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EQ7E

EQ1E

Sterowanie temperaturą 
jeszcze  nigdy nie było  
tak proste

Innowacyjny regulator temperatury do sterowania wszelkimi 
urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi,  z funkcją uczenia 
się -  adaptacją do parametrów cieplnych pomieszczenia. 
Regulator pracuje w jednym z trzech trybów: tryb regulacji temperatury 
pomieszczenia, temperatury podłogi lub temperatury pomieszczenia z 
ograniczeniem temperatury podłogi. Łatwa, intuicyjna obsługa. Szereg 
funkcji m.in.: zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, tryby pracy: party, 
urlop, wietrzenie, stała, eko, blokada ustawień kodem PIN.

Regulator zasilany 230V,
wersja podtynkowa

Regulator zasilany 230V,
wersja podtynkowa

Innowacyjny regulator temperatury do sterowania wszelkimi 
urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi z funkcją 
automatycznego zapamiętywania dwóch temperatur na dobę. 
Regulator pracuje w jednym z trzech trybów: tryb regulacji temperatury 
pomieszczenia, temperatury podłogi lub temperatury pomieszczenia 
z ograniczeniem temperatury podłogi. 

Bezprzewodowy czujnik temperatury. Umożliwia 
odczyt i sterowanie temperaturą w pomieszczeniach 
na podstawie wskazań czujnika oddalonego od 
regulatora do 30m. Czujnik pracuje z regulatorami 
serii Q.
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odczyt i sterowanie temperaturą w pomieszczeniach 

serii Q.

OneTouchSet 

PWM 

EQ7

EQ1

EQT

WERSJA 
BEZPRZEWODOWA

EQ7TX

Mamy przyjemność zaprezentować nową serię 
inteligentnych regulatorów temperatury. 
Czy kiedykolwiek miałeś problem z prawidłową 
nastawą temperatury? 
Teraz jest to dziecinnie proste! Przekręć i ustaw 
komfortową temperaturę, a regulator zapamięta 
ją i czas jej ustawienia. Podnoś lub obniżaj 
temperaturę zgodnie z Twoim rytmem dnia, 
a nowy EQ7 pomoże zaoszczędzić energię
i pieniądze.
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NR 1
NA RYNKU

Programowany regulator temperatury z panelem 
dotykowym do regulacji pracy mat elektrycznych 
w łazienkach lub pomieszczeniach mieszkalnych 
(przekaźnik 16A). Wykonanie podtynkowe. Steruje źródłem 
ciepła na podstawie wskazań zewnętrznego czujnika 
temperatury. Możliwość nastawy 4 poziomów temperatury 
w różnych przedziałach czasowych. Funkcja wyłączenia 
regulatora po sezonie.

Regulator temperatury do regulacji wszelkich urządzeń 
grzewczych i klimatyzacyjnych oraz innych elementów 
instalacji grzewczej. Steruje pracą kotła c.o. utrzymując żądaną 
temperaturę w pomieszczeniu.

Wzmacniacz sygnału regulatorów bezprzewodowych 
Euroster TXRX. Skutecznie przedłuża sygnał o kolejne 30 m 
pomiędzy regulatorem TX i odbiornikiem RX. Eliminuje problem 
braku zasięgu na dużych odległościach lub w zaawansowanej 
konstrukcyjnie architekturze.

Regulator temperatury do regulacji pracy mat 
elektrycznych w łazienkach lub pomieszczeniach 
mieszkalnych (przekaźnik 16A). Wykonanie podtynkowe. 
Steruje źródłem ciepła na podstawie wskazań 2 czujników 
temperatury. Możliwość manualnej nastawy 2 poziomów 
temperatury. Funkcja wyłączenia regulatora po sezonie.

Programowany regulator temperatury do regulacji 
klimakonwektorów wentylatorowych. Steruje wentylatorem 
ze skokową regulacją obrotów oraz zaworem z czynnikiem 
grzewczym. Możliwość nastawy 4 poziomów temperatury 
w różnych przedziałach czasowych. Funkcja wyłączenia 
regulatora po sezonie.

Uniwersalny regulator temperatury do sterowania wszelkimi 
urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi, rekomendowany 
do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Regulator posiada 
innowacyjny moduł optymalizacji krzywej grzania zapewniający komfort 
oraz oszczędność energii. Model wyposażony w szereg użytecznych 
funkcji: intuicyjne, tygodniowe programowanie z dokładnością do 
10 min., 4 poziomy temperatury dla każdego z dni tygodnia, licznik czasu 
pracy, duży czytelny wyświetlacz, tryb wakacyjny. Dostępny również 
w wersji z czujnikiem podłogowym.

Uniwersalny regulator temperatury do sterowania wszelkimi 
urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi oraz innymi elementami 
instalacji grzewczej. Regulator pracuje w trzech poziomach temperatur: 
temperaturze dziennej, nocnej i przeciwzamrożeniowej, umożliwia 
programowanie temperatury z dokładnością 0,5 h oraz chwilową nastawę 
temperatury. Dostępny również w wersji z czujnikiem podłogowym.

E2006

WERSJA 
BEZPRZEWODOWA

E2026 TX RX

WERSJA 
BEZPRZEWODOWA

E2006 TX RX

EasySet

Odbiornik RXG z gniazdem 230V, współpracuje 
z regulatorami E2006TX oraz E2026TX.

EWSRX

E1310 E/P

E3202E2026

RXG

E1288P

E506
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Uniwersalny sterownik systemu solarnego przeznaczony 
do kontroli temperatury kolektora. Sterownik steruje 
systemem solarnym, kontroluje temperaturę kolektora 
słonecznego oraz maksymalnie dwóch zasobników. 
Pracuje w jednym z czterech układów instalacji, wyposażony 
w  funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem i zamarzaniem 
oraz podświetlany wyświetlacz LCD. Do montażu w szafce 
natynkowej, na szynie DIN lub na ścianie.

Uniwersalny sterownik przeznaczony do sterowania 
kominkiem z płaszczem wodnym. Sterownik 
współpracuje z regulatorem pokojowym. We wszystkich 
układach reguluje proces spalania przez sterowanie 
przepustnicą powietrza oraz pompami na podstawie 
zmierzonych temperatur i informacji z regulatora 
pokojowego. Steruje dodatkowym źródłem ciepła (kotłem 
gazowym) oraz zarządza ładowaniem zasobnika c.w.u. 
Euroster 11K dostępny również w zestawie z przepustnicą 
Air Matic Ø 100mm.

Urządzenie alarmujące oraz odcinające dopływ 
gazu w przypadku wykrycia nadmiernego stężenia 
gazów wybuchowych w powietrzu wokół czujników 
podłączonych  do centralki. Centralka współpracuje 
maksymalnie z dwoma czujnikami gazu. Możliwość pracy 
z zaworem wyzwalanym impulsem elektrycznym lub 
z zaworem z podtrzymaniem elektrycznym w pozycji 
otwartej. Możliwość sterowania wentylatorem.

Zawory ze złączem kołnierzowym 
dostępne dla średnic DN65 (2½”), 
DN80 (3”) i DN100 (4”). Obudowa 
zaworów wykonana z aluminium. 
Zasilanie 12V. Normalnie zamknięty.

Zawory ze złączem gwintowanym 
dostępne dla średnic DN15 (½”) 
÷ DN50 (2”). Obudowa zaworów 
wykonana z mosiądzu. Zasilanie 12V. 
Normalnie zamknięty.

CZUJNIK METANU
CZUJNIK PROPAN-BUTANU
Czujniki przeznaczone są do współpracy 
z centralką gazową typu CG.

Urządzenie alarmujące oraz odcinające 
dopływ gazu w przypadku wykrycia 
nadmiernego stężenia gazów wybuchowych 
w powietrzu wokół czujników podłączonych  
do centralki. Centralka współpracuje 
maksymalnie z ośmioma czujnikami gazu. 
Steruje zaworem z podtrzymaniem elektrycznym 
w pozycji otwartej. Zasilanie awaryjne. 
Możliwość szeregowego łączenia centralek.

SYSTEMY
DETEKCJI

GAZU

ALTERNATYWNE
ZRÓDŁA
CIEPŁA

CG2

ZAWORY 
KOŁNIERZOWE

ZAWORY 
GWINTOWANE

CZUJNIKI 
DETEKCJI GAZU

CG8E813

E11K
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Elektroniczny sterownik pompy c.o. 
przeznaczony do automatycznego 
załączania i wyłączania pompy obiegowej 
zgodnie z zadaną temperaturą. E11C 
wyposażony dodatkowo w system AntyStop 
zapobiegający zatarciu wirnika nieużywanej 
pompy.

Zestaw nadmuchowy do kotłów c.o. zapewnia optymalną pracę kotła dzięki płynnej regulacji 
pracy dmuchawy. Zestaw E11WWENT przeznaczony jest do obsługi pompy c.o. i dmuchawy, 
E11WBWENT dodatkowo obsługuje pompę c.w.u. Zestaw wyposażony w szereg funkcji: zapobieganie 
przed przegrzaniem i poceniem się kotła, zabezpieczenie przed zamarzaniem, system AntyStop, test 
pracy pomp.

Elektroniczny, programowany sterownik 
przeznaczony do sterowania pompą c.w.u. 
w instalacji kotła c.o. z zasobnikiem c.w.u. 
Sterownik E11B wyposażony jest w dwa czujniki 
temperatury oraz system AntyStop. Pomiar za 
pomocą dwóch czujników zapobiega wychłodzeniu 
wody w zbiorniku c.w.u. przy wygaszonym kotle.

Elektroniczny sterownik przeznaczony do 
współpracy z pompą obiegową c.o. lub c.w.u. 
Rodzaj sterowanej pompy wybierany programowo. 
W trybie c.o. zapobiega poceniu się kotła, w trybie 
pracy z pompą c.w.u. sterownik utrzymuje stałą 
temperaturę wody w zasobniku wody użytkowej. 
Sterownik E11E wyposażony jest w system AntyStop.

Elektroniczny, programowany sterownik przeznaczony 
do niezależnego sterowania dwiema pompami c.o. 
i c.w.u. Sterownik E11Z wyposażony jest w dwa czujniki 
temperatury oraz system AntyStop,  z możliwością 
załączenia priorytetu c.w.u. Sterownik zapobiega poceniu 
się kotła, utrzymuje stałą temperaturę wody w zasobniku.

Elektroniczny, programowany sterownik 
przeznaczony do sterowania kotłem na paliwo stałe 
z dmuchawą i pompą c.o. Płynnie steruje procesem 
spalania. Zapewnia optymalną pracę kotła. Sterownik 
z zabezpieczeniem termicznym i z systemem AntyStop, 
który zapobiega zatarciu wirnika nieużywanej pompy.

Elektroniczny, programowany sterownik 
przeznaczony do sterowania kotłem na paliwo 
stałe z dmuchawą, pompą c.o oraz pompą c.w.u. 
jako priorytet. Płynnie steruje procesem spalania. 
Zapewnia optymalną pracę kotła. Sterownik 
z zabezpieczeniem termicznym i z systemem 
AntyStop, który zapobiega zatarciu wirnika 
nieużywanej pompy. 

Elektroniczny, programowany sterownik 
przeznaczony do sterowania pracą zaworu 
trójdrożnego z siłownikiem oraz pompą 
obiegową c.o. W instalacji c.o. z kotłem węglowym 
automatycznie utrzymuje stałą temperaturę  
na zadanym poziomie lub zapewnia właściwą 
temperaturę wody na powrocie. Możliwość 
podłączenia regulatora pokojowego. Sterownik E11M 
wyposażony jest w system AntyStop zapobiegający 
zatarciu wirnika nieużywanej pompy i zaworu.

AntyStop

AntyStop

AntyStop
AntyStop

AntyStop
AntyStop

AntyStop

E11WB E11W
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E11E

E11M

E11/11C E11WB
WENT

E11W
WENT
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UNI3 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do 
obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w trzy obiegi c.o. 
z zaworami mieszającymi (np. zasilanie grzejników 
i ogrzewanie podłogowe). Współpracuje z dwoma źródłami 
ciepła: podstawowym – np. kocioł gazowy z regulatorem oraz 
dodatkowym źródłem ciepła – uruchomianym ręcznie, np. kocioł 
na paliwo stałe lub kominek. Sterownik UNI3 umożliwia niezależne 
sterowanie każdym obiegiem grzewczym w harmonogramie 
tygodniowym z nastawą temperatury i  krzywej pogodowej. 
Moduł komunikacji daje możliwość łączenia kilku sterowników 
UNI2 i UNI3 w przypadku rozbudowanych instalacji. UNI3 jest 
wyposażony w szereg funkcji zabezpieczających instalację: 
zabezpieczenie przed przegrzaniem każdego obiegu, alarm 
przekroczenia dopuszczonej temperatury, rejestr zdarzeń 
niebezpiecznych i alarmowych. Komplet czujników w zestawie.

UNI2 to wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do 
obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w dwa obiegi 
c.o. z zaworami mieszającymi (np. zasilanie grzejników 
i ogrzewanie podłogowe). Możliwość dostosowania 
sterownika do potrzeb istniejącej instalacji. Wyposażony 
w funkcję ładowania zasobnika i obieg cyrkulacji c.w.u. 
Sterownik UNI2 umożliwia niezależne sterowanie każdym 
obiegiem grzewczym w harmonogramie tygodniowym 
z nastawą temperatury i  krzywej pogodowej (dotyczy tylko 
c. o.). Moduł komunikacji daje możliwość łączenia kilku 
sterowników UNI2 i UNI3 w przypadku rozbudowanych 
instalacji. UNI2 jest wyposażony w szereg funkcji 
zabezpieczających instalację: zabezpieczenie przed 
przegrzaniem każdego obiegu, alarm przekroczenia 
dopuszczonej temperatury, rejestr zdarzeń niebezpiecznych 
i alarmowych. Komplet czujników w zestawie.
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UNI3 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do 
obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w trzy obiegi c.o. 
z zaworami mieszającymi (np. zasilanie grzejników 

UNI2 to wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do 
obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w dwa obiegi 
c.o. z zaworami mieszającymi (np. zasilanie grzejników 

Możliwość dostosowania 
sterownika do potrzeb istniejącej instalacji. Wyposażony sterownika do potrzeb istniejącej instalacji. Wyposażony 

Mamy przyjemność zaprezentować nową serię 
uniwersalnych pogodowych sterowników instalacji 
grzewczej EUNI.  

W zależności od typu sterują 2 lub 3 obiegami grzewczy-
mi oraz obiegiem ciepłej wody użytkowej. Umożliwiają 
niezależne ustawienie temperatury i krzywej pogodowej 
dla każdego obiegu grzewczego. Posiadają moduł ko-
munikacji pozwalający na łączenie sterowników UNI2 
i UNI3 w celu obsługi rozbudowanych instalacji.

Wysoki stopień zaawansowania technologicznego po-
zwala na pełną kontrolę instalacji domowej, hotelowej 
czy przemysłowej.
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