Firmos „Tech“ produkcijos katalogas 2016 m.

Valdikliai šildymo sistemoms
Laidiniai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui – SERIA 5
Nuotrauka

Modelis

L-5

ST294
v1

Aprašymas
Laidinis valdiklis termostatiniams vožtuvams
(8-iems kambario termostatams)
Funkcijos: 22-jų termostatinių vožtuvų valdymas,8-ių kambario termostatų pagalba:
- 3 kambario termostatai gali valdyti 12 vožtuvų (kiekvienas po 4 vožtuvus)
- 5 kambario termostatai gali valdyti 10 vožtuvų (kiekvienas po 2 vožtuvus).
Valdo vieną cirkuliacinį siurblį.

Laidinis kambario termostatas
Funkcijos: kambario temperatūros valdymas.
Komplektacija:įmontuotas temperatūros daviklis ,elementai 2xAA 1,5V.
Spalvos: juoda , balta.

Kaina su PVM

125 eur

28,50 eur

Laidinis kambario termostatas valdikliui L 5
Funkcijos:Kambario temperatūros valdymas,savaitinis programavimas,rankinis
valdymas,dienos/nakties ražimai , ekrano apšvietimas,šildymo šaldymo funkcija.
Komplektacija:įmontuotas temperatūros daviklis,elementai 2xAA 1,5V.

56 eur

ST292
v3

Laidinis kambario termostatas valdikliui L 5 (3 mm stiklas)

70 eur

STT230/
2

Termostatinis vožtuvas

ST290
v3

M30x1,5 M28x1,5

STT230/2 S
M30x1,5

Funkcijos:Kambario temperatūros valdymas,savaitinis programavimas,rankinis
valdymas,dienos/nakties ražimai , ekrano apšvietimas,šildymo / šaldymo funkcija.
Komplektacija:įmontuotas temperatūros daviklis,elementai 2xAA 1,5V.
Spalvos: juoda , balta.

Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 arba M28x1,5.
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 5 min.

Termostatinis vožtuvas
Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 .
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 3 min.

M30-20 eur
M28-22 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

M30-19 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

Belaidžiai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui – SERIA 6
Nuotrauka

Modelis

Aprašymas

Kaina su PVM

Termostatinių vožtuvų belaidis valdymo blokas L-6
L-6

Funkcijos:gali valdyti 18-a termostatinių vožtuvų , 6 -ių kambario termostatatų
(C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) ir 1-os servopavaros pagalba arba 22 termostatinius vožtuvus
8-ių kambario termostatatų (C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) pagalba.
3 kambario termostatatai (C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) valdo 12 termostatinių vožtuvų
(kiekvienas po 4 vožtuvus).
3 kambario termostatatai (C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) valdo 6 termostatinius vožtuvus
(kiekvienas po 2 vožtuvus).

200 eur

Belaidis kambario daviklis valdymo blokui L-6
C-6 r

Belaidis kambario termostatas skirtas valdikliui L 6
Elementai 2xAA 1,5V.
Spalvos: juoda , balta.

R-6

Funkcijos:Kambario temperatūros valdymas,savaitinis programavimas,rankinis
valdymas,dienos/nakties ražimai , ekrano apšvietimas,šildymo šaldymo funkcija.
Komplektacija:įmontuotas temperatūros daviklis,elementai 2xAA 1,5V.

25,10 eur

Belaidis kambario termostatas valdymo blokui L-6

R-6 s

R-6 k

Belaidis kambario termostatas valdymo blokui L-6
(3 mm stiklas)
Funkcijos:Kambario temperatūros valdymas,savaitinis programavimas,rankinis
valdymas,dienos/nakties ražimai , ekrano apšvietimas,šildymo / šaldymo funkcija.
Komplektacija:įmontuotas temperatūros daviklis,elementai 2xAA 1,5V.
Spalvos: juoda , balta.

Belaidis kambario termostatas valdymo blokui L-6
(potinkinis montavimas)

80 eur

92 eur

230 eur

Funkcijos: kambario termostatas R-6 K kontroliuoja termostatinių vožtuvų
darbą.Priklausomai nuo užduotų temperatūrų sumažins arba padidins paduodamą
šilumos srautą į šildymo sistemą.
Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.
Spalvos: juoda , balta.

Belaidis valdiklis valdymo blokui L-6
(potinkinis montavimas)
M-6

STT230/
2
M30x1,5 M28x1,5

STT230/2 S
M30x1,5

Funkcijos:valdiklis M-6 skirtas valdyti kambario termostatus (C-6r,R-6,R-6s, R-6 K).
Pajungus kambario termostatus R-6 K galima valdyti kiekvieną šildymo zoną atskirai
(temperatūrų padidinimas arba sumažinimas,šildymo zonos atjungimas ir t.t).Pajungus
kambario termostatus R-6 , R-6s galima stebėti servopavaros darbą.
Pajungus kambario termostatus C-6r galima keisti temperatūras kiekvienoje šildymo zonoje.
Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz. Ekrano
apšvietimas.Spalvos: juoda , balta.

Termostatinis vožtuvas
Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 arba M28x1,5.
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 5 min.

Termostatinis vožtuvas
Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 .
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 3 min.

230 eur

M30-20 eur
M28-22 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

M30-19 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

Laidiniai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui
SERIA 7 (valdymas internetu)
Nuotrauka

Modelis

Aprašymas

Kaina su PVM

Termostatinių vožtuvų laidinis valdymo blokas L-7
L-7

Funkcijos: gali valdyti 22 termostatinius vožtuvus , 8 kambario kambario daviklių
(C-7 p) pagalba.
3 kambario davikliai (C-7 p ) valdo 12 termostatinių vožtuvų (kiekvienas po 4
vožtuvus).
5 kambario davikliai (C-7p ) valdo 10 termostatinių vožtuvų (kiekvienas po 2
vožtuvus).
Galimas pajungimas :1 cirkuliacinis siurblys,valdiklis M-7,interneto moduliai ST-507
ir WiFi RS,servopavarų valdikliai ST-61v4 arba ST-431n.

174,50 eur

Laidinis kambario daviklis C-7p
C-7 p

Daviklis skirtas valdymo blokui L-7.
Spalvos: juoda , balta.

13,70 eur

Laidinis valdiklis valdymo blokui L-7
(potinkinis montavimas)
M-7

Valdiklis skirtas grindinio šildymo sistemose kontroliuoti ir valdyti kiekviena šildymo
zoną atskirai.
Funkcijos:šildymo zonų kontrolė, temperatūrų sumažinimas arba padidinimas
kiekvienoje zonoje,šildymo zonų įjungimas/išjungimas,datos/laiko nustatymas
zonose,ekrano ryškumo funkcija,žadintuvas,apsauga nuo vaikų.
Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.
Spalvos: juoda , balta.

210 eur

Interneto modulis valdymo blokams L-7 , L-8
ST-507

Funkcijos:nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų
sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje,savaitinis
programavimas,temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje,informacija į
e.mail apie aliarmą.

165 eur

WiFi interneto modulis
WiFi RS

STT230/
2
M30x1,5 M28x1,5

STT230/2 S
M30x1,5

Funkcijos:nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų
sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje,savaitinis
programavimas,temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje,informacija į
e.mail apie aliarmą.

Termostatinis vožtuvas
Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 arba M28x1,5.
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 5 min.

Termostatinis vožtuvas
Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 .
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 3 min.

180 eur

M30-20 eur
M28-22 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

M30-19 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

Valdiklis servopavaroms ( 1 servopavara)
ST431N

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.

120 eur

Belaidžiai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui
SERIA 8 (valdymas internetu)
Nuotrauka

Modelis

Aprašymas

Kaina su PVM

Termostatinių vožtuvų belaidis valdymo blokas L-8
L-8

C-8 r

C-8 zr

Funkcijos: gali valdyti 22 termostatinius vožtuvus , 8 kambario kambario daviklių
(C-8 r,R-8 b , R-8 z , R-8 k) pagalba.
3 kambario davikliai (C-7 p ) valdo 12 termostatinių vožtuvų (kiekvienas po 4
vožtuvus).
5 kambario davikliai (C-7p ) valdo 10 termostatinių vožtuvų (kiekvienas po 2
vožtuvus).
Galimas pajungimas :1 cirkuliacinis siurblys, valdiklis M-8,belaidis lauko daviklis
C-8 zr, belaidis termostatinis vožtuvas STT 868 (6 vnt)interneto moduliai ST-507 ir
WiFi RS,servopavarų valdikliai ST-61v4 arba ST-431n,USB jungtis programų
atnaujinimui.

Belaidis kambario daviklis-registruojamas
Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:baterijos 2xAAA
Spalvos: juoda , balta.

Belaidis lauko daviklis
Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:baterijos 2xAAA

210 eur

23,50 eur

19,50 eur

Belaidis kambario daviklis
R-8 b

Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:baterijos 2xAAA
Funkcijos:temperatūros nustatymas, valandinė šildymo programa.
Spalvos: juoda , balta.

34,50 eur

Belaidis kambario daviklis
R-8 z

Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:230V 50Hz
Funkcijos:temperatūros nustatymas, valandinė šildymo programa.
Spalvos: juoda , balta.

41 eur

Kambario termostatas-registruojamas
(potinkinis montavimas)
R-8 k

Paskirtis : stebėti ir kontroliuoti parametrus registruotoje zonoje.
Funkcijos:reguliatoriaus registravimas prie valdymo bloko,parametrų keitimas
registruotoje zonoje., šildymo zonos įjungimas / išjungimas , laiko ir datos
nustatymas , reguliuojamas ekrano ryškumas , žadintuvas , ekrano užblokavimas.
Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.
Spalvos: juoda , balta.

220 eur

Belaidis valdiklis valdymo blokui L-8
(potinkinis montavimas)
M-8

Paskirtis : stebėti ir kontroliuoti parametrus atskirose šildymo zonose
Funkcijos:reguliatoriaus registravimas prie valdymo bloko,temperatrų stebėjimas
pagal kambario termostatą,parametrų keitimas atskirose šildymo zonose, šildymo
zonosų įjungimas / išjungimas , laiko ir datos nustatymas , reguliuojamas ekrano
ryškumas , žadintuvas , ekrano užblokavimas.
Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.
Spalvos: juoda , balta.

220 eur

Interneto modulis valdymo blokams L-7 , L-8
ST-507

Funkcijos:nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų
sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje,savaitinis
programavimas,temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje,informacija į
e.mail apie aliarmą.

165 eur

WiFi interneto modulis
WiFi RS

STT-868

STT230/
2
M30x1,5 M28x1,5

STT230/2 S
M30x1,5

Funkcijos:nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų
sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje,savaitinis
programavimas,temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje,informacija į
e.mail apie aliarmą.

180 eur

Belaidis termostatinis vožtuvas
Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo
bloku L-8.
Vežlės sriegis:M30x1,5; ryšys:bevielis,dažnis :868MHz.
Maitinimas:baterijos 2xAAA
Spalvos: balta , pilka ir grafito.

Termostatinis vožtuvas
Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 arba M28x1,5.
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 5 min.

Termostatinis vožtuvas
Techniniai duomenys:
Vežlės sriegis:M30x1,5 .
Maksimali darbinė temperatūra- 60 ºC
Atsidarymo laikas: ~ 3 min.

63,30 eur

M30-20 eur
M28-22 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

M30-19 eur
(minimalus kiekis 2 vnt)

Valdiklis servopavaroms ( 1 servopavara)
ST431N

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.

120 eur

Belaidžiai valdikliai ir jų priedai radiatoriniam šildymui (valdymas internetu)
Nuotrauka

Modelis

Aprašymas

Kaina su PVM

WiFi modulis skirtas valdyti termostatinius vožtuvus
WiFi 8S

C-8 r

STT-868

Galima aptarnauti 8 šildymo zonas(maksimaliai vienam kambario termostatui C-8 r
R-8 b ,R-8 z galima priskirti 6 pavaras STT-868 )
Funkcijos:
6 kambario termostatų valdymas.
Vieno laidinio lauko daviklio C-7p valdymas.
Išėjimas NO/NC (siųsti signalą šildymo įrenginiui - pvz. katilui).
Kiekviena zona gali turėti savo induvidualų darbo rėžimą (pastovi temperatūra,
valandiniai sumažinimai, arba 6 skirtingus darbo rėžimus).

Belaidis kambario daviklis
Maitinimas:baterijos 2xAAA
Spalvos: juoda , balta.

180 eur

23,50 eur

Belaidis termostatinis vožtuvas
Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo
bloku L-8.
Vežlės sriegis:M30x1,5; ryšys:bevielis,dažnis :868MHz.
Maitinimas:baterijos 2xAAA
Spalvos: balta , pilka ir grafito.

63,30 eur

Belaidžiai valdikliai ir jų priedai radiatoriniam šildymui
Nuotrauka

Modelis

Aprašymas

Kaina su PVM

Belaidis valdiklis termostatinių vožtuvų valdymui
(potinkinis montavimas)
ST-8S

C-8 r

STT868

Galima aptarnauti 8 šildymo zonas(maksimaliai vienam kambario termostatui C-8 r
R-8 b ,R-8 z galima priskirti 6 pavaras STT-868 )
Funkcijos:
6 kambario termostatų valdymas.
Vieno laidinio lauko daviklio C-7p valdymas.
Išėjimas NO/NC (siųsti signalą šildymo įrenginiui - pvz. katilui).
Kiekviena zona gali turėti savo induvidualų darbo rėžimą (pastovi temperatūra,
valandiniai sumažinimai, arba 6 skirtingus darbo rėžimus).
Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.

240 eur

Belaidis kambario daviklis
Maitinimas:baterijos 2xAAA
Spalvos: juoda , balta.

23,50 eur

Belaidis termostatinis vožtuvas
Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo
bloku L-8.
Vežlės sriegis:M30x1,5; ryšys:bevielis,dažnis :868MHz.
Maitinimas:baterijos 2xAAA
Spalvos: balta , pilka ir grafito.

63,30 eur

Belaidžiai valdikliai ir jų priedai radiatoriniam šildymui
Nuotrauka

Modelis

ST-2807

Aprašymas

Kaina su PVM

Belaidis valdiklis termostatinių vožtuvų valdymui
(potinkinis montavimas)

240 eur

Galima valdyti 6 belaidžius termostatinius vožtuvus STT-868.Valdiklis padidina
arba sumažina temperatūras .
Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.

Belaidis termostatinis vožtuvas
STT-868

Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo
bloku L-8.
Vežlės sriegis:M30x1,5; ryšys:bevielis,dažnis :868MHz.
Maitinimas:baterijos 2xAAA
Spalvos: balta , pilka ir grafito.

„TECH“ partneris Lietuvoje:
UAB“Abara group“
Raudondvario pl.150-204,Kaunas
Prekyba ir techninės konsultacijos :+370 670 87055

63,30 eur

