
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY REG-RT01B - WERSJA B 
 

 
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY REG-RT01 - WERSJA B jest 
regulatorem przystosowanym do obsługi kotłów C.O. na paliwa stałe w zakresie stabilizacji 
pracy kotła na podstawie pomiaru temperatury wody. Dokonuje on regulacji pracy dmuchawy 
nawiewowej, regulacji pracy pompy obiegowej, regulacji pompy ładującej C.W.U., oraz 
zabezpiecza instalację C.O. przed zagotowaniem wody w układzie. Regulator REG-RT01B 
realizuje również przedmuchy kotła (w celu usunięcia nadmiaru szkodliwych gazów 
powstałych w procesie spalania), które podobnie jak czas przerw wymienionych 
przedmuchów użytkownik ma możliwość indywidualnego ustawienia, w zależności od 
rodzaju i gatunku zastosowanego opału. Sterownik posiada dodatkowy czujnik i styk do 
obsługi pompy C.W.U. z priorytetem ciepłej wody użytkowej, co pozwoli na jeszcze większe 
podniesienie komfortu użytkowania instalacji zasilanej z tego typu kotłów, pozwalając na 
całkowicie automatyczną obsługę zasobnika ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo komfort 
użytkowania wzrośnie także dzięki możliwości współpracy naszego regulatora z termostatem 
pokojowym. Kolejną innowacją wprowadzoną w modelu REG-RT01 w wersji B jest 
zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem (niskonapięciowy 
czujnik STB), który załączany jest po osiągnięciu przez wodę temp. 94ºC. Szczególną uwagę 
należy również zwrócić na możliwość indywidualnej zmiany temperatury wyłączenia pompy 
obiegowej, która jest regulowana w zakresie od 33ºC ÷ 50ºC. Kolejną zaletą regulatora jest 
doposażenie go w algorytm zabezpieczający pompę obiegową pracującą w układzie przed 
zastaniem poza sezonem grzewczym. Zapobiega on osadzaniu się szkodliwych składników 
blokujących wirnik pompy przez okresowe jej uruchomienie w momencie kiedy instalacja 
C.O. nie jest użytkowana. Warunkiem jest tutaj oczywiście pozostawienie w fazie czuwania 
samego regulatora po zakończeniu sezonu grzewczego. 
 
 



 Dane techniczne:  

temperatura pracy 0 - 40oC 
pobór mocy 10 W 
pobór mocy z wyposażeniem 800 VA 
bezpieczeństwo zgodnie z PN-EN 60730-2-1:2002 
zakres pomiaru temperatury 0 - 100oC 
zakres nastawy temperatury 40 - 90oC 
czujnik temperatury cyfrowy (firmy DALLAS) 
błąd pomiaru temp. 1o 
ograniczenie temperatury 
ciepła 93oC 

temp. automatycznego zał. 
pompy obiegowej 32oC 

temp. wył. regulatora 35oC 
czas przedmuchu 1 - 30 s 
przerwa przedmuchu 2 - 10 min 
wydajność dmuchawy 10 - 100 % 
obciążalność wyjścia 
dmuchawy  1,5 A; 230 V 50 Hz 

obciążalność wyjścia pompy 
obiegowej  1 A; 230 V 50 Hz 

wymiary (SxWxG) 150x72x110 
zasilanie 230 V 50 Hz 

opcje 

- Realizacja jak najbardziej efektywnego przebiegu 
spalania w kotle C.O. - Zabezpieczenie instalacji C.O. 
przed przegrzaniem i jej uszkodzeniem. - Obsługa pompy 
C.W.U. i tym samym zasobnika centralnej wody 
użytkowej. - Podniesienie komfortu i ekonomii 
użytkowania instalacji C.O. z wykorzystaniem kotła C.O. 
na paliwa stałe. - Możliwość podłączenia termostatu 
pokojowego. - Zabezpieczenie posezonowe pompy 
obiegowej przed zastaniem ( blokadą wirnika ).  

KGO 0,241 zł 

uwagi Sterownik wyposażony w ALGORYTM PiD 
zapewniający płynną pracę dmuchawy kotła. 

 


