CENNIK DETALICZNY
sezon 2016/2017

ważny od: 15 marca 2016 r.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

Regulatory do kotłów
NAZWA PRODUKTU
MASTER 500 ver.1

ZASTOSOWANIE

CENA PLN
BRUTTO

501201

415,00

95,45

510,45

501605

420,00

96,60

516,60

201907

375,00

86,25

461,25

201905

325,00

74,75

399,75

201903

284,00

65,32

349,32

201705

320,00

73,60

393,60

Regulator temperatury kotła
(3 pompy)

sterowanie wentylatorem, pompą c.o., pompą
c.w.u. i pompą cyrkulacji lub ogrzewania
podłogowego. Tryb LATO, priorytet c.w.u.,
układ zabezpieczenia – TERMIK, możliwość
podłączenia termostatu pokojowego
DK LOGIC, zdalnego sterowania z funkcją alarmu
dźwiękowego CONTROL oraz dodatkowego
czujnika temperatury spalin

EKOSTER 420 ver.1

VAT 23%

Regulator temperatury kotła
z podajnikiem*

sterowanie podajnikiem ślimakowym lub
tłokowym, wentylatorem, pompą c.o., pompą
c.w.u., układ zabezpieczenia – TERMIK,
możliwość podłączenia termostatu pokojowego
DK LOGIC, możliwość dołączenia zdalnego
sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego
CONTROL
*skrzynka montażowa do zabudowy na kocioł

EKOSTER 430 ver.1

CENA PLN
NETTO

Regulator temperatury kotła
z podajnikiem

sterowanie podajnikiem ślimakowym lub
tłokowym, wentylatorem, pompą c.o.,
pompą c.w.u., program tygodniowy, układ
zabezpieczenia – TERMIK, możliwość
podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC,
możliwość dołączenia zdalnego sterowania
z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL

MASTER 300 ver.3

NUMER
KATALOG.

Regulator temperatury kotła
(2 pompy)

sterowanie wentylatorem, pompą c.o.,
pompą c.w.u., tryb LATO, priorytet c.w.u.,
układ zabezpieczenia – TERMIK, możliwość
podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC,
możliwość dołączenia zdalnego sterowania
z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL

EKOSTER 400 ver.1
Regulator temperatury kotła
(2 pompy)

sterowanie wentylatorem, pompą c.o., pompą
c.w.u., tryb LATO, priorytet c.w.u., możliwość
podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC,
możliwość podłączenia zdalnego sterowania
z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL

EKOSTER 300 ver.3.1

Regulator temperatury kotła*

sterowanie wentylatorem, pompą c.o., pompą
c.w.u., możliwość podłączenia termostatu
pokojowego DK LOGIC, tryb LATO, priorytet
c.w.u., możliwość podłączenia zdalnego
sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego
CONTROL
* Skrzynka montażowa do zabudowy na kocioł

Regulatory do kotłów
NAZWA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

NUMER
KATALOG.

CENA PLN
NETTO

VAT 23%

CENA PLN
BRUTTO

201601

220,00

50,60

270,60

201303

326,00

74,98

400,98

109011

80,00

18,40

98,40

105001

126,00

28,98

154,98

106001

328,00

75,44

403,44

EKOSTER 200

Regulator temperatury kotła

sterowanie pompą c.o., wentylatorem,
modulacja wentylatora, możliwość podłączenia
zdalnego sterowania z funkcją alarmu
dźwiękowego CONTROL

UNISTER

Elektroniczny miarkownik ciągu

sterowanie klapą dolotu powietrza w kotle na
paliwo stałe, pompą c.o., możliwość podłączenia
zdalnego sterowania z funkcją alarmu
dźwiękowego CONTROL

CONTROL
Panel pokojowy

przeznaczony jest do współpracy z wybranymi
regulatorami serii 200, 300, 400 i 500, posiada
wbudowany alarm dźwiękowy, informuje
o przekroczeniu temperatury i zagrożeniach
w instalacji, podłączony przewodowo do
regulatora na kotle

DK LOGIC 100
Termostat pokojowy

sterowanie pracą kotła, pomp, siłowników, itp.,
zakres ogrzewania od + 5 °C do +39 °C,
dokładność nastawy temperatury 0,5 °C,
możliwość różnych programów na każdy dzień
tygodnia, dwa programy fabryczne i jeden
własny, dwie temperatury do wyboru - dzienna
i nocna, sześć okresów grzewczych w ciągu doby

DK LOGIC 200
Bezprzewodowy
termostat pokojowy

sterowanie pracą kotła, pomp, siłowników, itp.,
zakres ogrzewania od + 5 °C do +39 °C,
dokładność nastawy temperatury 0,5 °C,
możliwość różnych programów na każdy dzień
tygodnia, dwa programy fabryczne i jeden
własny, dwie temperatury do wyboru - dzienna
i nocna, sześć okresów grzewczych w ciągu doby

Regulatory i zabezpieczenia do układów i pomp c.o. i c.w.u.
NAZWA PRODUKTU
EKOSOL 400

ZASTOSOWANIE

506101

308,00

70,84

378,84

201207

175,00

40,25

215,25

201205

196,00

45,08

241,08

201203

139,00

31,97

170,97

201201

134,00

30,82

164,82

201101

95,00

21,85

116,85

108001

315,00

72,45

387,45

108101

588,00

135,24

723,24

108201

142,00

32,66

174,66

Regulator do pompy

sterowanie pompą c.o. lub pompą ładującą
podgrzewacz c.w.u. lub pompą
cyrkulacyjną, funkcja COMFORT SYSTEM
i przeciwzamrożeniowa, możliwość
podłączenia zdalnego sterowania z funcją
alarmu dźwiękowego CONTROL

HYDROS 200

CENA PLN
BRUTTO

Regulator do pomp

sterowanie pompą c.o. i pompą ładującą
podgrzewacz c.w.u. lub pompą
cyrkulacyjną, funkcja COMFORT SYSTEM
i przeciwzamrożeniowa, możliwość
podłączenia zdalnego sterowania z funkcją
alarmu dźwiękowego CONTROL

DELTA 200

VAT 23%

Regulator siłownika
zaworu 3-drogowego

sterowanie pracą siłownika zaworu
3-drogowego, pompą c.o., możliwość
podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC,
możliwość podłączenia panelu zdalnego
sterowania CONTROL lub termostatu pokojowego

DELTA 200 DUO

CENA PLN
NETTO

Regulator solarny

sterowanie jednym lub dwoma polami paneli
słonecznych, pompą solarną, dodatkowe
wyjście sterujące pompą cyrkulacyjną, grzałką
lub pompą ładującą drugi zasobnik, licznik
energii, modulacja pracy pompy

DELTA 200 3D

NUMER
KATALOG.

Regulator do pompy

sterowanie pompą c.o. lub pompą
ładującą podgrzewacz c.w.u. lub pompą
cyrkulacyjną, funkcja COMFORT SYSTEM
i przeciwzamrożeniowa

DK 5000
Regulator do pompy

sterowanie pompą c.o., funkcja COMFORT
SYSTEM i przeciwzamrożeniowa

UZE 05/25

Elektroniczny
Układ Zabezpieczający

przeznaczony jest do zabezpieczenia pomp
jedno- i trójfazowych przed pracą bez wody
(tzw. suchobiegiem) oraz przeciążeniem

UZE 05/25 z wyposaż.

Elektroniczny
Układ Zabezpieczający

przeznaczony jest do zabezpieczenia pomp
jedno- i trójfazowych przed pracą bez wody
(tzw. suchobiegiem) oraz przeciążeniem,
zabudowany w rozdzielni, wyposażony
w UZE05, stycznik, wyłącznik

UZE 2000

Elektroniczny
Układ Zabezpieczający

przeznaczony jest do zabezpieczenia silników
jednofazowych pomp hydroforowych,
ogrodowych, głębinowych, basenowych, do
ścieków, cyrkulacyjnych przed pracą bez wody
(tzw. suchobiegiem), brakiem przepływu wody
w instalacjach oraz przeciążeniem

Zestawy do kotłów zasypowych
NAZWA PRODUKTU
ZESTAW NR 4.E400
Comfort

NUMER
KATALOG.

CENA PLN
NETTO

VAT 23%

CENA PLN
BRUTTO

601511

512,00

117,76

629,76

601501

440,00

101,20

541,20

601411

462,00

106,26

568,26

601401

396,00

91,08

487,08

803205

212,00

48,76

260,76

801309

188,00

43,24

231,24

801305

188,00

43,24

231,24

Uszczelka do wentylatora
RV14RK

981103

2,50

0,57

3,07

Uszczelka do wentylatora
RV14PRK

981105

2,50

0,57

3,07

ZASTOSOWANIE

Zestaw nadmuchowy do kotłów

zestaw zawiera: EKOSTER 400, wentylator
RV14RK , uszczelkę, CONTROL
obsługuje pompę obiegową c.o., pompę c.w.u
i wentylator

ZESTAW NR 4.E400
Zestaw nadmuchowy do kotłów

zestaw zawiera: EKOSTER 400, wentylator
RV14RK, uszczelkę
obsługuje pompę obiegową c.o., pompę c.w.u
i wentylator

ZESTAW NR 3.E200
Comfort
Zestaw nadmuchowy do kotłów

zestaw zawiera: EKOSTER 200, wentylator
RV14RK, uszczelkę, CONTROL
obsługuje pompę obiegową c.o. i wentylator

ZESTAW NR 3.E200
Zestaw nadmuchowy do kotłów

zestaw zawiera: EKOSTER 200, wentylator
RV14RK, uszczelkę
obsługuje pompę obiegową c.o. i wentylator

Wentylatory
WPA 120

RV 14 RK

RV 14 PRK

U02

U03

Wentylator nadmuchowy

przeznaczony do nadmuchiwania powietrza
w kotłach na paliwa stałe oraz innych
urządzeniach technologicznych, obudowa
aluminiowa, czarny, przepustnica, klapka,
kabel 1,6 mb zakończony wtykiem

Wentylator nadmuchowy

przeznaczony do nadmuchiwania powietrza
w kotłach na paliwa stałe oraz innych
urządzeniach technologicznych, obudowa
z blachy, czarny, przepustnica, klapka,
kabel 1,6 mb zakończony wtykiem

Wentylator nadmuchowy

przeznaczony do nadmuchiwania powietrza
w kotłach na paliwa stałe oraz innych
urządzeniach technologicznych, obudowa
z blachy (mały kołnierz), czarny, przepustnica,
klapka, kabel 1,6 mb zakończony wtykiem

Części zamienne
NAZWA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

NUMER
KATALOG.

CENA PLN
NETTO

VAT 23%

CENA PLN
BRUTTO

901103

31,00

7,13

38,13

901109

35,00

8,05

43,05

901403

29,00

6,67

35,67

901405

31,00

7,13

38,13

901411

35,00

8,05

43,05

941103

29,00

6,67

35,67

941105

31,00

7,13

38,13

CT102-100-KTY-PCV-150
Czujnik temperatury

zakres pomiaru -40oC do +100oC
przewód PCV biały
L=150cm

CT105-100-KTY-PCV-300
Czujnik temperatury

zakres pomiaru -40oC do +100oC
przewód PCV biały
L=300cm

CT132-150-KTY-SIL-80
Czujnik temperatury

zakres pomiaru -40oC do +150oC
przewód SILIKON
L=80cm

CT133-150-KTY-SIL-150
Czujnik temperatury

zakres pomiaru -40oC do +150oC
przewód SILIKON
L=150cm

CT136-150-KTY-SIL-300
Czujnik temperatury

zakres pomiaru -40oC do +150oC
przewód SILIKON
L=300cm

TR102-90-AM03-SIL-80
Wyłącznik termiczny
temperatura wyłączenia 90oC
przewód SILIKON
L=80cm

TR103-90-AM03-SIL-150
Czujnik temperatury
temperatura wyłączenia 90oC
przewód SILIKON
L=150cm

Notatki

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Podane ceny są cenami
detalicznymi zawierającymi podatek VAT, stosowanymi w transakcjach z klientami indywidualnymi przez firmę DK System. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia,
w przypadku zmiany w podatkach, opłatach, przepisach celnych i kursach walut. DK System zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w każdej chwili.

