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Cennik z dnia 2018-08-21. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Akcesoria
Akumulator NiMH 3,6V 80mAh
CTI-D - cyfrowy czujnik temperatury
wewnętrznej
KK232/FDB9/x/W3 - kabel komunikacyjny
Konwerter MODBUS TCP na MODBUS RTU
MK01
KP - kieszeń pomiarowa
RM85 - Przekaźnik 16A 230V z gniazdem
RX-W3 - wtyk złącza komunikacyjnego
RX-Z15 - złącze do montażu tablicowego

18.34 zł
202.95 zł

50.18 zł
509.34 zł

36.78 zł
36.11 zł
18.45 zł
77.24 zł

Czujniki temperatury
CTA - Czujnik przylgowy (przewód PCV)
CTAS - Czujnik przylgowy (przewód
silikonowy)
CTGx-KTY81 - czujnik instalacyjny
CTGx-PT1000 / PT100 - czujnik instalacyjny
CTI-02-KTY81 - czujnik temperatury
wewnętrznej
CTI-02-PT1000 - czujnik temperatury
wewnętrznej
CTI-D - cyfrowy czujnik temperatury
wewnętrznej
CTI-S-01-KTY81 - czujnik temperatury
wewnętrznej ze zdalnym sterowaniem
CTI-S-02-KTY81 - czujnik temperatury
wewnętrznej ze zdalnym sterowaniem
CTI-S-05-KTY81 - czujnik temperatury
wewnętrznej ze zdalnym sterowaniem
CTK-KTY81 - czujnik kanałowy (do centrali
wentylacyjnych)
CTO-KTY81 - czujnik temperatury zewnętrznej

43.05 zł
54.12 zł

74.78 zł
87.08 zł
31.98 zł

44.28 zł

202.95 zł

76.26 zł

76.26 zł

76.26 zł

116.60 zł

49.20 zł

CTO-PT1000 - czujnik temperatury
zewnętrznej
CTP-KTY81 - czujnik przylgowy
CTP-PT1000/PT100 - czujnik przylgowy
CTZ3.0-Ni500 - czujnik zanurzeniowy
CTZ3.0-Pt500 - czujnik zanurzeniowy
CTZx-KTY81 - czujnik zanurzeniowy (przewód
PCV)
CTZx-PT1000 - czujnik zanurzeniowy
(przewód PCV)
CTZxS- PT100 - czujnik zanurzeniowy
(przewód silikonowy)
CTZxS-KTY81 - czujnik zanurzeniowy
(przewód silikonowy)
CTZxS-PT1000 - czujnik zanurzeniowy
(przewód silikonowy)
Czujnik temperatury wewnętrznej do
promienników CTI-P
KP - kieszeń pomiarowa
KTY81-210 - element pomiarowy

61.50 zł

43.05 zł
55.35 zł
103.94 zł
58.30 zł
31.73 zł

44.03 zł

54.12 zł

41.82 zł

54.12 zł

111.93 zł

36.78 zł
7.86 zł

Kaskady kotłów
MR208-FOX+ Sterownik kaskady kotłów z
palnikiem dwustopniowym
MR210-KMC Sterownik kaskady 2 kotłów z
palnikami dwustopniowym
MR65-FOX+ Sterownik kotła pracującego w
kaskadzie
MR65-FOXM+ Sterownik kotła pracującego w
kaskadzie z palnikiem modulowanym
MR65-K2+ - Sterownik kotłów pracujących w
kaskadzie
MR65-K4+ - Sterownik kotłów pracujących w
kaskadzie
RX910-FOX+ - sterownik kaskady kotłów
RX910-FOXM+ - sterownik kaskady kotłów z
palnikiem modulowanym
Kolektory słoneczne

1373.91 zł

1788.42 zł

760.14 zł

760.14 zł

760.14 zł

760.14 zł

1343.16 zł
1343.16 zł

ATTO-SOL - regulator solarny
ATTO-SUN - regulator do kolektora
słonecznego
MR65-SOLAR - sterownik do kolektora
słonecznego
MR65-SOLAR2K - sterownik dla układu z
dwoma grupami kolektorów słonecznych

389.91 zł
452.64 zł

797.04 zł

797.04 zł

Kominki i kotły na paliwo stałe
MR65-VULCAN - sterownik układu, w którym
kominek z płaszczem wodnym zasila bufor
MR65-ZEFIR - sterownik dla kotła na paliwo
stałe z nadmuchem powietrza

760.14 zł

760.14 zł

Kotły gazowe, olejowe
MR208-SMART+ - regulator kotła i dwóch
obwodów CO
MR208-SMARTT+ sterownik pieca, 2 obwodów
CO z obsługą termostatu
MR65-SMART+ regulator kotła z obwodem CO
MR65-SMARTT+ sterownik pieca CO z obsługą
termostatu
RX910-SMART+ Sterownik kotła i obwodów
CO z mieszaczem

1373.91 zł

1373.91 zł

760.14 zł
760.14 zł

1343.16 zł

Moduły komunikacyjne i konwertery
ATC-105 - konwerter interfejsów RS-232 na
RS422/485
Konwerter MODBUS TCP na MODBUS RTU
MK01

254.36 zł

509.34 zł

Obwody CO i CWU
ATTO-LE2 - licznik energii z wodomierzem
RX910-DUO Regulator węzła cieplnego

389.91 zł
1343.16 zł

Obwody CO i CWU / 1 obwód CO
ATTO-M1 - regulator pogodowy obwodu CO z
mieszaczem
ATTO-M1K - regulator stałowartościowy
ATTO-M1S pogodowy lub stałowartościowy
regulator zaworu mieszającego
ATTO-M1T - regulator pogodowy CO
współpracujący z termostatem pokojowym

389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł

ATTO-V-M1S pogodowy lub stałowartościowy
regulator zaworu mieszającego z wyjsciem
0-10V
MR65-M1+ - regulator CO, CWU z cyrkulacją
MR65-M1T+ - Regulator owodu CO z
termostatem
MR65-SMART+ regulator kotła z obwodem CO

516.60 zł

760.14 zł
760.14 zł

760.14 zł

Obwody CO i CWU / 2 obwody CO
MR208-M2+ - regulator dwóch obwodów CO z
zaworami mieszającymi
MR208-M2T+ - Regulator dwóch obwodów CO
z termostatem
MR208-RG+ - regulator dwóch obwodów
zasilanych z sieci przez wymiennik
MR208-SMART+ - regulator kotła i dwóch
obwodów CO
RX910-SMART+ Sterownik kotła i obwodów
CO z mieszaczem

1373.91 zł

1373.91 zł

1416.96 zł

1373.91 zł

1343.16 zł

Obwody CO i CWU / 3 obwody CO
MR208-M3+ - regulator trzech obwodów CO z
mieszaczami
MR208-M3T+ Regulator obwodów CO z
termostatem
RX910-M3+ - sterownik obwodów CO z
mieszaczami

1373.91 zł

1373.91 zł

1343.16 zł

Obwody CO i CWU / obwód CWU
ATTO-CW2 - regulator ciepłew wody
użytkowej z cyrkulacją
ATTO-CW3 - regulator węzła CWU
ATTO-CWU - regulator ciepłej wody z
cyrkulacją
MR65-TERM11 - regulator CWU
ZEPTO-CCW - Inteligentny sterownik
cyrkulacji CWU

389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł

760.14 zł
196.80 zł

Odnawialne źródła energii
ATTO-PC+ sterownik pompy ciepła
ATTO-SOL - regulator solarny

389.91 zł
389.91 zł

ATTO-SUN - regulator do kolektora
słonecznego
MR208-COMBI2 - sterownik układu z wieloma
źródłami ciepła
MR208-PC+ - uniwersalny sterownik pompy
ciepła
MR65-BUF - sterownik układu z buforem
(akumulatorem) ciepła z wew. zasobnikiem
CWU
MR65-PC+ - sterownik ładowania bufora przez
pompę ciepła
MR65-PPC+ - sterownik układu z powietrzną
pompą ciepła i buforem
MR65-SOLAR - sterownik do kolektora
słonecznego
Panel HMI do obsługi MR65-PPC+

452.64 zł

1416.96 zł

1373.91 zł

797.04 zł

760.14 zł

760.14 zł

797.04 zł

738.00 zł

Presostaty różnicowe
Presostat różnicowy 20 - 200 [Pa]
Presostat różnicowy 50 - 500 [Pa]

98.40 zł
98.40 zł

Rodzina ATTO
ATTO-CW2 - regulator ciepłew wody
użytkowej z cyrkulacją
ATTO-CW3 - regulator węzła CWU
ATTO-CWU - regulator ciepłej wody z
cyrkulacją
ATTO-KO - okienkowy termostat
programowalny
ATTO-LE - licznik energii
ATTO-LE2 - licznik energii z wodomierzem
ATTO-M1 - regulator pogodowy obwodu CO z
mieszaczem
ATTO-M1K - regulator stałowartościowy
ATTO-M1S pogodowy lub stałowartościowy
regulator zaworu mieszającego
ATTO-M1T - regulator pogodowy CO
współpracujący z termostatem pokojowym
ATTO-MKT - regulator stałowartościowy

389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł

389.91 zł

ATTO-PC+ sterownik pompy ciepła
ATTO-PD - Sterownik zestawu pompowego
ATTO-RT dwufunkcyjny termostat
elektroniczny
ATTO-SOL - regulator solarny
ATTO-SUN - regulator do kolektora
słonecznego
ATTO-T2S - termostat dwustopniowy
ATTO-TD2 - Podwójny termostat różnicowy
ATTO-TD2E - Podwójny termostat różnicowy
oraz BZC
ATTO-TDT - termostat różnicowy
ATTO-TT - termostat programowalny
ATTO-UIO - Moduł wejść wyjść
ATTO-V-M1S pogodowy lub stałowartościowy
regulator zaworu mieszającego z wyjsciem
0-10V
ATTO-V-UIO - Moduł wejść wyjść

389.91 zł
389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł
452.64 zł

389.91 zł
389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł
389.91 zł
516.60 zł

516.60 zł

SERIA +
MR208-DUO+ Sterownik węzła cieplnego.
MR208-FOX+ Sterownik kaskady kotłów z
palnikiem dwustopniowym
MR208-M2+ - regulator dwóch obwodów CO z
zaworami mieszającymi
MR208-M2T+ - Regulator dwóch obwodów CO
z termostatem
MR208-M3+ - regulator trzech obwodów CO z
mieszaczami
MR208-M3T+ Regulator obwodów CO z
termostatem
MR208-PC+ - uniwersalny sterownik pompy
ciepła
MR208-RG+ - regulator dwóch obwodów
zasilanych z sieci przez wymiennik
MR208-SMART+ - regulator kotła i dwóch
obwodów CO

1516.59 zł
1373.91 zł

1373.91 zł

1373.91 zł

1373.91 zł

1373.91 zł

1373.91 zł

1416.96 zł

1373.91 zł

MR208-SMARTT+ sterownik pieca, 2 obwodów
CO z obsługą termostatu
MR65-DUO+ pogodowy regulator węzła
cieplnego
MR65-FOX+ Sterownik kotła pracującego w
kaskadzie
MR65-FOXM+ Sterownik kotła pracującego w
kaskadzie z palnikiem modulowanym
MR65-K2+ - Sterownik kotłów pracujących w
kaskadzie
MR65-K4+ - Sterownik kotłów pracujących w
kaskadzie
MR65-M1+ - regulator CO, CWU z cyrkulacją
MR65-M1T+ - Regulator owodu CO z
termostatem
MR65-PC+ - sterownik ładowania bufora przez
pompę ciepła
MR65-PPC+ - sterownik układu z powietrzną
pompą ciepła i buforem
MR65-SMART+ regulator kotła z obwodem CO
MR65-SMARTT+ sterownik pieca CO z obsługą
termostatu
RX910-FOX+ - sterownik kaskady kotłów
RX910-FOXM+ - sterownik kaskady kotłów z
palnikiem modulowanym
RX910-M3+ - sterownik obwodów CO z
mieszaczami
RX910-SMART+ Sterownik kotła i obwodów
CO z mieszaczem
Termostat pokojowy z obsługą przez
smartfona

1373.91 zł

995.07 zł

760.14 zł

760.14 zł

760.14 zł

760.14 zł

760.14 zł
760.14 zł

760.14 zł

760.14 zł

760.14 zł
760.14 zł

1343.16 zł
1343.16 zł

1343.16 zł

1343.16 zł

1680.18 zł

Siłowniki
EXT-SW-V4 siłownik ON/OFF do zaworów
Belimo z serii E
Siłownik LM230A
Siłownik LM24A-SR
Siłownik MP 10-230

192.86 zł

477.24 zł
646.49 zł
401.29 zł

Siłownik NM24A
Siłownik SM230A
Siłownik SM24A

576.62 zł
679.94 zł
664.20 zł

Termostaty i regulatory stałowartościowe
ATTO-KO - okienkowy termostat
programowalny
ATTO-M1K - regulator stałowartościowy
ATTO-MKT - regulator stałowartościowy
ATTO-RT dwufunkcyjny termostat
elektroniczny
ATTO-T2S - termostat dwustopniowy
ATTO-TD2 - Podwójny termostat różnicowy
ATTO-TD2E - Podwójny termostat różnicowy
oraz BZC
ATTO-TDT - termostat różnicowy
ATTO-TT - termostat programowalny
BHT-1000-B - Cyfrowy termostat pokojowy bezpotecjałowy PROMOCJA!
BHT-1000-M - Cyfrowy termostat pokojowy z
MODBUS-RTU PROMOCJA!
BHT-1000-N - Cyfrowy termostat pokojowy
PROMOCJA!
MR208-M2T+ - Regulator dwóch obwodów CO
z termostatem
MR208-M3T+ Regulator obwodów CO z
termostatem
MR208-SMARTT+ sterownik pieca, 2 obwodów
CO z obsługą termostatu
MR208-T8+ - ośmiokanałowy termostat
programowany
MR65-T4+ - czterokanałowy termostat
programowany
Termostat pokojowy RTR-E 3521 16A
Termostat pokojowy z obsługą przez
smartfona
Termostat przylgowy BRC

389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł
389.91 zł

389.91 zł
389.91 zł
177.12 zł

210.33 zł

177.12 zł

1373.91 zł

1373.91 zł

1373.91 zł

1373.91 zł

760.14 zł

51.91 zł
1680.18 zł

92.25 zł

Wentylacja i klimatyzacja
MR208-KLIMAX - sterownik centrali
wentylacyjnej
MR210-KLIMAX Sterownik centrali
wentylacyjnej z rekuperatorem
MR65-KLIM3 - sterownik centrali nawiewnej z
nagrzewnicą wodną
MR65-KLIM3E - sterownik centrali nawiewnej
z nagrzewnicą elektryczną
MR65-KLIM4 - sterownik centrali nawiewnej z
komorą mieszania
MR65-KLIM5 - sterownik centrali nawiewnej z
komorą mieszania
Panel HMI 8071iE MR210-KLIMAX
Panel HMI PD2.8 MR210-KLIMAX
RX910-KLIMAX - sterownik centrali
wentylacyjnej

1373.91 zł

1831.47 zł

760.14 zł

760.14 zł

945.87 zł

945.87 zł

2007.85 zł
738.00 zł
1343.16 zł

Wyprzedaż
Obudowa PS36-150

17.00 zł

Węzły cieplne
ATTO-CW3 - regulator węzła CWU
ATTO-LE2 - licznik energii z wodomierzem
MR208-DUO+ Sterownik węzła cieplnego.
MR208-RG+ - regulator dwóch obwodów
zasilanych z sieci przez wymiennik
MR65-DUO+ pogodowy regulator węzła
cieplnego
MR65-TERM11 - regulator CWU
RX910-DUO Regulator węzła cieplnego

389.91 zł
389.91 zł
1516.59 zł
1416.96 zł

995.07 zł

760.14 zł
1343.16 zł

Zadajniki i pozycjonery
CRP24 - zadajnik 0-10V
ZD0-10/2 - zadajnik 0-10V

514.14 zł
295.20 zł

Zawory
Zawory z siłownikami BELIMO

0.01 zł

Zawory / Zawory dwudrogowe
E152V4C3

259.80 zł

E202V4C7 - dwudrożny zawór 3/4" z
siłownikiem ze sprężyną powrotną
E252V4C8 - dwudrożny zawór 1" z
siłownikiem ze sprężyną powrotną

274.54 zł

290.28 zł

Zawory / Zawory mieszające
MIX M 3-20 - trzydrogowy zawór mieszający
3/4"
MIX M 3-25 - trzydrogowy zawór mieszający
1"
MIX M 3-32 - trzydrogowy zawór mieszający
5/4"

169.90 zł

169.90 zł

191.20 zł

Zawory / Zawory trójdrogowe
E203V4C7 - trójdrożny zawór 3/4" z
siłownikiem ze sprężyną powrotną
E253V4C8 - trójdrożny zawór 1" z siłownikiem
ze sprężyną powrotną

284.38 zł

302.09 zł

