, kryt 
přizpůsoben pro nástěnnou montáž

1566 Kč

CS-427i

REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA)

Funkce: řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení 
různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo 
PT1000)

Vybavení: LCD displej, 3 čidla teploty, ovládaní pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

2214 Kč

CS-430 

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, regulace podle 
počasí, možnost připojení dvoupolohového termostatu

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

2808 Kč

CS-513
Nový výrobek!

5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR 

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na 
výstupu se objeví napětí. 

1188 Kč

CS-517
Nový výrobek!

BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADEL

Funkce: řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový 
výstup.

1188 Kč

CS-i-1m
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připo-
jení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

2349 Kč
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CS-431n

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily 
pomocí modulů CS-431n nebo CS-61v4, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, regulace 
podle počasí a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro 
nástěnnou montáž

3017 Kč

CS-i-1
(dříve CS-431N)

Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynule řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily po-
mocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace 
a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, 
konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro 
nástěnnou montáž.

3321 Kč

CS-i-1 CWU 
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV

Funkce: plynule řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 
2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, 
ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový 
výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. Konfigurace skrze aplikaci emodul. 
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt 
přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

3375 Kč

CS-11 
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CIRKULAČNÍHO ČERPADLA

Funkce: řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop 
čerpadla, ochrana proti přehřátí. 
Princip činnosti: na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepne cirkulační čerpadlo.

4212 Kč

CS-i-2
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ)

Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 
2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojo-
vými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost 
připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů i-1, i-1M, 
CS-431N, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul. 
Vybavení:  LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

7587 Kč

CS-i-3
(dříve CS-407n)
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR)

Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, řízení solárního sytému, ochrana zpátečky, týdenní pro-
gram, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce 
s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení 
modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů 
pomocí modulů i-1, i-1M, CS-431N, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul. 
Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

7587 Kč

CS-408N

REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ)

Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, regulace podle 
počasí, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce s 3 dvoupolohovými 
pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, 
možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET a WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulu CS-431N 
nebo CS-61v4, možnost aktualizace programu přes USB vstup 
Vybavení: velký, barevný, dotykový LCD displej 4,3”, čidlo TUV, venkovní čidlo, čidla teploty ventilů, čidla teploty ÚT a 
zpátečky, kryt vyrobený z kvalitních materiálů odolných vůči nízkým i vysokým teplotám.

5373 Kč
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REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

CS-21 
SOLAR

REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru, obsluha provozu solárního systému, funkce nezamrzání, funkce anti–stop

Vybavení: LED displej, čidlo teploty kolektoru, čidlo teploty akumulační nádrže, kryt vyrobený z kvalitních materiálů 
odolných vůči vysokých i nízkým teplotám

2376 Kč

CS-401N
PWM

REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru, obsluha provozu solárního systému, bezpečnostní funkce proti přehřátí a 
zamrznutí kolektoru

Vybavení: velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektor, čidlo teploty akumulační nádrže

3024 Kč

CS-402N
PWM

REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního 
systému – volba ze 17 pracovních schémat, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení 
modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WIFI RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační 
čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT 
Vybavení: velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidlo teploty akumulační nádrže

3402 Kč

CS-460
PWM

REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního 
systému – volba ze 19 pracovních schémat, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení 
modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WIFI RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační 
čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT 
Vybavení: velký, barevný,  dotykové LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidlo teploty akumulační nádrže

6318 Kč
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DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5

L-5 (CS)

DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkce:

Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostatů:

– 3 termostaty mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony)
– 5 termostatů může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony)

• 1x výstup 230 V pro čerpadlo

• bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení) 

1728 Kč

CS-294 v1 
Bílý nebo Černý

DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

675 Kč

CS-290 v3

DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / 
chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

1129 Kč

CS-292 v3
Bílý nebo Černý

DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (3MM SZKŁO)

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní 
program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová 
komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

1404 Kč

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

TERMOELEKTRICKÝ POHON 

Technické údaje: 
Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. 
Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 513 Kč
M28 544 Kč

STT-230/2 S
M30x1,5

TERMOELEKTRICKÝ POHON 

Technické údaje: 
Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. 
Napájení: 230 V 50 Hz

M30 486 Kč

SYSTÉMY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
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BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 6

L-6(CS)

BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (6 ZÓN + SMĚŠOVACÍ VENTIL NEBO 8 ZÓN)

Funkce:Možnost řízení: max. 18 termoelektrických pohonů pomocí 6 pokojových termostatů nebo teplotních čidel 
(C-6r (CS), R-6 (CS), R-6s (CS) nebo R-6k (CS)) + směšovacího ventilu,  
nebo 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostatů nebo teplotních čidel  
(C-6r (CS), R-6 (CS), R-6 (CS) s nebo R-6 k (CS))

– 3 termostaty/čidla mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony)

– 3 termostaty/čidla mohou řídit 6 pohonů (každý max. 2 pohony)

nebo 5 termostatů/čidel může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) bez použití směšovacího ventilu

• možnost řízení směšovacího ventilu

• 1x výstup 230 V pro čerpadlo

• bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení) 

• možnost připojení bezdrátového kontrolního panelu M-6 (CS)

4 698 Kč

R-6 (CS)
dříve CS-290v4

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce 
topení/chlazení, dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace s regulátorem CS-L-6

Vybavení:vestavěné teplotní čidlo, opěrná konzolka, baterie 2 x AA 1,5 V

1782 Kč

R-6 s (CS)
Bílý nebo Černý
dříve CS-292v4

s - sklo

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), 
týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, dočasné podsvícení displeje, 
bezdrátová komunikace s regulátorem L-6 (CS)

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, opěrná konzolka, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

2052 Kč

R-6 k (CS)
Bílý nebo Černý

dříve CS-2806 

k - barevný

BEZDRÁTOVÝ BAREVNÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Termostat R-6k (CS) je určený pro regulátor L-6 (CS). Úlohou termostatu je udržování nastavené teploty v bytě. Termostat 
předává regulátoru informaci o aktuální teplotě v místnosti a regulátor otevírá/zavírá termoelektrický pohon ventilu. Bez-
drátová komunikace. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5 400 Kč

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

TERMOELEKTRICKÝ POHON 

Technické údaje: 
Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. 
Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 513 Kč
M28544 Kč

STT-230/2 S
M30x1,5

TERMOELEKTRICKÝ POHON 

Technické údaje: 
Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. 
Napájení: 230 V 50 Hz

M30 486 Kč
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DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 7

L-7 (CS)

DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkce: 
Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 teplotních čidel C-7p (CS)

– 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony)
– 5 čidel může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony)

• 1x výstup 230 V pro čerpadlo
• bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení) 
• možnost připojení kontrolního panelu M-7 (CS) 
• možnost připojení modulu CS-507 Ethernet nebo WiFi RS pro dálkovou správu systému přes internet 
• možnost připojení modulu směšovacího ventilu CS-i-1 nebo CS-i-1m 
• možnost aktualizovat program přes USB vstup

3888 Kč

C-7 p (CS)
Bílý nebo Černý

p - DRÁTOVÝ

DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO  
Čidlo je určené pro regulátor L-7 (CS)

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

335 Kč

M-7 (CS)
Bílý nebo Černý

BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL

Princip činnosti: Panel je určen pro kontrolu činnosti a dohled parametrů celého systému podlahového vytápění. 
Hlavní funkce: nastavení parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./vyp. zóny, 
nastavení data a hodin v celé sestavě, nastavení jasu displeje, spořič displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. 
Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz. 
* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

4455 Kč

CS-507

INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRO L-7 (CS), L-8 (CS)

Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních 
harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny , přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech. 

Vybavení: napáječ 5 V DC, RS roztrojka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.
emodul.eu

4239 Kč

WiFi RS
CS-5060 RS

INTERNETOVÝ MODUL – WIFI

Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507

Přístup k internetu pomocí WiFi signálu
4320 Kč

CS-i-1
(dříve CS-431N)

Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynule řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily po-
mocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace 
a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, 
konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro 
nástěnnou montáž.

2349 Kč

CS-i-1m
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připo-
jení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

2349 Kč
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BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM - SÉRIE 8 
Możliwość sterowania także ogrzewaniem grzejnikowym 

L-8 (CS)

BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkce:

Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 teplotních čidel C-8r (CS) nebo pomocí termostatů R-8b 
(CS), R-8z (CS), R-8k (CS)

– 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony)
– 5 čidel může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) 

• možnost řídit bezdrátové pohony STT-868 (max. 6 ks v jedné zóně)
• 1x výstup 230 V pro čerpadlo
• bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení) 
• možnost připojení kontrolního panelu M-8 (CS) 
• možnost připojení modulu CS-507 Ethernet nebo WiFi RS pro dálkovou správu systému přes internet 
• možnost připojení modulu směšovacího ventilu CS-i-1 nebo CS-i-1m 
• možnost aktualizovat program přes USB vstup

4914 Kč

C-mini
Nový výrobek!

BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm
540 Kč

C-8 r (CS)
Bílý nebo Černý

r - BEZDRÁTOVÝ

BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO 
Čidlo je určené pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

546 Kč

C-8 f (CS)
Bílý nebo Černý
Nový výrobek!

BEZDRÁTOVÉ PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor L-8. Typ čidla: NTC, napájení: baterie 2 x AAA.

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

621 Kč

C-8 zr (CS)

z - vnější 
r - BEZDRÁTOVÝ

BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO 

Čidlo je určené pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA 546 Kč

R-8 b (CS)
Bílý nebo Černý

b - baterie

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

748 Kč

R-8 z (CS)
Bílý nebo Černý

z - napájení

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

934 Kč

R-8 k (CS)
Bílý nebo Černý

k - barevný

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Hlavní funkce: registrace, nastavení parametrů zóny, ve které byl zaregistrován (nastavení harmonogramů, zadané 
teploty, hystereze, kalibrace), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin, nastavení jasu displeje, spořič displeje, 
budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, výběr jazyka. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz.

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5400 Kč

M-8 (CS)
Bílý nebo Černý

BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Hlavní funkce: registrace, využití vestavěného teplotního čidla v zóně, ve které byl panel zaregistrován, nastavení 
parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin v celé 
sestavě, nastavení jasu displeje, spořič displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. Podomítková montáž do krabice 
KU68. Napájení: 230 V 50 Hz.

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5400 Kč
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WiFi RS
INTERNETOVÝ MODUL – WIFI

Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507

Přístup k internetu pomocí WiFi signálu

4320 Kč

CS-507

INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRO L-7 (CS), L-8 (CS)

Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních 
harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny , přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech. 

Vybavení: napáječ 5 V DC, RS roztrojka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.
emodul.eu

4239 Kč

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

TERMOELEKTRICKÝ POHON 

Technické údaje: 
Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. 
Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 513 Kč
M28 544 Kč

STT-230/2 S
M30x1,5

TERMOELEKTRICKÝ POHON 

Technické údaje: 
Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. 
Napájení: 230 V 50 Hz

M30 486 Kč

C-2 (CS)
Nový výrobek!

ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon 
ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032

675 Kč

STT-868

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: WiFi 8S, CS-8S, CS-2807 a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x 
baterie AA 1,5 V

1458 Kč

CS-i-1
(dříve CS-431N)
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynule řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily po-
mocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace 
a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, 
konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro 
nástěnnou montáž.

3321 Kč

CS-i-1m
Nový výrobek!

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připo-
jení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

2349 Kč

CS-MW-1
Nový výrobek!

RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu,bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při 
ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.

1809 Kč

CS-RP-3
Opakovač signálu
Nový výrobek!

OPAKOVAČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostatů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu 
regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.

1809 Kč
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BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIATOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES  INTERNET

WiFi 8S

POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ

Funkce

• řízení max. 8 topných zón pomocí:

8 bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo bezdrátových termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS)

(eventuálně lze využit vestavěné teplotní čidla a jedno drátové pokojové čidlo C-7p)

konfigurace skrze aplikaci emodul.

4401 Kč

CS-8S WiFi
Nový výrobek!

POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ 

Funkce

řízení max. 8 topných zón pomocí: 8 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo bezdrátových 
termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využit jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 
kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu 
displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní 
plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení.  
Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H

7128 Kč

CS-16S WiFi
Nový výrobek!

POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ 

Funkce

řízení max. 16 topných zón pomocí: 16 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo bezdrátových 
termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využit jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 
kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu 
displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní 
plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení.  
Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H

7560 Kč

C-mini
Nový výrobek!

BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm
540 Kč

C-8 r (CS)
Bílý nebo Černý

r - BEZDRÁTOVÝ

BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO 
Čidlo je určené pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

544 Kč

STT-868

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: WiFi 8S, CS-8S, CS-2807 a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x 
baterie AA 1,5 V

1458 Kč

C-2 (CS)
Nový výrobek!

ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon 
ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032

675 Kč

CS-MW-1
Nový výrobek!

RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu,bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při 
ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.

1809 Kč

CS-RP-3
Opakovač signálu
Nový výrobek!

OPAKOVAČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostatů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu 
regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.

1809 Kč



 14
TECH STEROWNIKI 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.  |  ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz  |  Tel. +48 33 330 00 07  |  Fax. +48 33 845 45 47  |  poczta@techsterowniki.pl

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIATOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN)

CS-8S
Bílý nebo Černý

POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ 

Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí: 8 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo bezdrátových 
termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využit jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 
kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu 
displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní 
plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). Podomítková montáž, napájení 230 V 50Hz

5400 Kč

CS-16S
Bílý nebo Černý
Nový výrobek!

POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ 

Funkce: řízení max. 16 topných zón pomocí: 16 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo 
bezdrátových termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využit jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze 
přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, 
změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít 
individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). Podomítková montáž, 
napájení 230 V 50Hz

5859 Kč

C-mini
Nový výrobek!

BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm
540 Kč

C-8 r (CS)
Bílý nebo Černý

r - BEZDRÁTOVÝ

BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO 
Čidlo je určené pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

544 Kč

STT-868

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: WiFi 8S, CS-8S, CS-2807 a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x 
baterie AA 1,5 V

1458 Kč

C-2 (CS)
Nový výrobek!

ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon 
ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032

675 Kč

CS-MW-1
Nový výrobek!

RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu,bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při 
ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.

1809 Kč

CS-RP-3
Opakovač signálu
Nový výrobek!

OPAKOVAČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostatů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu 
regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.

1809 Kč

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)

CS-294 v1 
Bílý nebo Černý

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

675 Kč
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CS-290 V3

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT  

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, 
funkce topení/chlazení

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V

1129 Kč

CS-292 V3
Bílý nebo Černý

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 3 MM)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové 
čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení

Vybavení: čelní panel z 3mm skla, vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodnýo.

1404 Kč

CS-282

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna 
jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim 
dovolená, režim nezamrzání, týdenní program

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul,

4050 Kč

CS-283
Bílý nebo Černý

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ, SKLO 2 MM)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna 
jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim 
dovolená, režim nezamrzání, týdenní program

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul, volba ze dvou barev: 
černá a bílá, čelní panel z 2mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

4 239 Kč

WiFi PK

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

Funkce: bezpotenciálový výstup NO/NC (ovládání topného zařízení), vestavěné teplotní čidlo, vstup pro externí teplotní

čidlo, možnost volby provozu s 1, 2 nebo oběma teplotními čidly

Dálková správa přes internet www.emodul.eu

4401 Kč

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)

CS-294 v2 
Bílý nebo Černý

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT  

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..

1310 Kč

CS-290 v2

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, 
funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ 
s přijímačem signálu, opěrná konzolka

2214 Kč

CS-292 v2
Bílý nebo Černý

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 3 MM)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové či-
dlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: čelní panel z 3mm skla, vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo 
(volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.o.

2484 Kč

CS-282
+

CS-262

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (BAREVNÝ, DOTYKOVÝ DISPLEJ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna 
jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim 
dovolená, režim nezamrzání, týdenní program, bezdrátová komunikace (modul CS-262)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul,

4833 Kč
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CS-283 C
Bílý nebo Černý

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna 
jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim 
dovolená, režim nezamrzání, týdenní program

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, přijímač signálu – výkonný modul, podomítková montáž 
do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..

5292 Kč

CS-283 C 
WiFi

Bílý nebo Černý
Nový výrobek!

DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, WIFI KOMUNIKACE)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečeni přístupu PIN kódem, změna 
jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastaveni teploty, režim den/noc, režim party, režim 
dovolená, režim nezamrzání, týdenní program, konfigurace skrze aplikaci emodul

Vybavení:  barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, přijímač signálu – výkonný modul, podomítková montáž 
do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..

7398 Kč

CS-283
+

CS-262
Bílý nebo Černý

(BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ, SKLO 2 MM)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna 
jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim 
dovolená, režim nezamrzání, týdenní program, bezdrátová komunikace (modul CS-262)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul, volba ze dvou barev: 
černá a bílá, čelní panel z 2mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5292 Kč

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ

CS-296

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 3MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program , 
zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje

Vybavení: LCD displej, čelní panel z 3 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro 
spojení s regulátorem kotle

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

2403 Kč

CS-298

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastaveni teploty směšovacích 
ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazeni venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program, 
zabezpečeni přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje

Vybavení:  LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem 
kotle

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

2133 Kč

CS-280

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální 
teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení 
s regulátorem kotle, USB vstup

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

4320 Kč

CS-281 
Bílý nebo Černý

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální 
teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení 
s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

4590 Kč
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CS-281n 
Bílý nebo Černý
Nový výrobek!

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální 
teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení 
s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

4590 Kč

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ

CS-296
+

CS-260

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 3MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program , 
zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje, bezdrátová komunikace (modul CS-260)

Vybavení: LCD displej, čelní panel z 3 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro 
spojení s regulátorem kotle

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

3915 Kč

CS-298
+

CS-260

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ BEZDRÁTOVÝ

Funkcje sterownika: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastaveni teploty 
směšovacích ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazeni venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), 
týdenní program , zabezpečeni přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem 
kotle, sada pro bezdrátovou komunikaci CS-260

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

3618 Kč

CS-280
+

CS-260

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ BEZDRÁTOVÝ

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální 
teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0), bezdrátová komunikace (modul 
CS-260)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení 
s regulátorem kotle, USB vstup

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

5103 Kč

CS-281 C 
Bílý nebo Černý

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální 
teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, čelní panel z 2 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, USB vstup, Modul – přijímač 
signálu pro regulátor kotle, napájení 230 V 50 Hz, podomítková montáž do krabice KU68

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5643 Kč

CS-281n C 
Bílý nebo Černý
Nový výrobek!

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální 
teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, čelní panel z 2 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, USB vstup, Modul – přijímač 
signálu pro regulátor kotle, napájení 230 V 50 Hz, podomítková montáž do krabice KU68

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5643 Kč
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CS-281 
Bílý nebo Černý

+
CS-260

POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ BEZDRÁTOVÝ (SKLO 2 MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích 
ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální 
teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0), bezdrátová komunikace (modul 
CS-260)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3”, vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení 
s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, 
CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5643 Kč

POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE

CS-2801 
Bílý nebo Černý

OPENTHERM

POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle 
počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení 
alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem

Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, podomítková montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

5886 Kč

CS-2801 
WiFi 

Bílý nebo Černý

OPENTHERM
Nový výrobek!

POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WIFI KOMUNIKACE

Funkce:  inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle 
počasí (ekvitermní regulace), zobrazeni venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení 
alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem,WiFi komunikace 
Konfigurace skrze aplikaci emodul

Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, podomítková montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. 
V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

7587 Kč

PŘÍDAVNÉ MODULY / DOPLŇKY

C-2 (CS)
Nový výrobek!

ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon 
ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032

675 Kč

CS-MW-1
Nový výrobek!

RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu,bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při 
ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.

1809 Kč

CS-RP-3
Opakovač signálu
Nový výrobek!

OPAKOVAČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostatů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu 
regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.

1809 Kč

C-mini
Nový výrobek!

BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm
540 Kč

CS-67

REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA 

Regulátor CS-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství sypkého biopaliva (pelety, oves, kukuřice 
apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro 
zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že 
dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva. 

6129 Kč
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CS-505

SPECIÁLNÍ PŘÍDAVNÝ INTERNETOVÝ MODUL

Funkce ve spolupráci s novými regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, 
možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru  (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie 
teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, 
možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, možnost zasílání SMS o alarmech 
(placená služba)

Funkce ve spolupráci se staršími regulátory:kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, mož-
nost měnit zadané teploty čerpadel a směšovacích ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, 
náhled na teploty na čidlech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google 
Play (Sterownik Kotła TECH)

4050 Kč

WiFi RS
INTERNETOVÝ MODUL – WIFI

Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507

Přístup k internetu pomocí WiFi signálu
4320 Kč 

CS-65

SPECIÁLNÍ REGULÁTOR / PŘÍDAVNÝ MODUL

Funkce: spolupráce s regulátory vybavenými RS komunikací, kontrola teploty čidel prostřednictvím SMS, upozornění for-
mou SMS o alarmech kotle, možnost změny zadaných teplot pomocí mobilního telefonu, zabezpečení modulu autorizačním 
kódem

Vybavení: napáječ, komunikační kabel RS – propojení s regulátorem kotle, anténa

4050 Kč

STZ-120

POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL 

Pohon s 3bodovým ovládáním, verze 230 V 50 Hz. 
Včetně připojovacího kabelu o délce 1,5 m. 
Doba přestavení 120 s.  
Standardně s adaptérem typu ESBE.

2322 Kč

STZ-120A

POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Pohon s 3bodovym ovládáním, verze 230 V 50 Hz. 
Včetně připojovacího kabelu o délce 1,5 m. 
Doba přestaveni 120 s. 
Standardně s adaptérem typu AFRISO a ESBE.

2727 Kč

STT-868

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Princip činnosti: Bezdrátové elektrické pohony STT-868 slouží k efektivnímu hospodaření s teplem v jednotlivých 
místnostech budovy. Regulátory, které řídí tyto pohony, optimalizují tepelný komfort bydlení a umožňují tak výrazně snížit 
spotřebu energie díky efektivnímu hospodaření s teplem v jednotlivých místnostech budovy. Spolupracují jak s topnými 
systémy, tak i klimatizacemi. Pohon ventilu je kompatibilní s regulátory: WiFi-8S, CS-8S, CS-2806, CS-2807 a montážní 
lištou L-8 (CS)

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5, Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz, Napájení – 2 x 
baterie AA 1,5 V

1458 Kč

CS-260

SADA PRO BEZDRÁTOVOU RS KOMUNIKACI

Sada se skládá z 2 modulů a je určená pro dálkový přenos RS komunikace. 
Modul V1 se připojuje k regulacím s vlastním napájením. 
Modul V2 se připojuje k zařízením bez vlastního napájení (např. u termostatů CS-280 se používá místo zdroje)

1512 Kč

CS-262
SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPOLOHOVOU KOMUNIKACI

Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.
1404 Kč

MODUL STYKAČE

Stykač jednofázový, dvoupólový s jištěním

Použití: slouží ke spínání elektrických spotřebičů Pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla 
Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská)

Technické parametry:

Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA.

2160 Kč

RS rozdvojka 257 Kč
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ČERPADLOVÉ SKUPINY

ECO 31 - DN25 
Tepelný blok ECO 31 DN25 

přímý

TOPNÝ OKRUH PŘÍMÝ: PRO OHŘEV BOJLÉRU NEBO PLYNULÝ OHŘEV TOPNÉHO OKRUHU 
Materiály: Armatury: mosaz, Těsnění: EPDM, Izolace: EP 
Technické údaje: Max. tlak: 6 bar, Max. provozní teplota: 110 °C, Hodnota Kvs: 6,3, doporučovaný rozsah hodnot při 20K do 2110 
l/h: max. do 49 kW 
Vybavení: Čerpadlo: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zpětný ventil: 200 mmWS, nastavovací, Uzavírací ventil: kulový ventil s 
rukojetí, Teploměr: 0–120 °C 
Rozměry:  Topná větev – připojovací šroubení : 1½” GZ, ploché těsnění. Vratná větev – připojovací šroubení : 1” GW. Rozteč: 125 
mm, Rozměry: 342 x 250 x 371 mm.

ECO 34 - DN25 
Tepelný blok ECO 34 DN25 
s 3cestným směšovacím 

ventilem

TOPNÝ OKRUH S 3CESTNÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM A BYPASSEM 0–50 %: PRO REGULOVANÉ TOPNÉ OKRUHY 
Materiály: Armatury: mosaz, Těsnění: EPDM, Izolace: EPP 
Technické údaje: Max. tlak: 6 bar, Max. provozní teplota: 110 °C, Hodnota Kvs: 5,7, doporučovaný rozsah hodnot při 20K do 1980 
l/h: max. do 46 kW. 
Vybavení: Čerpadlo: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zpětný ventil: 200 mmWS, nastavovací, Uzavírací ventil: kulový ventil s 
rukojetí, Teploměr: 0–120 °C 
Rozměry: Topná větev – připojovací šroubení : 1½” GZ, ploché těsnění. Vratná větev – připojovací šroubení : 1” GW. Rozteč: 125 
mm, Rozměry: 342 x 250 x 371 mm.

Ocelový rozdělovač DN 25 dvojitý, X1,1/2

Ocelový rozdělovač DN 25 trojitý, X1,1/2

Uchycení na stěnu DN25/DN32 pro rozdělovač

ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

CS-291r

BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo určené pro zařízení: 
- CS-290 v2 , CS-292 v2
- L-6 (CS)

545 Kč

CS-291p
DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: CS-430, CS-431N, CS-880 zPID, CS-480 
335 Kč

PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m

Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

362 Kč

POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY 

(PVC izolace kabelu) 
Odpor při 25 °C: 2 kΩ 
Koeficient: 0,79 %/K 
Přesnost: 1 % 
Pracovní rozsah: -25–90 °C

Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

362 Kč

BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIK) 

Teplota rozepnutí kontaktů: 85 °C 
Přesnost: ±3 °C 
Použití: teplotní zabezpečení

Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

362 Kč

SOLÁRNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP PT1000

(silikonová izolace kabelu) 
Odpor při 0 °C: 1 kΩ 
Přesnost: ±0,3 % 
Pracovní rozsah: -30–180 °C

Příplatek za každý bm 1,9 € bez DPH

632 Kč
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TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE (POUŽÍVANÉ V SOLÁRNÍCH SYSTÉMEC

Odpor při 0 °C: 1 kΩ 
Přesnost: ±0,3 % 
Pracovní rozsah: -25–95 °C

Příplatek za každý bm 1,9 € bez DPH

632 Kč

ČIDLO TEPLOTY SPALIN, TYP PT1000 

(izolace přívodu ze skleněného vlákna) 
Odpor při 0 °C: 1 kΩ 
Přesnost: ±0,3 % 
Pracovní rozsah: -30–480 °C

1180 Kč

FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE 

Použití: kotle na pelety
421 Kč

HALLOVO ČIDLO (HALLOTRON) 

Použití: kotle s pístovým podavačem

Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

421 Kč

KONTRAKTON

(PVC izolace kabelu) délka 2,5 m

Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

Použití: kotle s pístovým podavačem

421 Kč

BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB)

Teplota rozepnutí kontaktů: 90–110 °C 
Přesnost: ±3–5 °C 
Maximální proud: 16 A 
Použití: teplotní zabezpečení

721 Kč

PRODLUŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA

Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu CS-65, regulátorech L-6 a L-8 Délka 5 m.

Typ kabelu: koaxiální, impedance 50 Ω

Koncovky: SMA F/M

338 Kč

WENTYLATORY

STW-70 
HMSK

DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW

(příkon 70 W), dříve RV-12
1593 Kč

STW-60 
EMSK

DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE S VÝKONEM DO 35 KW 

(příkon 60 W), dříve RV-14 1323 Kč

WPA-117
DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(příkon 34 W)
1566 Kč

WPA-120
DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(příkon - 83W / 75W ) 1593 Kč

WPA-140
DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(příkon - 100W) 2214 Kč
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SADA REGULÁTOR + VENTILÁTOR

CS-22 + STW-60 EMSK REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3159 Kč

CS-24 + STW-60 EMSK REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3294 Kč

CS-28 + STW-60 EMSK REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3753 Kč

CS-22 + STW-70 HMSK REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3429 Kč

CS-24 + STW-70 HMSK REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3564 Kč

CS-28 + STW-70 HMSK REGULÁTOR + VENTILÁTORR 4023 Kč

CS-22 + WPA 117 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3402 Kč

CS-24 + WPA 117 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3537 Kč

CS-28 + WPA 117 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 3996 Kč

RE
GU

LÁ
TO

R 
S 

PR
OG

RA
ME

M 
zP

ID

CS-28 zPID + WPA117 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 5184 Kč

CS-28 zPID + WPA120 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 5211 Kč

CS-28 zPID + STW-70 
HMSK REGULÁTOR + VENTILÁTOR 5211 Kč

CS-81 zPID + WPA117 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 5616 Kč

CS-81 zPID + WPA120 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 5643 Kč

CS-81 zPID + STW-70 
HMSK REGULÁTOR + VENTILÁTOR 5643 Kč

CS-880 zPID + WPA117 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 8775 Kč

CS-880 zPID + WPA120 REGULÁTOR + VENTILÁTOR 8802 Kč
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PŘÍDAVNÝ MODUL
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L-5 (CS) • • • •
L-6 (CS) • • • • • • •
L-7 (CS) • • • • • •
L-8 (CS) • • • • • • • • • • •
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CS-427i • • • • • • • •

CS-430 • • • • • • • • •

CS-i-1 • • • • • • • • • • • • • • •

CS-i-1m • • • • • • • •

CS-i-3 • • • • • • • • • • • • • • •

CS-408n • • • • • • • • • • • • • • •

CS-i-2 • • • • • • • • • • • • • • •

CS-391 zPID • • •

CS-392 zPID • • •

CS-401n PWM • • •

CS-402n PWM • • •

CS-460 PWM • • •

CS-28 • • • • • • • •

CS-28 SIGMA • • • • • • • •

CS-81 • • • • • • • •

CS-880 zPID • • • • • • • • • • • • • • •

CS-37n RS • • • • • • • • • • • • • •

CS-48 • • • • • • • • • • • • • •

ST-480 • • • • • • • • • • • • • • •

WiFi 8s • • • • •

CS-8S WiFi • • • • •

CS-16S WiFi • • • • •

WiFi PK •

CS-8S • • • •

CS-16S • • • •

CS-260 • • •

CS-262 • • • • • • • •

Spolupráce konkrétních regulátorů a přídavných modulů závisí na verzi programu hlavního regulátoru a také na datu výroby.
Před koupí přídavného modulu prosíme o zjištění, zda Váš hlavní regulátor spolupracuje s konkrétním přídavným modulem.

Tabulka spolupráce regulátorů (hlavní + přídavný modul)
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