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Valdikliai kietojo kuro katilams

Nuotrauka Modelis  Aprašymas Kaina su PVM

 

ST22 Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ cirkuliacinio siurblio valdymas,apsauga nuo perkaitimo.
Komplektacija:CŠ temperatūros daviklis,LED ekranas,korpusas pagamintas iš temperatūros

skirtumams atsparių medžiagų.

90,30 eur

 

ST24 Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ cirkuliacinio siurblio valdymas,apsauga nuo
perkaitimo,montuojamas ant katilo arba sienos

Komplektacija:CŠ temperatūros daviklis,LED ekranas,korpusas pagamintas iš temperatūros
skirtumams atsparių medžiagų.

97 eur

          

ST28

Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ ir boilerio cirkuliacinių siurblių valdymas,apsauga nuo
perkaitimo,galima jungti laidinį kambario termostatą (su ON/OFF funkcija),montuojamas ant

katilo arba sienos.
Komplektacija:CŠ ir boilerio temperatūros davikliai,LCD ekranas,korpusas pagamintas iš

temperatūros skirtumams atsparių medžiagų.
Kalbos:lenkų

117,60 eur

         

ST28 (PID)
Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ ir boilerio cirkuliacinių siurblių valdymas,apsauga nuo

perkaitimo,automatinis ventiliatoriaus parametrų parinkimas,montuojamas ant katilo arba
sienos , PID algoritmas.

Komplektacija:CŠ ir boilerio temperatūros davikliai,LCD ekranas,dūmų temperatūros
daviklis,papildoma katilo apsauga(TERMIK),korpusas pagamintas iš temperatūros skirtumams

atsparių medžiagų.
Kalbos:lenkų

170 eur

          

ST81

Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ ir boilerio cirkuliacinių siurblių valdymas,apsauga nuo
perkaitimo,galima jungti laidinį kambario termostatą (su ON/OFF funkcija),montuojamas į

katilo korpusą.
Komplektacija:CŠ ir boilerio temperatūros davikliai,LCD ekranas,korpusas pagamintas iš

temperatūros skirtumams atsparių medžiagų.
Kalbos:lietuvių,rusų,lenkų

139,20 eur

         

ST81 (PID)
Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ ir boilerio cirkuliacinių siurblių valdymas,apsauga nuo
perkaitimo,automatinis ventiliatoriaus parametrų parinkimas,montuojamas į katilo korpusą

,PID algoritmas..
Komplektacija:CŠ ir boilerio temperatūros davikliai,LCD ekranas,dūmų temperatūros

daviklis,papildoma katilo apsauga(TERMIK),korpusas pagamintas iš temperatūros skirtumams
atsparių medžiagų.

Kalbos:lietuvių,rusų,lenkų

185,80 eur

           

ST88 (PID)
Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ ir boilerio cirkuliacinių siurblių valdymas,apsauga nuo
perkaitimo,automatinis ventiliatoriaus parametrų parinkimas,montuojamas į katilo korpusą ,

PID algoritmas..
Komplektacija:CŠ ir boilerio temperatūros davikliai,LCD ekranas,dūmų temperatūros

daviklis,papildoma katilo apsauga(TERMIK),korpusas pagamintas iš temperatūros skirtumams
atsparių medžiagų.

Kalbos:lietuvių,rusų,lenkų

255 eur

          

ST880 (PID)

Funkcijos:ventiliatoriaus valdymas,CŠ ir boilerio cirkuliacinių siurblių valdymas ir 1 papildomo
siurblio valdymas,galima jungti belaidį kambario termostatą arba kambario termostatą (su

ON/OFF funkcija), modulį ST-65 GSM,modulį ST-505 ETHERNET,galima valdyti dvi
servopavaras per modulius ST-61v4 arba ST-431n, apsauga nuo perkaitimo,automatinis
ventiliatoriaus parametrų parinkimas,montuojamas į katilo korpusą ,PID algoritmas..

Komplektacija:CŠ ir boilerio temperatūros davikliai,paduodamų ir gryžtamų temperatūrų
davikliai,lauko daviklis,kabelių komplektas(siurbliams ir įtampos),didelis LCD ekranas,dūmų

temperatūros daviklis,papildoma katilo apsauga(TERMIK),korpusas pagamintas iš
temperatūros skirtumams atsparių medžiagų.

Kalbos:lietuvių,rusų,lenkų

330 eur

Valdikliai su PID algoritmu parduodami tik komplekte su ventiliatoriumi (žiūrėti lentelę apačioje).
Blogai parinktas ventiliatorius gali sugadinti el.valdiklį.

Interneto moduliai
Nuotrauka Modelis Aprašymas Kaina su PVM

ST-505
Interneto modulis

Funkcijos : katilo funkcijų ir parametrų stebėjimas ;
funkcijų ir parametrų keitimas ;

katilo daviklių duomenys ;
 katilo užduočių formavimas .

170 eur

WiFi RS
Interneto modulis WiFi signalu

Funkcijos : katilo funkcijų ir parametrų stebėjimas ;
funkcijų ir parametrų keitimas ;

katilo daviklių duomenys ;
 katilo užduočių formavimas .

185 eur



Ventiliatoriai

Modelis Aprašymas Kaina su PVM

STW-60 EMSK Katilams iki 35 kW ( el.sanaudos - 60 W ) 75 eur

STW-70 HMSK Katilams nuo 35 iki 50 kW ( el.sanaudos - 70 W ) 90 eur

 WPA 117 Katilams iki 35 kW ( el.sanaudos - 34 W ) 80 eur

WPA120 Katilams nuo 35 iki 50 kW ( el.sanaudos - 85 W ) 85 eur

WPA140 Katilams virš 50 kW ( el.sanaudos - 100 W ) 105 eur

Valdiklių komplektai (el.valdiklis +ventiliatorius)

Modelis Komplektacija Kaina su PVM

ST-22 + STW-60 EMSK El.valdiklis +ventiliatorius 155 eur

ST-24 + STW-60 EMSK El.valdiklis +ventiliatorius 161 eur

ST-28 + STW-60 EMSK El.valdiklis +ventiliatorius 176 eur

ST-22 + STW-70 HMSK El.valdiklis +ventiliatorius 170 eur

ST-24 + STW-70 HMSK El.valdiklis +ventiliatorius 175 eur

ST-28 + STW-70 HMSK El.valdiklis +ventiliatorius 155 eur

ST-22 + WPA 117 El.valdiklis +ventiliatorius 170 eur

ST-24 + WPA 117 El.valdiklis +ventiliatorius 175 eur

ST-28 + WPA 117 El.valdiklis +ventiliatorius 195eur

Valdiklių komplektai su PID (el.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius)

Modelis Komplektacija Kaina su PVM

ST-28 zPID + WPA117 El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 230 eur

ST-28 zPID + WPA120 El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 235 eur

ST-28 zPID + STW-70
HMSK

El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 235 eur

ST-81 zPID + WPA117 El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 240 eur

ST-81 zPID + WPA117 El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 240eur

ST-81 zPID + WPA120 El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 240 eur

ST-880 zPID + WPA117 El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 385 eur

ST-880 zPID + WPA120 El.valdiklis + dūmų temp.daviklis+ventiliatorius 385 eur

Davikliai 
Modelis Komplektacija Kaina su PVM

Grindų daviklis NTC Laido ilgis 1,5 cm ( papildomas 1 m-0,66 cnt.) 20 eur

Temperatūros daviklis
KTY

Darbinė temperatūra -25÷90°C,laido ilgis 1,5 cm ( papildomas 1 m-0,66 cnt.) 20 eur

Apsaugos daviklis
(Termik)

Maksimali temperatūra -85°C,laido ilgis 0,25 cm ( papildomas 1 m-0,66 cnt.) 20 eur

Akumuliacinės daviklis Darbinė temperatūra -25÷95°C,laido ilgis 1,5 cm ( papildomas 1 m-0,66 cnt.) 22 eur

PID daviklis Darbinė temperatūra -25÷480°C,laido ilgis 0,25 cm 60 eur

Fotoelementas Laido ilgis 0,25 cm 40 eur

„TECH“ partneris Lietuvoje:
UAB“Abara group“

Raudondvario pl.150-204,Kaunas
Prekyba ir techninės konsultacijos :+370 670 87055


