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Valdikliai cirkuliaciniams siurbliams

Nuotrauka Modelis  Aprašymas Kaina su PVM

ST19 Funkcijos:CŠ cirkuliacinio siurblio valdymas.
Komplektacija:CŠ temperatūros daviklis,potenciometras temperatūroms nustatyti.

31 eur

ST21 Funkcijos:CŠ cirkuliacinio siurblio valdymas.
Komplektacija:CŠ temperatūros daviklis,LED ekranas.

30 eur

ST21
CWU

Funkcijos:boilerio cirkuliacinio siurblio valdymas.
Komplektacija:boilerio temperatūros daviklis,LED ekranas.

48 eur

ST27i

Valdiklis šildymo sistemai (2-jų cirk.siurblių valdymas)
Funkcijos: CŠ cirkuliacinio siurblio valdymas,boilerio arba grindinio šildymo

cirkuliacinio siurblio valdymas,apsauga nuo užšalimo.
Komplektacija:CŠ temperatūros daviklis,papildomas temperatūros daviklis,LCD

ekranas.

73 eur

ST427i

Valdiklis šildymo sistemai (3-jų cirk.siurblių valdymas)
Funkcijos: 3-jų cirk.siurblių valdymas pagal temperatūros daviklius arba nustatytas
valandas,bet kurio siurblio prioriteto funkcija,laidinio kambario termostato (ON /

OFF) valdymas.
Komplektacija:trys temperatūros daviklis,LCD ekranas.

102 eur

Valdikliai servopavaroms

Nuotrauka Modelis  Aprašymas Kaina su PVM

ST61 v4

Valdiklis servopavaroms (išplėtimo modulis)
Funkcijos: trieigio arba ketureigio pamaišymo vožtuvo servopavaros

valdymas,cirk.siurblių valdymas, gryžtamo kontūro apsauga,laidinio kambario
termostato (ON / OFF) valdymas,valdymas nuo lauko daviklio.

Komplektacija:vožtuvo daviklis,gryžtamo daviklis,lauko temp daviklis

170 eur

ST430

Valdiklis servopavaroms ( 1 servopavara)
Funkcijos: trieigio arba ketureigio pamaišymo vožtuvo servopavaros

valdymas,cirk.siurblių valdymas, gryžtamo kontūro apsauga,laidinio kambario
termostato (ON / OFF) valdymas,valdymas nuo lauko daviklio.

Komplektacija:vožtuvo daviklis,gryžtamo daviklis,lauko temp daviklis, LCD ekranas.

119 eur



ST431N

Valdiklis servopavaroms ( 1 servopavara)
Funkcijos: trieigio arba ketureigio pamaišymo vožtuvo servopavaros

valdymas,vožtuvo siurblio valdymas,galima valdyti dvi servoparas modulių ST61v4
arba ST431N pagalba, gryžtamo kontūro apsauga, valdymas nuo lauko

daviklio,savaitinis programavimas,laidinio kambario termostato (ON / OFF)
valdymas.Galima prijungti interneto modulį ST-505 Ethernet.

Komplektacija:vožtuvo daviklis,gryžtamo daviklis,lauko temp daviklis, LCD ekranas.

129 eur

ST407N

Valdiklis servopavaroms 
(valdo 3 servopavaras ir saulės sistemos kontūrą)

Funkcijos: 3-jų servopavarų valdymas,3-jųvožtuvo siurblių valdymas, boilerio
siurblio valdymas, gryžtamo kontūro apsauga,valdymas nuo lauko daviklio,savaitinis

programavimas,3-jų laidinių kambario termostatų (ON / OFF) valdymas,saulės
sistemos valdymas,galima valdyti dvi papildomas servoparas modulių ST61v4 arba
ST431N pagalba,galima prijungti šiuos papildomus modulius:ST65 GSM, ST-505

Ethernet ,WiFi RS.
Komplektacija:skaitmeninis-spalvotas „touch screen“ekranas,6 temperatūros

davikliai, lauko temp daviklis,kolektoriaus daviklis PT-1000

343 eur

ST408N

Valdiklis servopavaroms (valdo 2 servopavaras)
Funkcijos: 2-jų servopavarų valdymas,2-jųvožtuvo siurblių valdymas, boilerio

siurblio valdymas, gryžtamo kontūro apsauga,valdymas nuo lauko daviklio,savaitinis
programavimas,2-jų laidinių kambario termostatų (ON / OFF) valdymas,galima
valdyti dvi papildomas servoparas modulių ST61v4 arba ST431N pagalba,galima

prijungti šiuos papildomus modulius:ST65 GSM, ST-505 Ethernet ,WiFi RS.
Komplektacija:skaitmeninis-spalvotas „touch screen“ekranas,6 temperatūros

davikliai, lauko temp daviklis.

275 eur

ST409N

Valdiklis servopavaroms (valdo 3 servopavaras )
Funkcijos: 3-jų servopavarų valdymas,3-jųvožtuvo siurblių valdymas, boilerio

siurblio valdymas, gryžtamo kontūro apsauga,valdymas nuo lauko daviklio,savaitinis
programavimas,3-jų laidinių kambario termostatų (ON / OFF) valdymas,saulės

sistemos valdymas,galima valdyti dvi papildomas servoparas modulių ST61v4 arba
ST431N pagalba,galima prijungti šiuos papildomus modulius:ST65 GSM, ST-505

Ethernet ,WiFi RS.
Komplektacija:skaitmeninis-spalvotas „touch screen“ekranas,6 temperatūros

davikliai, lauko temp daviklis.

324 eur

Servopavara 
Nuotrauka Modelis  Aprašymas Kaina su PVM

STZ-120
Servopavara trieigiui arba ketureigui pamaišymo vožtuvui

Maitinimas:230 V AC (50 Hz).
Kabelio ilgis : 1,5 m.

Atsidarymo laikas : 120 s.

108 eur

„TECH“ partneris Lietuvoje:
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Prekyba ir techninės konsultacijos :+370 670 87055


