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Centrálna jednotka

EH-01 CENTRÁLNA JEDNOTKA OVLÁDANIA SINUM
Centrálna jednotka EH-01 je zariadenie, ktoré zbiera a spracováva informácie z externých zariadení a vykonávacích modulov, umožňujúc 
náhľad a zmenu ich prevádzkového stavu z úrovne domácej siete alebo cez Cloudový prístup. Centrálna jednotka umožňuje tiež vytvoriť 
automatizáciu založenú na pripojených zariadeniach, ako aj prístup k nim. Umožňuje tiež vytváranie scén a harmonogramov. 468 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479665047 WG.23.0005 BIELA

5902479665115 WG.23.0024 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

Sklenené vypínače - SINGLE

WS-01 JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
1x napäťový výstup

Sklenený vypínač zo série SINGLE dokáže ovládať nielen osvetlenie, ale aj akékoľvek zariadenie pripojené k systému inteligentného domu 
SINUM. Vypínač má 1 dotykové pole a vstavanú LED diódu, ktorá vás informuje o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou 
jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo.

75 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664828 WG.23.0008 BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WS-02 DVOJPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup

Sklenený vypínač zo série SINGLE dokáže ovládať nielen osvetlenie, ale aj akékoľvek zariadenie pripojené k systému inteligentného domu 
SINUM. Vypínač má 2 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou 
jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo.

78 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664835 WG.23.0009 BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WS-03 TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup + 1x virtuálny výstup - programovateľný

Sklenený vypínač zo série SINGLE dokáže ovládať nielen osvetlenie, ale aj akékoľvek zariadenie pripojené k systému inteligentného domu 
SINUM. Vypínač má 3 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou 
jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo.

81 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664842 WG.23.0010 BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WS-04 ŠTVORPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup + 2x virtuálny výstup - programovateľný

Sklenený vypínač zo série SINGLE dokáže ovládať nielen osvetlenie, ale aj akékoľvek zariadenie pripojené k systému inteligentného domu 
SINUM. Vypínač má 4 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou 
jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo.

84 €

EAN Katalógové číslo Farba

- - - - - - - - BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WS-06 ŠESŤPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup + 4x virtuálny výstup - programovateľný

Sklenený vypínač zo série SINGLE dokáže ovládať nielen osvetlenie, ale aj akékoľvek zariadenie pripojené k systému inteligentného domu 
SINUM. Vypínač má 6 dotykových polí a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou 
jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo.

87 €

EAN Katalógové číslo Farba

- - - - - - - - BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota
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WZ-02 OVLÁDAČ ROLIET
2x napäťový výstup

Sklenený a štýlový ovládač zo série SINGLE určený pre ovládanie roliet pripojených k systému inteligentného domu SINUM. Ovládač má 2 
dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

87 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664859 WG.23.0021 BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

Sklenené vypínače - FRAME

FS-01 JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
1x napäťový výstup / balenie neobsahuje rámček

Sklenený vypínač zo série FRAME dokáže ovládať nielen osvetlenie, ale aj akékoľvek zariadenie pripojené k systému inteligentného domu 
SINUM. Vypínač má 1 dotykové pole a vstavanú LED diódu, ktorá vás informuje o stave zariadenia (on/off). Inštalácia prispôsobená pre 
sklenené rámčeky SINUM alebo systémy 55x55mm. Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo. 

75 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664668 WG.23.0012 BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

FS-02 DVOJPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup / balenie neobsahuje rámček

Sklenený vypínač zo série FRAME dokáže ovládať nielen osvetlenie, ale aj akékoľvek zariadenie pripojené k systému inteligentného domu 
SINUM. Vypínač má 2 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Inštalácia prispôsobená pre 
sklenené rámčeky SINUM alebo systémy 55x55mm. Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo. 

78 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664675 WG.23.0013 BIELA

ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

FZ-02 OVLÁDAČ ROLIET
2x napäťový výstup / balenie neobsahuje rámček

Sklenený ovládač zo série FRAME určený pre ovládanie roliet pripojených k systému inteligentného domu SINUM. Ovládač má 2 dotykové 
polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Inštalácia prispôsobená pre sklenené rámčeky SINUM alebo 
systémy 55x55mm. Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha bezdrôtovo.  

86 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664682 WG.23.0014 BIELA

ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

FG SKLENENÝ RÁMČEK
Sklenený rámček určený pre inštaláciu vypínačov, ovládačov alebo regulátorov do rámčeka. Vnútorný rozmer otvoru 55x55 mm.

Kompatibilné so sériami F, FS, FZ

Typ EAN Katalógové číslo Farba

FG-01 jednorámček 5902479665283 WG.23.0025 BIELA
16 €FG-01 jednorámček 5902479665290 WG.23.0029 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

FG-02 dvojrámček 5902479665306 WG.23.0026 BIELA
22 €FG-02 dvojrámček 5902479665313 WG.23.0030 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

FG-03 trojrámček 5902479665320 WG.23.0027 BIELA
28 €FG-03 trojrámček 5902479665337 WG.23.0031 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

FG-04 štvorrámček 5902479665344 WG.23.0028 BIELA
33 €FG-04 štvorrámček 5902479665351 WG.23.0032 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota
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Sklenené vypínače - DOUBLE

PRAVÁ

 
ĽAVÁ 

WSR-01 IZBOVÝ REGULÁTOR + JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
1x napäťový výstup 

Kombinované nástenné vypínače s regulátormi teploty zo série DOUBLE, dodajú pozoruhodný vzhľad vášmu interiéru. Vypínač má  
1 dotykové pole a vstavanú LED diódu, ktorá vás informuje o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

172 €
Pozícia vypínačov EAN Katalógové číslo Farba

WSR-01P - PRAVÁ 5902479664866 WG.23.0015 BIELA

WSR-01P - PRAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WSR-01L - ĽAVÁ BIELA

WSR-01L - ĽAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

PRAVÁ

 
ĽAVÁ 

WSR-02 IZBOVÝ REGULÁTOR + DVOJOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup

Kombinované nástenné vypínače s regulátormi teploty zo série DOUBLE, dodajú pozoruhodný vzhľad vášmu interiéru. Vypínač má  
2 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

178 €
Pozícia vypínačov EAN Katalógové číslo Farba

WSR-02P - PRAVÁ 5902479664873 WG.23.0016 BIELA

WSR-02P - PRAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WSR-02L - ĽAVÁ BIELA

WSR-02L - ĽAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

PRAVÁ

 
ĽAVÁ 

WSR-03 IZBOVÝ REGULÁTOR + TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup + 1x virtuálny výstup - programovateľný

Kombinované nástenné vypínače s regulátormi teploty zo série DOUBLE, dodajú pozoruhodný vzhľad vášmu interiéru. Vypínač má  
3 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo. 183 €
Pozícia vypínačov EAN Katalógové číslo Farba

WSR-03P - PRAVÁ BIELA

WSR-03P - PRAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WSR-03L - ĽAVÁ BIELA

WSR-03L - ĽAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

PRAVÁ

 
ĽAVÁ 

WSR-04 IZBOVÝ REGULÁTOR + ŠTVORPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup + 2x virtuálny výstup - programovateľný 

Kombinované nástenné vypínače s regulátormi teploty zo série DOUBLE, dodajú pozoruhodný vzhľad vášmu interiéru. Vypínač má  
4 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

184 €
Pozícia vypínačov EAN Katalógové číslo Farba

WSR-04P - PRAVÁ BIELA

WSR-04P - PRAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WSR-04L - ĽAVÁ BIELA

WSR-04L - ĽAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

PRAVÁ

 
ĽAVÁ 

WSR-06 IZBOVÝ REGULÁTOR + ŠESŤPÓLOVÝ VYPÍNAČ
2x napäťový výstup + 4x virtuálny výstup - programovateľný

Kombinované nástenné vypínače s regulátormi teploty zo série DOUBLE, dodajú pozoruhodný vzhľad vášmu interiéru. Vypínač má  
6 dotykových polí a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

193 €
Pozícia vypínačov EAN Katalógové číslo Farba

WSR-06P - PRAVÁ BIELA

WSR-06P - PRAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WSR-06L - ĽAVÁ BIELA

WSR-06L - ĽAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota
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WSS-22 ŠTVORPÓLOVÝ VYPÍNAČ
4x napäťový výstup

Kombinované nástenné vypínače zo série DOUBLE. Vďaka nim si zaistíte pohodlie pri používaní vypínača v miestnosti. Vypínač má  
4 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo..

149 €

EAN Katalógové číslo Farba

BIELA

ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WSS-32 PÄŤPÓLOVÝ VYPÍNAČ
4x napäťový výstup + 1x virtuálny výstup - programovateľný 

Kombinované nástenné vypínače zo série DOUBLE. Vďaka nim si zaistíte pohodlie pri používaní vypínača v miestnosti. Vypínač má  
5 dotykových polí a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

153 €

EAN Katalógové číslo Farba

BIELA

ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WSS-33 ŠESŤPÓLOVÝ VYPÍNAČ
4x napäťový výstup + 2x virtuálny výstup - programovateľný 

Kombinované nástenné vypínače zo série DOUBLE. Vďaka nim si zaistíte pohodlie pri používaní vypínača v miestnosti. Vypínač má  
6 dotykových polí a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

156 €

EAN Katalógové číslo Farba

BIELA

ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

PRAVÁ

 
ĽAVÁ 

WZR-02 IZBOVÝ REGULÁTOR + OVLÁDAČ ROLIET 
Kombinované nástenné ovládače s regulátormi teploty zo série DOUBLE, dodajú pozoruhodný vzhľad vášmu interiéru. Ovládač má  
2 dotykové polia a vstavané LED diódy, ktoré vás informujú o stave zariadenia (on/off). Komunikácia s centrálnou jednotkou EH-01 prebieha 
bezdrôtovo.

211 €
Pozícia vypínačov EAN Katalógové číslo Farba

WZR-02P - PRAVÁ 5902479664927 WG.23.0022 BIELA

WZR-02P - PRAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

WZR-02L - ĽAVÁ BIELA

WZR-02L - ĽAVÁ ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

RELÉ MODULY - DIN LIŠTA

PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU
2x signálový napäťový vstup + 2x beznapäťový výstup 46 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664781 WG.23.0003 MODRÁ

PSZ-02 RELÉ PRE ROLETY NA DIN LIŠTU
2x signálový napäťový vstup + 2x beznapäťový výstup 46 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664804 WG.23.0019 MODRÁ

PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU
8x beznapäťový výstup 71 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664798 WG.23.0004 MODRÁ
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PS-08 230 RELÉ NA DIN LIŠTU
8x napäťový výstup 74 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664934 WG.23.0020 MODRÁ

RELÉ MODULY - DO KRABICE

PPS-02 RELÉ DO KRABICE
2x signálový napäťový vstup + 2x beznapäťový výstup 46 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664958 WG.23.0001 BIELA

PPZ-02 RELÉ PRE ROLETY DO KRABICE
2x signálový napäťový vstup + 2x beznapäťový výstup 48 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664941 WG.23.0011 BIELA

PRÍDAVNÉ PRÍSLUŠENSTVO - SINUM

EHI-02 REGULÁCIA PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY. OBSLUHA DVOCH ZMIEŠAVACÍCH OKRUHOV 
S plynulá regulácia dvoch zmiešavacích ventilov, spolupráca s dvoma bytovými termostatmi so štandardnou komunikáciou (dvojpolo-
hový – zap/vyp), spolupráca s izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou, 236 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479665641   WG.23.0035 BIELA

BT-01 MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO
Zariadenie možno použiť na spustenie akcií a scén v závislosti od počtu stlačení alebo podržaní tlačidla. 62 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664811 WG.23.0007 BIELA

WP-04 ŠTVORPÓLOVÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO
4x virtuálny výstup - programovateľný 65 €

EAN Katalógové číslo Farba

BIELA

CJP-01 SNÍMAČ KVALITY OVZDUŠIA
Zariadenie monitoruje kvalitu ovzdušia v miestnosti a informuje o prekročení kritických hodnôt. 458 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664996 WG.23.0042 BIELA

MC-01 MULTISNÍMAČ
Multisnímač MC-01 je zariadenie, ktoré v sebe spája veľa funkcii, meranie koncentrácie VOC, zobrazenie atmosférického tlaku, aktuálnej 
teploty, aktuálnej vlhkosti a kvality ovzdušia. 82 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479665658 WG.23.0043 BIELA

MC-02 MULTISNÍMAČ
Multisnímač MC-02 je zariadenie, ktoré v sebe spája veľa funkcii. Ide o izbový regulátor s možnosťou merania a zobrazenia ďalších údajov, 
ako: meranie koncentrácie CO2, zobrazenie atmosférického tlaku, aktuálnej teploty, aktuálnej vlhkosti a kvality ovzdušia. 287 €

EAN Katalógové číslo Farba

BIELA
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CR-01 POHYBOVÝ SNÍMAČ
Zariadenie obsahuje pohybový snímač, snímač úrovne osvetlenia, snímač teploty a snímač vlhkosti ovzdušia. 110 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664972 WG.23.0023 BIELA

CD-01 DETEKTOR DYMU
Zariadenie slúži na detekciu dymu v priestore, v ktorom sa nachádza. Zariadenie je vybavené signalizáciou alarmu.

EAN Katalógové číslo Farba

- - - - - - - - BIELA

CZ-01 ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR 
56 €

EAN Katalógové číslo Farba

- - - - - - - - BIELA

EX-01 EXTENDER
Vďaka Extenderu EX-01 predĺžite prevádzkový dosah bezdrôtového systému. Extender sa pripája k zariadeniam systému Sinum a prenáša 
údaje prostredníctvom WiFi signálu do centrálnej jednotky EH-01. Inštaluje sa do 60mm elektrickej krabice a je napájaný na 230V. 131 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664699 WG.23.0006 BIELA

RGBW-01 RGBW MODUL PRE LED PÁSY
Modul RGBW-01 slúži na napájanie a riadenie prevádzky LED pásov. Pomocou modulu budete môcť upravovať farbu ako aj intenzitu svetla.

EAN Katalógové číslo Farba

- - - - - - - - BIELA

FF-01  BEZDRÔTOVÁ ZÁSUVKA
(PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA DO RÁMČEKA)

Funkcie: umožňuje na diaľku zapínať a vypínať zariadenie pripojené do zásuvky. Bezdrôtová komunikácia.

Balenie neobsahuje rámček.

EAN Katalógové číslo Farba

- - - - - - - - BIELA

- - - - - - - - ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

BEZDRÔTOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 
AKTUÁLNA PONUKA SYSTÉMOV ZÓNOVEJ REGULÁCIE

EU-R-8b PLUS  BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR 
(NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie:  ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania, meranie vlhkosti vzduchu, regulácia podľa teploty podlahy (v prípade 
použitia snímača podlahy NTC), napájanie 2xAAA 1,5V, LCD displej bez podsvietenia. 58 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479663647 WG.11.0195 BIELA

5902479663654 WG.11.0196 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

EU-R-8s PLUS  BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
(NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

 Funkcie:  ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania, meranie vlhkosti vzduchu, regulácia podľa teploty podlahy (v prípade 
použitia snímača podlahy NTC), napájanie 2xAAA 1,5V, chvíľkové podsvietenie LCD displeja, dotykové tlačidlá, bezdrôtová 
komunikácia. 88 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479664385 WG.11.0644 BIELA

5902479664378 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota
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EU-R-8pb PLUS  BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
(NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie:  ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania, meranie vlhkosti vzduchu, regulácia podľa teploty podlahy (v prípade 
použitia snímača podlahy NTC), napájanie 2xAAA 1,5V, chvíľkové podsvietenie LCD displeja, dotykové tlačidlá, bezdrôtová 
komunikácia. 95 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479665009 BIELA

5902479665016 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

EU-R-8pz PLUS  BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
(PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA - NAPÁJANIE 230V)

Funkcie:  ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania, meranie vlhkosti vzduchu, regulácia podľa teploty podlahy (v prípade 
použitia snímača podlahy NTC), napájanie 2xAAA 1,5V, chvíľkové podsvietenie LCD displeja, dotykové tlačidlá, bezdrôtová 
komunikácia. 120 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479665023 BIELA

5902479665030 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

EU-F-8z  BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR 
(PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA DO RÁMČEKA - NAPÁJANIE 230V)

Funkcie:  ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania, meranie vlhkosti vzduchu, regulácia podľa teploty podlahy (v prípade 
použitia snímača podlahy NTC), napájanie 230V, LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, bezdrôtová komunikácia.

Balenie neobsahuje rámček.
78 €

EAN Katalógové číslo Farba

5902479665023 WG.11.0634 BIELA

5902479665030 WG.11.0686 ČIERNA - predĺžená dodacia lehota

EU-R-8 LED  BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR 
(PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA - NAPÁJANIE 230V)

Funkcie:  ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania, meranie vlhkosti vzduchu, regulácia podľa teploty podlahy (v prípade 
použitia snímača podlahy NTC), napájanie 230V, maticový LED displej, dotykové tlačidlá, bezdrôtová komunikácia.

EAN Katalógové číslo Farba

- - - - - - - - BIELA

EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
Funkcje:  bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, signalizuje otvorenie okna, ovládanie vykurovania, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť 

batérie.

39 €EAN Katalógové číslo Farba

5902479661339 WG.03.0070 RAL 9010 - biela

5902479664248 WG.03.0069 RAL 7016 - antracit

5902479664255 WG.03.0071 RAL 8017 - hnedá

5902479664262 WG.03.0068 RAL 8003 - zlatý dub

SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY NTC
(PVC izolácia vodičov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH.

EAN Katalógové číslo Dĺžka

5902479661209 P_002.02.00044.03.01 150cm 18 €
5902479661209 P_002.02.00045.03.01 250cm 19 €

EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL DO ZÁSUVKY
Funkcie:  beznapäťový výstup (EU-MW-1) alebo napäťový výstup 230V (EU-MW-1-230V) zaťaženie do 10A , manuálny režim, bezdrôtová 

komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri 
chýbajúcej komunikácii, 4x LED dióda. 101 €

EAN Katalógové číslo TYP

5902479661346 WG.05.0114 EU-MW-1

5902479662374 WG.05.0116 EU-MW-1-230V
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EU-MWN-1 NADOMIETKOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL
Funkcie:  beznapäťový výstup (EU-MWN-1) alebo napäťový výstup 230V (EU-MWN-1-230V) zaťaženie do 10A , manuálny režim, bezdrôtová 

komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri 
chýbajúcej komunikácii. 101 €

EAN Katalógové číslo TYP

5902479664507 WG.05.0197 EU-MWN-1

5902479664392 WG.05.0117 EU-MWN-1-230V

STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM a regulátormi: EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi a zónovými lištami k termoelektrickým 
pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V.
88 €

EAN Katalógové číslo

5902479662381 WG.12.0016

G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM a regulátormi: EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi a zonovými lištami k termoelektrickým 
pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; Komunikácia – bezdrôtová, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V.
88 €

EAN Katalógové číslo

5902479665054 WG.12.0036

STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON
Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje:  Spojenie – matica so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5; Čas otvorenia - okolo 4,5 min; Skok – 3,5 mm, Trieda - IP54, 
Maximálna teplota prevádzky - teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz, Stály výkon 2W. 

EAN Katalógové číslo TYP

5902479660691 T_000.00.000.00020 M30 x 1,5 29 €
5902479661490 T_000.00.000.00021 M28 x 1,5 29 €

STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON
Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje:  Spojenie – matica so závitom M30x1,5; Čas otvorenia - okolo 3 min; Skok – 3,5 mm, Trieda – IP50, Maximálna teplota 
prevádzky – teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz, Stály výkon 3,5W.  

20 €

EAN Katalógové číslo TYP

5902479661155 T_000.00.000.00019 M30 x 1,5

STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON
Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje:  Spojenie – matica so závitom M30x1,5; Čas otvorenia - okolo 3,5 min; Skok – 3,7 mm, Trieda – IP54, Maximálna teplota 
prevádzky – teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz, Stály výkon 3W. 

EAN Katalógové číslo TYP

5902479663630 T_000.00.203.00020 M30 x 1,5 20 €
5902479665597 T_000.00.203.00021 M28 x 1,5 23 €

STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON
Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje:  Spojenie – matica so závitom M30x1,5; Čas otvorenia - okolo 4 min; Skok – 5 mm, Trieda – IP42, Maximálna teplota 
prevádzky – teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz, Stály výkon 1W. 

20 €

EAN Katalógové číslo TYP

5902479663630 T_000.00.203.00020 M30 x 1,5
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TECH Controllers, s.r.o 
Horná 116, 022 01 Čadca

Sklad, doručovacia adresa:
Panská 5114, 034 01 Ružomberok

Nákup: +421 907 529 811 | Servis: +421 918 943 556
objednavky@tech-reg.com | www.tech-reg.sk

TECH STEROWNIKI II Spoločnosť s ručením obmedzeným si vyhradzuje právo na zmeny technických parametrov, 
vybavenia a špecifikácií ponúkaného tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky informácie obsiahnuté  

v tomto katalógu, najmä prezentované fotografie, špecifikácie, popisy, výkresy alebo technické parametre 
nepredstavujú záruku v zmysle čl. 4 sek. 3 a 4 zákona z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach spotrebiteľského 

predaja a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka (ďalej len „zákon“) a nepredstavujú popis tovaru v zmysle  
ust. 4 sek. 2 zákona. Tento katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka.


