
PROGRAMOVATELNÉ POKOJOVÉ – BEZDRÁTOVÉ TERMOSTATY
OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÝCH A CIRKULAČNÍCH ČERPADEL
REGULACE OTOPNÝCH SYSTÉMŮ

Regulujte! Úsporou energie šetříte své peníze i životní prostředí.



Pokojové 
termostaty

Následující přehled Vám umožní vybrat 
nejvhodnější regulační přístroj. 

Správný výběr zajistí
komfort i úsporu energie.

Označení přístroje

Bezdrátová verze

Rozsah měření

Nastavovaná teplota

Hystereze

Rozlišení měřené teploty

Rozlišení nastavované teploty

Max.proud zátěží

Napájení

Počet nezávislých teplotních čidel

1310/E/P

0 °C – 39 °C

5 °C – 35 °C

1 °C

0,1°C

1 °C

~7 A/ ~10 A / ~10 A

2 AAA baterie ~230 V 50 Hz

1

2510

2510TXRX

0 °C – 40 °C

5 °C – 30 °C

0,4 °C / 1 °C

0,5 °C

1 °C

~6 A / ~5A

2 AA baterie

1

2006

2006TXRX

0 °C – 50 °C

5 °C – 35 °C / 45°C

0,4 °C / 1 °C

0,1 °C

0,2 °C

~16A / ~5A

2 AA baterie

1

80TXRX

0 °C – 32 °C 

6 °C – 30 °C

–

0,1 °C

0,5 °C

–

TX – 2AA baterie RX – 2AA baterie

1100C

25 °C – 55 °C

25 ° – 55 °C

5 °C

 –

5 °C

~6 A

~230 V 50 Hz

1

1100B

1 °C – 99 °C

10 °C – 80 °C

0 °C – 20 °C

1 °C

1 °C

~6 A

~230 V 50 Hz

2

  1100K

1 °C – 99 °C

10 °C – 80 °C

5 °C

1 °C

1 °C

~6 A

~230 V 50 Hz

1

1310 /E /P

Elegantní pokojový 
termostat s LCD displejem, vhodný 
k regulaci 
a zobrazování pokojové teploty. 

Umožňuje ovládání všech typů teplo 
vodných kotlů, ve verzi P umožňuje 
ovládání podlahového vytápění.

1310…  2x baterie AAA 
 vnitřní tepl. čidlo
1310 E… ~230 V
 vnitřní tepl. čidlo
1310P…. ~230 V
 vnější tepl. čidlo

80TX, 80RX

Bezdrátový regulační systém určený 
pro přímou regulaci ventilů teplo 
vodných radiátorů, použitelný jak pro 
kanceláře, tak pro byty s dálkovým 
vytápěním. Systém umožňuje 
týdenní programování komfortní 
a snížené teploty, což výrazně 
snižuje energetické náklady na 
vytápění. Další výhodou je měření 
referenční teploty pomocí vysílací 
jednotky 80TX, jejíž umístění je 
zcela v rukou uživatele, na rozdíl od 
klasických termostatických hlavic, 
které snímají teplotu v blízkosti 
radiátoru. Jedna vysílací jednotka 
80TX může ovládat až 8 radiátorů 
osazených ovládacím členem 80RX. 
Ovládací člen zobrazuje na LCD 
displeji stupeň otevření radiátoru 
(0–100 %) a může být pomocí 
parametru OFFSET modifi kován pro 
jednotlivé radiátory systému.

2006, 2006TXRX

Univerzální týdenní programovatelný 
termostat s velkým LCD displejem, 
vhodný k regulaci všech typů 
teplo vodných kotlů, elektrických 
přímotopů a podlahového vytápění.
Přednosti: ovládací relé 16A 
Umožňuje přímé spínání 3,6kW, 
rozlišení měřené teploty 0,1°C, 
nastavení požadované teploty 
s přesností 0,2°C, intuitivní ovládání 
a týdenní programování komfortní 
teploty s přesností 0,5 hod, 
volitelná hystereze (0,4 nebo 1°C), 
připojitelné externí čidlo, možnost 
bezdrátové komunikace se spínací 
jednotkou kotle.

1100C

Ovládání oběhového čerpadla 
otopných systémů v závislosti na 
teplotě vody kotle (výměníku). 
Zamezuje zbytečnému běhu 
čerpadla v době útlumu topení. 
Přístroj je vybaven teplotním 
snímačem, spínacím relé a funkcí 
ANTISTOP. (ANTISTOP – pravidelné 
čtrnáctidenní 30sec promazávací 
běhy čerpadla mimo topnou sezónu.)

1100B 

Ovládání cirkulačního čerpadla 
teplé užitkové vody v závislosti na 
teplotě vracející se vody a teplotě 
vody kotle. Zamezuje zbytečnému 
běhu čerpadla. Přístroje je 
programovatelný, vybavený 2 
teplotními snímači, protizámrazovou 
ochranou a funkcí ANTISTOP. 

1100K

Řízení teplovodných výměníků krbů 
a krbových kamen napojených na 
ústřední topení. Digitální přístroj 
ovládá oběhové čerpadlo výměníku 
krbových kamen v závislosti 
na teplotě vody ve výměníku. 
Současně ovládá druhé čerpadlo 
nebo ventil otopného systému, který 
rozvádí teplo do radiátorů topení. Je 
vybaven funkcí ANTISTOP.

2510, 2510TXRX

Moderní týdenní programovatelný 
termostat s velkým LCD displejem, 
vhodný k regulaci teplo vodných 
kotlů a klimatizačních zařízení. 
Týdenní programování výrazně 
snižuje energetické náklady tím, 
že umožňuje nastavit požadavek 
na komfortní teplotu v konkrétním 
čase s rozlišením na 1 hod. 
Mimo tyto časy se udržuje pouze 
snížená (noční) teplota. Úroveň 
komfortní a snížené teploty je 
možno kdykoliv upravit. Přednosti: 
intuitivní programování a ovládání, 
volitelná hystereze (0,4 nebo 1°C), 
režim dovolená, režim manuálního 
nastavení požadované teploty, 
možnost bezdrátové komunikace se 
 spínací jednotkou kotle.

 Týdenní programovatelné termostaty
Radiátorové
termostaty Regulace otopných systémů a ohřevu vody
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NOVĚ 10°C - 90°C
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Text Box
NOVĚ 0,5°, 1°, 1,5° nebo 2°C
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Text Box
Nově i verze 1100E s digitálním displejem



Označení přístroje

Bezdrátová verze

Rozsah měření

Nastavovaná teplota

Hystereze

Rozlišení měřené teploty

Rozlišení nastavované teploty

Max.proud zátěží

Napájení

Počet nezávislých teplotních čidel

1100M

1 °C – 99 °C

10°C – 80 °C

0° – 10 °C

1 °C

1 °C

~6 A

~230 V 50 Hz

1
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1100S

1 °C – 99 °C

0 ° C – 20 °C

0 °C – 20 °C

1 °C

1 °C

~6A

~230 V 50 Hz

2

1100W

1 °C – 99 °C

40 ° – 80 °C

5 °C

1 °C

1 °C

~6 A

~230 V 50 Hz

1

1100Z

1 °C – 99 °C

10 °C – 80 °C

3 °C a 5 °C

1 °C

1 °C

~6 A

~230 V 50 Hz

2

1100M

Ovládání třícestného 
ventilu otopných systémů 
v závislosti na teplotě 
vracející se vody. 

Použití přístroje zajišťuje 
efektivní provoz otopného 
systému a prodlužuje 
životnost kotle. Přístroj 
je vybaven teplotním 
snímačem, kabelem pro 
ovládání servopohonu 
třícestného ventilu 
a napájecím přívodem 
s vidlicí do zásuvky 
230 Vac.

1100S

Řízení oběhového 
čerpadla solárních 
kolektorů v závislosti na 
teplotě vody v kolektoru 
a zásobníku TUV. 

Přístroj je rogramovatelný, 
vybavený funkcí 
ANTISTOP, 2 teplotními 
snímači, spínacím relé 
a napájecím přívodem 
s vidlicí do zásuvky 
230 Vac.

1100W

Řízení oběhového 
čerpadla a dmychadla 
teplovodních kotlů na 
tuhá paliva v závislosti na 
teplotě vody v kotli.Přístroj 
je programovatelný, 
vybavený funkcí 
ANTISTOP, teplotním 
snímačem, dvěma 
spínacími relé 
a napájecím přívodem 
s vidlicí do zásuvky 
230Vac.

1100Z

Současné řízení jak 
oběhového čerpadla 
otopného systému, 
tak cirkulačního 
čerpadla TUV. Přístroj 
je programovatelný 
a je vybaven funkcí 
ANTISTOP, 2 teplotními 
snímači, 2 spínacími relé 
a napájecím přívodem 
s vidlicí do zásuvky 230 
Vac.

Regulace otopných systémů a ohřevu vody 
včetně solárních kolektorů




