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ST-19
 Valdiklio funkcijos

• centrinio šildymo siurblio valdymas
• anti-stop funkcija

 Valdiklio įranga

• potenciometras temperatūros nustatymui
• centrinio šildymo temperatūros jutiklis

ST-20
 Valdiklio funkcijos

• centrinio šildymo siurblio valdymas

 Valdiklio įranga

• potenciometras temperatūros nustatymui
• centrinio šildymo temperatūros jutiklis

ST-21
 Valdiklio funkcijos
•
•
•
•

centrinio šildymo siurblio valdymas
termostato funkcija
anti-stop funkcija
apsauginė funkcija nuo užšalimo

 Valdiklio įranga

• LED ekranas
• centrinio šildymo temperatūros jutiklis

CENTRINIO ŠILDYMO vandens SIURBLIų VALDIKLIAI
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ST-21 D1 ÷ d5
 Valdiklio funkcijos
•
•
•
•

centrinio šildymo vandens siurblio valdymas
termostato funkcija
anti-stop funkcija
apsauginė funkcija nuo užšalimo

 Valdiklio įranga

• LED ekranas
• du temperatūros jutikliai (netaikoma ST-21 D1)

 Funkcijos
D1

D2

D3

D4

D5

Histerezė

-

-

-

Įjungimo riba 1

-

-

-

-

-

-

-

Rankinis valdymas

Įjungimo riba 2

-

Siurblio/termostato
pasirinkimas
Įjungimo delta

-

-

-

Gamintojo nustatymai
Anti-stop funkcija
Apsauga nuo užšalimo
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Jutiklio atsparumas 1

(-25÷90) OC

(-25÷90) OC

(-25÷90) OC

(-25÷90) OC

(-25÷90) OC

Jutiklio atsparumas 2

-

(-30÷480) C

(-30÷180) C

(-25÷90) C

(-25÷90) OC

O

O

O
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 Prijungimo pavyzdžiai:

 ST-21 - D1
Jeigu:

Jeigu:

T1≥Tnust

SIURBLYS NEVEIKIA

T1≤Tnust-Hist

SIURBLYS VEIKIA

T1

TERMOSTATO REŽIMAS
Jeigu:

Jeigu:

T1≥Tnust-Hist

T1≤Tnust
SIURBLYS VEIKIA

SIURBLYS NEVEIKIA

 ST-21 - D2
Jeigu:

Jeigu:

T1≥T1 nust arba T2≥T2 nust

T1≤T1nust-Hist ir T2≤T2 nust-Hist

SIURBLYS VEIKIA

SIURBLYS NEVEIKIA

 ST-21 - D3

T2

T1

Jeigu:

Jeigu:

T2-T1≥∆-30 1

T2≤T1

SIURBLYS VEIKIA

SIURBLYS NEVEIKIA

 ST-21 - D4
T2

T1

Jeigu:

Jeigu:

T2-T1≥∆-30

T1≥T2

SIURBLYS VEIKIA

SIURBLYS NEVEIKIA

 ST-21 - D5
T2

T1

Jeigu:

Jeigu:

T2-T1≥∆-3 ir iT2≥Riba įj.

T1≥T2 arba T2<Riba įj.-20

SIURBLYS VEIKIA

SIURBLYS NEVEIKIA

0

CENTRINIO ŠILDYMO vandens SIURBLIų VALDIKLIAI
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ST-27 i

 Valdiklio funkcijos
•
•
•
•

centrinio šildymo siurblio valdymas
karšto vandens arba grindų siurblio valdymas
anti-stop funkcija
apsauginė funkcija nuo užšalimo

 Valdiklio įranga
•
•
•
•
•

LED ekranas
karšto vandens temperatūros jutiklis
papildomo siurblio temperatūros jutiklis
sukamas mygtukas-rankenėlė
korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų,
atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

ST-427 i
 Valdiklio funkcijos

• trijų siurblių valdymas pagal temperatūros matavimą
arba laiką
• anti-stop funkcija
• apsauginė funkcija nuo užšalimo
• galimybė nustatyti siurblių prioritetus
• kambario valdiklio prijungimo galimybė

 Valdiklio įranga
•
•
•
•
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LED ekranas
trys temperatūros jutikliai
sukamas mygtukas-rankenėlė
korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų,
atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

CENTRINIO ŠILDYMO vandens SIURBLIų VALDIKLIAI
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ST-430
 Valdiklio funkcijos
•
•
•
•
•

lengvas sumaišymo vožtuvo valdymas
siurblio valdymas
grįžtamojo vandens temperatūros apsauga
valdymas pagal orą
darbas su kambario valdikliu

 Valdiklio įranga
•
•
•
•
•

LED ekranas
vožtuvo temperatūros jutiklis
grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis
oro temperatūros jutiklis
korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų,
atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

ST-431n, ST-431
 Valdiklio funkcijos

• lengvas trišakio ir keturšakio vožtuvo valdymas
• siurblio valdymas
• galimybė valdyti du vožtuvus naudojant
papildomus modulius ST-61
• grįžtamojo vandens temperatūros palaikymas
• valdymas pagal lauko oro temperatūrą
• savaitinis valdymas
• darbas su kambario valdikliu su RS arba
tradiciniu ryšiu

 Valdiklio įranga
•
•
•
•
•

LED ekranas
vožtuvo temperatūros jutiklis
grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis
oro temperatūros jutiklis
korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

SISTEMOS VALDIKLIAI
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ST-408

 Valdiklio funkcijos

• lengvas dviejų vožtuvų valdymas
• karšto vandens siurblio valdymas
• galimybė valdyti du vožtuvus naudojant
papildomus modulius ST-61
• grįžtamojo vandens temperatūros apsauga
• valdymas pagal lauko oro temperatūrą
• savaitinis valdymas
• galimybė prijungti modulį ST-65 GSM
ir ST-500 ETHERNET
• darbas su dviem kambario valdikliais su tradiciniu ryšiu
• darbas su kambario valdikliu su RS ryšiu

 Valdiklio įranga
•
•
•
•
•
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LED ekranas
Karšto vandens ir oro temperatūros jutiklis
vožtuvų temperatūros jutiklis
grįžtamojo vandens ir katilo temperatūros jutiklis
korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių
aukštai ir žemai temperatūrai

SISTEMOS VALDIKLIAI
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ST-401n, ST-401
 Valdiklio funkcijos

• siurblių valdymas
• saulės sistemos darbo kontrolė ir priežiūra
• kolektoriaus apsauga nuo perkaitimo ir užšalimo

 Valdiklio įranga
•
•
•
•

didelis LCD ekranas
kolektoriaus temperatūros jutiklis
šilumos rezervuaro temperatūros jutiklis
korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų,
atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

riams

* saulës kolekto

ST-402n, ST-402
 Valdiklio funkcijos

• siurblių valdymas (arba siurblio ir vožtuvo)
• saulės sistemos darbo kontrolė ir priežiūra –
vienuolika konfigūracijų
• kolektoriaus apsauga nuo perkaitimo ir užšalimo
• galimybė prijungti modulį ST-65 GSM
• galimybė prijungti papildomą prietaisą: cirkuliacinį
siurblį, elektrinį šildytuvą arba nusiųsti įjungimo signalą
centrinio šildymo katilui

riams

* saulës kolekto

 Valdiklio įranga
•
•
•
•

didelis LCD ekranas
kolektoriaus temperatūros jutiklis
akumuliacinės talpos temperatūros jutiklis
korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

SAULĖS SISTEMOS VALDIKLIAI
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ST-22

 Valdiklio funkcijos

• ventiliatoriaus valdymas
• centrinio šildymo siurblio valdymas

 Valdiklio įranga
•
•
•
•

LED ekranas
centrinio šildymo temperatūros jutiklis
apsauga nuo perkaitimo
papildoma kojelė skirta valdiklio įrengimui ant katilo, korpusas pagamintas iš
aukštos kokybės medžiagų, atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

ST-24
 Valdiklio funkcijos

• ventiliatoriaus valdymas
• centrinio šildymo siurblio valdymas
• lėtesnis ventiliatoriaus darbas centrinio šildymo
temperatūrai artėjant prie nustatytos –
versijoje su programine įranga SIGMA (pasirinktinai)

 Valdiklio įranga
•
•
•
•
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* yra taip pat
LED ekranas
SIGMA versija
centrinio šildymo temperatūros jutiklis
temperatūros apsauga (termostatas)
įrengiamas ant katilo, korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių
aukštai ir žemai temperatūrai

KIETO KURO KATILŲ VALDIKLIAI
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ST-28
 Valdiklio funkcijos

• ventiliatoriaus, centrinio šildymo
ir karšto vandens siurblio valdymas
• galimybė prijungti kambario valdiklį
• lėtesnis ventiliatoriaus darbas centrinio šildymo
temperatūrai artėjant prie nustatytos –
versijoje su programine įranga SIGMA

 Valdiklio įranga
•
•
•
•
•

LED ekranas
centrinio šildymo temperatūros jutiklis
karšto vandens temperatūros jutiklis
temperatūros apsauga (termostatas)
įrengiamas ant katilo, korpusas pagamintas iš
aukštos kokybės medžiagų, atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

* yra taip pat
SIGMA versija

ST-28 ZPID
 Valdiklio funkcijos

• automatinis ventiliatoriaus valdymas
• centrinio šildymo ir karšto vandens
siurblio valdymas
• programinė įranga

 Valdiklio įranga

• LCD ekranas
• centrinio šildymo, karšto vandens sistemos, išmetamųjų dujų
temperatūros jutiklis
• temperatūros apsauga (termostatas)
• įrengiamas ant katilo, korpusas pagamintas iš aukštos kokybės
medžiagų, atsparių aukštai ir žemai temperatūrai

KIETO KURO KATILŲ VALDIKLIAI
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ST-81

 Valdiklio funkcijos

• ventiliatoriaus, centrinio šildymo
ir karšto vandens siurblių valdymas
• galimybė prijungti kambarinį valdiklį

 Valdiklio įranga

• LCD ekranas
• centrinio šildymo, karšto vandens sistemos
temperatūros jutiklis
• temperatūros apsauga (termostatas)
• panelinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių aukštai ir žemai
temperatūrai
• galima įrengti ant katilo su korpusu OM-01

ST-81 ZPID
 Valdiklio funkcijos

• automatinis ventiliatoriaus valdymas
• centrinio šildymo ir karšto vandens
siurblių valdymas
• programinė įranga

 Valdiklio įranga

• LCD ekranas
• centrinio šildymo, karšto vandens sistemos, išmetamųjų dujų
temperatūros jutiklis
• temperatūros apsauga (termostatas)
• panelinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų,
atsparių aukštai ir žemai temperatūrai
• galima įrengti ant katilo su korpusu OM-01

12

KIETO KURO KATILŲ VALDIKLIAI
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ST-88 ZPID
 Valdiklio funkcijos

• automatinis ventiliatoriaus valdymas
• centrinio šildymo, karšto vandens ir grindų
sistemos siurblių valdymas
• programinė įranga

 Valdiklio įranga

• LCD ekranas
• sukamas mygtukas-rankenėlė
• centrinio šildymo, karšto vandens sistemos,
išmetamųjų dujų temperatūros jutiklis
• temperatūros apsauga (termostatas)
• panelinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės
medžiagų, atsparių aukštai ir žemai temperatūrai
• galima įrengti ant katilo su korpusu OM-01

ST-880 ZPID
 Valdiklio funkcijos

• ventiliatoriaus valdymas
• maišymo vožtuvo hidraulinio cilindro valdymas
• centrinio šildymo, karšto vandens ir papildomo
siurblių valdymas
• galimybė prijungti kambario valdiklį su RS arba
tradiciniu ryšiu
• galimybė prijungti modulį ST-65 GSM
• galimybė prijungti modulį ST-500 ETHERNET
• galimybė valdyti du vožtuvus naudojant papildomus modulius ST-61 arba ST-430 RS
• programinė įranga

 Valdiklio įranga

• didelis grafinis ekranas
• sukamas mygtukas-rankenėlė
• centrinio šildymo, karšto vandens sistemos, vožtuvo, grįžtamojo vandens, išmetamųjų dujų
temperatūros išorinis jutiklis (be laido)
• maitinimo kabelis, siurblių maitinimo kabeliai
• temperatūros apsauga (termostatas)
• vieno modulio panelinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų,
atsparių aukštai ir žemai temperatūrai
• galima įrengti ant katilo su korpusu OM-02

KIETO KURO KATILŲ VALDIKLIAI
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ST-37 rs
 Valdiklio funkcijos

• ventiliatoriaus ir padavimo mechanizmo valdymas
• centrinio šildymo ir karšto vandens
siurblių valdymas
• galimybė prijungti kambario valdiklį su RS
arba tradiciniu ryšiu
• galimybė prijungti modulį ST-65 GSM
• galimybė prijungti modulį ST-500 ETHERNET
• savaitinis valdymas (pasirinktinai)

 Valdiklio įranga

• LCD ekranas
• centrinio šildymo, karšto vandens sistemos temperatūros, padavimo
mechanizmo jutiklis
• temperatūros apsauga (termostatas)
• panelinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių aukštai
ir žemai temperatūrai
• galima įrengti ant katilo su korpusu OM-01

ST-40
 Valdiklio funkcijos

• ventiliatoriaus ir sliekinio arba stūmoklinio
kuro padavimo mechanizmo valdymas
• centrinio šildymo, karšto vandens, grindų
sistemos ir cirkuliacinio siurblių valdymas
• galimybė prijungti kambario valdiklį

 Valdiklio įranga

• didelis grafinis ekranas
• centrinio šildymo, karšto vandens sistemos, grindų, padavimo
mechanizmo temperatūros jutiklis (apsauginis)
• temperatūros apsauga (termostatas)
• panelinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių
aukštai ir žemai temperatūrai
• galima įrengti ant katilo su korpusu OM-01

14
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ST-280
 Valdiklio funkcijos

• kambario temperatūros valdymas
• centrinio šildymo katilo temperatūros
valdymas
• karšto vandens sistemos temperatūros
valdymas
• maišymo vožtuvų temperatūros valdymas1
• lauko temperatūros peržiūra1
• savaitinė šildymo programa
• žadintuvas
• apsauga nuo vaikų
• katilo ir kambario temperatūros peržiūra

SENSORINIS
SPALVOTAS
EKRANAS

 Valdiklio įranga

• didelis spalvotas sensorinis ekranas
• įrengtas kambario jutiklis
• RS ryšio kabelis katilo valdikliui

1

su vožtuvo moduliu

ST-298
 Valdiklio funkcijos

• kambario temperatūros valdymas
• centrinio šildymo katilo temperatūros
valdymas
• karšto vandens sistemos temperatūros
valdymas
• lauko temperatūros peržiūra1
• maišymo vožtuvo valdymas1
• savaitinė šildymo programa
• apsauga nuo vaikų

 Valdiklio įranga

• įrengtas kambario jutiklis
• RS ryšio kabelis katilo valdikliui
• belaidis modulis įrengiamas prie katilo (pasirinktinai)

1

* PAPILDOMAS
BELAIDIS MODULIS
PASIRINKTINAI

su vožtuvo moduliu

KAMBARIO VALDIKLIAI SU RS RYŠIU
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ST-290

V

v3

v2

v1

V
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2

1

V

 Valdiklio funkcijos

 Valdiklio įranga

 Valdiklio funkcijos

 Valdiklio įranga

 Valdiklio funkcijos

 Valdiklio įranga

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

kambario temperatūros valdymas
savaitinė šildymo programa
rankinė programa
dienos / nakties programa

belaidis ryšys
kambario temperatūros valdymas
savaitinė šildymo programa
rankinė programa
dienos / nakties programa

kambario temperatūros valdymas
savaitinė šildymo programa
rankinė programa
dienos / nakties programa

• įrengtas kambario jutiklis
• baterijos

•
•
•
•
•

momentinis ekrano apšvietimas
įrengtas kambario jutiklis
belaidis išorinis jutiklis (pasirinktinai)
maitintuvas su signalo imtuvu
baterijos

• momentinis ekrano apšvietimas
• įrengtas kambario jutiklis
• baterijos

KAMBARIO DVIEJŲ PAKOPŲ VALDIKLIAI
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ST-65 GSM
 Valdiklio funkcijos

• darbas su valdikliais su RS ryšiu
• jutiklių temperatūros kontrolė sms žinute
• sms pranešimai arba telefonu apie
katilo aliarmus
• galimybė keisti temperatūrą
mobiliuoju telefonu
• modulio apsauga autorizavimo kodu

 Valdiklio įranga

• maitintuvas
• RS ryšio kabelis katilo valdikliui
• GSM antena

Valdykite savo katilą mobiliuoju telefonu !

ST-500
 Valdiklio funkcijos

• nuotolinis katilo valdymas internetu arba lokaliu tinklu
• grafinė sąsaja su animacija namų kompiuterio monitoriuje
• galimybė keisti siurblių ir maišymo vožtuvų temperatūros
nustatymus
• temperatūros peržiūra jutikliuose
• temperatūros nustatymų istorijos peržiūra
• aliarmo nustatymų istorijos peržiūra

 Valdiklio įranga

• Maitintuvas 9V DC
• RS ryšio trišakis

• RS ryšio kabelis katilo valdikliui

Valdykite savo katilą per LAN tinklą arba internetą !

SPECIALIOS PASKIRTIES VALDIKLIAI
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tech

ST-390 Zpid

ŽIDINIO VALDIKLIS
 Valdiklio funkcijos
•
•
•
•

cirkuliacinio siurblio valdymas
papildomo karšto vandens siurblio arba grindų sistemos valdymas (siurblys pasirinktinai)
droselinio vožtuvo valdymas
dujų katilą įjungiantis arba išjungiantis kontaktorius, priklausomai nuo reikalaujamos
cirkuliacinės temperatūros atsižvelgiant į histerezę
• programinė įranga

 Valdiklio įranga
•
•
•
•

išmetamųjų dujų temperatūros jutiklis
karšto vandens sistemos temperatūros jutiklis
centrinio šildymo sistemos temperatūros jutiklis
droselinis vožtuvas

 Veikimo principas

Temperatūros valdiklis ST-390 su droseliniu vožtuvu yra skirtas valdyti degimo procesą namų židinyje.
Šiuo valdikliu reguliuojamas cirkuliacinio siurblio, papildomo siurblio (karšto vandens arba grindų
sistemos) darbas bei išėjimą be įtampos (papildomo prietaiso valdymas).
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SPECIALIOS PASKIRTIES VALDIKLIAI

www.techsterowniki.pl

rv-14

rv-12
 Ventiliatoriaus paskirtis

Akmens anglies katilams su retortiniu
padavimo mechanizmu 25–50 kW

mat. vienetas

 Ventiliatoriaus paskirtis

Smulkintos anglies katilai iki 35 kW, anglies
krosnys

Eil. nr.

Sąrašas

Eil. nr.

Sąrašas

1.

Didžiausias našumas

240 m3/h

1.

Didžiausias našumas

mat. vienetas
200 m3/h

2.

Energijos suvartojimas

70 W

2.

Energijos suvartojimas

60 W

wpa-140

wpa-117

 Ventiliatoriaus paskirtis

ventiliatoriai skirti pūsti orą į centrinio šildymo katilų pakurą

Eil. nr.

Sąrašas

1.

Didžiausias našumas

2.

Energijos suvartojimas

VENTILIATORIAI

mat. vienetas
180 m3/h
34 W

Eil. nr.

Sąrašas

1.

Didžiausias našumas

2.

Energijos suvartojimas

mat. vienetas
200 m3/h
100 W
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Distributorius:

TECH Sp.J. pasilieka teisę keisti valdiklių techninius parametrus, įrangą ir specifikacijas be perspėjimo.

20

