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Regulatory do kotłów

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

MASTER 600 SET
nr kat. 504101 Regulator temperatury kotła z podajnikiem

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� sterowanie pracą pompy 2 obiegu
�� sterowanie pompą 3 obiegu pracującą jako pompa cyrkulacyjna,  

pompa ochrony powrotu lub pompa ogrzewania podłogowego
�� sterowanie wentylatorem
�� sterowanie pracą podajnika
�� sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym
�� regulacja temperatury dwóch obiegów na podstawie temperatury zewnętrznej 

netto

1050,00

brutto

1291,50

MASTER 530
nr kat. 501351 Regulator temperatury kotła z podajnikiem

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� sterowanie pompą P3 pracującą jako pompa cyrkulacyjna,  

pompa ochrony powrotu lub pompa ogrzewania podłogowego
�� sterowanie wentylatorem
�� sterowanie pracą podajnika
�� możliwość pracy kotła oraz pompy ciepłej wody użytkowej  

wg jednego z kilku programów tygodniowych
��  współpraca z termostatem pokojowym

netto

484,00

brutto

595,32

MASTER 500
nr kat. 501201 Regulator temperatury kotła z podajnikiem

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� sterowanie wentylatorem
�� sterowanie pracą podajnika
�� możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody użytkowej
�� możliwość pracy kotła oraz pompy ciepłej wody użytkowej  

wg jednego z kilku programów tygodniowych
�� współpraca z termostatem pokojowym
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym

netto

432,00

brutto

531,36

MASTER 300 RS v.1
nr kat. 502001

Regulator temperatury kotła z podajnikiem*
�� utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
�� możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły DKMZ 1 sterujące obiegiem z pompą  

i zaworem 3 lub 4 drogowym współpracujące z regulatorem pokojowym
�� możliwość współpracy z regulatorem pogodowym DK MATIC (za pomocą modułu przyłączeniowego)
�� możliwość pracy kotła oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programów tygodniowych 
�� układ zabezpieczenia termicznego 
�� funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
�� sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
�� możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC

* regulator do wbudowania do kotła

netto

410,00

brutto

504,30

MASTER 300 RS v.3
nr kat. 502005

Regulator temperatury kotła z podajnikiem*
�� utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
�� możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły DKMZ 1 sterujące obiegiem z pompą  

i zaworem 3 lub 4 drogowym współpracujące z regulatorem pokojowym
�� możliwość współpracy z regulatorem pogodowym DK MATIC (za pomocą modułu przyłączeniowego)
�� możliwość pracy kotła oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programów tygodniowych 
�� układ zabezpieczenia termicznego 
�� funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
�� sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
�� możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC

* skrzynka montażowa do zabudowy na kocioł

netto

457,00

brutto

562,11

MASTER 300 ver. 3
nr kat. 501605 Regulator temperatury kotła z podajnikiem*

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� sterowanie wentylatorem
�� sterowanie pracą podajnika
�� możliwość pracy kotła oraz pompy ciepłej wody użytkowej  

wg jednego z kilku programów tygodniowych
��  współpraca z termostatem pokojowym
��  możliwość współpracy z panelem pokojowym

* skrzynka montażowa do zabudowy na kocioł

netto

437,00

brutto

537,51



Regulatory do kotłów

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

EKOSTER 430
nr kat. 201907 Regulator temperatury kotła (3 pompy)

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
��  sterowanie pompą cyrkulacyjną lub pompą ogrzewania podłogowego
�� sterowanie wentylatorem
�� modulacja pracy wentylatora
�� układ zabezpieczenia temperaturowego
�� funkcja ochrony przed bakteriami legionelli
�� współpraca z termostatem pokojowym
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym

netto

390,00

brutto

479,70

EKOSTER 420
nr kat. 201905 Regulator temperatury kotła (2 pompy)

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� układ zabezpieczenia temperaturowego
�� sterowanie wentylatorem
�� modulacja pracy wentylatora
�� układ zabezpieczenia temperaturowego
�� modulacja pracy wentylatora
�� współpraca z termostatem pokojowym
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym

netto

338,00

brutto

415,74

EKOSTER 400
nr kat. 201903 Regulator temperatury kotła (2 pompy)

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� sterowanie wentylatorem
�� współpraca z termostatem pokojowym
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym
�� ochrona przed przegrzaniem kotła
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika 
�� ochrona pompy przed osadzaniem się kamienia
��  ochrona instalacji przed zamrożeniem

netto

296,00

brutto

364,08

EKOSTER 300 ver. 3.1
nr kat. 201705

Regulator temperatury kotła*
�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u. 
�� sterowanie wentylatorem 
�� modulacja pracy wentylatora
�� możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
�� regulowany czas wygaszania oraz automatyczne  wyłączanie wentylatora  

po wygaszeniu kotła 
��  funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
��  współpraca z termostatem pokojowym

* skrzynka montażowa do zabudowy na kocioł

netto

333,00

brutto

409,59

EKOSTER 200
nr kat. 201601 Regulator temperatury kotła

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie wentylatorem 
�� modulacja pracy wentylatora
��  regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wyłączanie  

wentylatora po wygaszeniu kotła
��  sygnalizacja uszkodzenia czujnika 
��  ochrona pompy przed osadzaniem się kamienia
��  ochrona instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
��  możliwość współpracy z panelem pokojowym

netto

229,00

brutto

281,67

UNISTER
nr kat. 201303

Elektroniczny miarkownik ciągu
�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie dolotem powietrza
�� zamykanie klapki w przypadku zaniku napięcia 
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika lub silnika  
�� ochrona przed przegrzaniem kotła
�� zamykanie dolotu powietrza na czas podkładania paliwa
�� ochrona pompy przed osadzaniem się kamienia
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym
�� programowalna funkcja “przedmuchy” podtrzymująca proces spalania  

w palenisku kotła

netto

339,00

brutto

416,97



NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

UNISTER DUO
nr kat. 201313

Elektroniczny miarkownik ciągu
�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie wentylatorem wyciągowym
�� utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie dolotem powietrza
�� zamykanie klapki w przypadku zaniku napięcia 
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika lub silnika  
�� ochrona przed przegrzaniem kotła
�� zamykanie dolotu powietrza na czas podkładania paliwa
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym
�� programowalna funkcja “przedmuchy” podtrzymująca proces spalania w palenisku kotła

netto

352,00

brutto

432,96

CONTROL
nr kat. 109011

Panel pokojowy
�� stałe wskazanie mierzonej temperatury
�� sygnalizacja pracy pompy centralnego ogrzewania
�� alarm dźwiękowy informujący o przekroczeniu temperatury
�� sygnalizacja awarii czujnika temperatury
�� zdalna zmiana temperatury żądanej
�� sygnalizacja innych parametrów w zależności od regulatora z którym aktualnie współpracuje 

netto

84,00

brutto

103,32

DK LOGIC 250
nr kat. 106003

Bezprzewodowy termostat pokojowy
�� automatyczna regulacja temperatury w pomieszczeniu, poprzez włączanie i wyłączanie źródła ciepła
�� podświetlany wyświetlacz
�� pomiar temperatury w pomieszczeniu i sterowanie ogrzewaniem
�� programowalne 2 różne programy tygodniowe
�� sześć okresów grzewczych w ciągu doby
�� możliwość krótkotrwałych zmian temperatury ogrzewania
�� regulowana histereza od 0,1 °C do 6 °C
�� ochrona przed zamrożeniem
�� korekta wskazań temperatury
�� automatyczna zmiana czasu letni/zimowy
�� podtrzymywanie w pamięci wszystkich ustawień, nawet w sytuacji długotrwałego braku baterii
�� automatyczny powrót do pracy po braku zasilania

netto

280,00

brutto

344,40

DK LOGIC 100
nr kat. 105001

Termostat pokojowy
�� automatyczna regulacja temperatury w pomieszczeniu poprzez sterowanie pracą kotła, pomp i zaworów
�� wbudowane dwa programy fabryczne i trzeci do ustawień indywidualnych
�� dwie temperatury do wyboru - dzienna i nocna
�� sześć okresów grzewczych w ciągu doby
�� możliwość krótkotrwałych zmian temperatury ogrzewania
�� funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem
�� możliwość pracy ręcznej
�� podtrzymywanie w pamięci wszystkich ustawień
�� korekta wskazań temperatury
�� regulowana histereza

netto

132,00

brutto

162,36

Regulatory do instalacji oraz pomp c.o. i c.w.u.

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

DKMATIC
nr kat. 401011

Regulator do kotłów centralnego ogrzewania  
sterujący zaworem mieszającym i dowolnym źródłem ciepła

��  sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym na podstawie temperatury zewnętrznej 
według wybranej krzywej grzewczej

�� sterowanie źródłami ciepła za pomocą protokołów cyfrowych (PWM, 0-10 V)
�� możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły DKMZ  
�� sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
�� sterowanie pracą pompy nr 3 mogącą pracować jako: pompa ciepłej wody użytkowej,  

pompa cyrkulacyjna lub pompa obiegu 1
�� możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
�� sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w zależności od 

wymaganej temperatury
�� funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
�� sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
�� możliwość podłączenia dwóch termostatów pokojowych typu DK LOGIC

netto

385,00

brutto

473,55

DKMZ1
nr kat. 402011

Moduł rozszerzający
�� sterowanie pracą siłownika zaworu 3 lub 4 drogowego
�� sterowanie pracą pompy obiegowej
�� funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
�� sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
�� możliwość współpracy z termostatem pokojowym

netto

290,00

brutto

356,70



NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

EKOSOL 400
nr kat. 506101 Regulator solarny

�� sterowanie dwoma polami paneli słonecznych
�� sterowanie pompą solarną
�� dodatkowe wyjście sterujące pompą cyrkulacyjną lub grzałką  

lub pompą ładującą drugi zasobnik 
�� licznik energii 
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika lub błędu odczytu
�� możliwość wyboru rodzaju płynu zastosowanego w układzie solarnym
�� możliwość wyboru jednego z trzech programów pracy pompy cyrkulacyjnej
�� możliwość utworzenia własnego programu pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 

netto

318,00

brutto

391,14

DELTA 200 3D
nr kat. 201207 Regulator siłownika zaworu 3-drogowego

��  sterowanie pompą c.o.
�� sterowanie pracą zaworu 3 - drogowego
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury 
�� sygnalizacja pracy pompy i zaworu 3 - drogowego
�� możliwość współpracy z termostatem pokojowym
�� programowanie czasu pracy i przerwy zaworu 
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym
�� ochrona kotła przed przegrzaniem

netto

181,00

brutto

222,63

DELTA 200 DUO
nr kat. 201205 Regulator do pomp

�� sterowanie pompą c.o.
�� sterowanie pompą c.w.u. lub pompą cyrkulacyjną
�� ochrona kotła przed przegrzaniem
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
��  ochrona pomp przed osadzaniem się kamienia
��  ochrona instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem
��  możliwość współpracy z panelem pokojowym
��  wyświetlacz temperatury LED

netto

202,00

brutto

248,46

DELTA 200
nr kat. 201203

Regulator do pompy
�� sterowanie pompą c.o. lub pompą c.w.u. lub pompą cyrkulacyjną
�� ochrona kotła przed przegrzaniem
��  sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
��  ochrona pompy przed osadzaniem się kamienia
��  ochrona instalacji przed zamrożeniem
��  możliwość  podłączenia panelu pokojowego
��  wyświetlacz temperatury LED

netto

144,00

brutto

177,12

HYDROS 200
nr kat. 201201

Regulator do pompy
�� sterowanie pompą c.o. lub pompą c.w.u. lub pompą cyrkulacyjną
�� ochrona kotła przed przegrzaniem
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
�� ochrona pompy przed osadzaniem się kamienia
�� ochrona instalacji przed zamrożeniem
�� wyświetlacz temperatury LED

netto

139,00

brutto

170,97

DK 5000
nr kat. 201101

Regulator do pompy
�� sterowanie pompą c.o.
�� ochrona kotła przed przegrzaniem
�� sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
��  ochrona pompy przed osadzaniem się kamienia
��  ochrona instalacji przed zamrożeniem
��  możliwość załączenia pracy ciągłej
��  sygnalizacja pracy pompy

netto

98,00

brutto

120,54



Zabezpieczenia do pomp

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

UZE 06
nr kat. 108003

Elektroniczny Układ Zabezpieczający
�� zabezpieczenie pomp przed pracą bez wody tzw. „suchobiegiem”
�� zabezpieczenie przed przeciążeniem
�� dwa tryby pracy - monostabilny i astabilny
�� współpraca z wyłącznikiem ciśnieniowym
�� współpraca z silnikami 1 i 3 fazowymi

netto

324,00

brutto

398,52

UZE 2000
nr kat. 108201

Elektroniczny Układ Zabezpieczający
�� zabezpieczenie jednofazowych pomp przed pracą bez wody tzw. „suchobiegiem”
�� zabezpieczenie przed przeciążeniem
�� współpraca z wyłącznikiem ciśnieniowym 
�� programowanie progów zadziałania układu

netto

147,00

brutto

180,81

Części zamienne

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

U02
nr kat. 981103

Uszczelka do wentylatora RV14RK

netto

2,60
brutto

3,20

U03
nr kat. 981105

Uszczelka do wentylatora RV14PRK

netto

2,60
brutto

3,20



Zestawy do kotłów zasypowych

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

ZESTAW NR 4.E400 
COMFORT
nr kat. 601511

Zestaw nadmuchowy do kotłów
W skład zestawu wchodzi: 
sterownik EKOSTER 400,  wentylator RV14RK, uszczelka, panel pokojowy CONTROL

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� sterowanie pracą wentylatora
�� układ zabezpieczenia temperaturowego
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym  i termostatem pokojowym

netto

528,00

brutto

649,44

ZESTAW NR 4.E400
nr kat. 601501 Zestaw nadmuchowy do kotłów

W skład zestawu wchodzi:
sterownik EKOSTER 400, wentylator RV14RK, uszczelka

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie pracą pompy c.w.u.
�� sterowanie pracą wentylatora
�� układ zabezpieczenia temperaturowego
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym  i termostatem pokojowym
�� sygnalizacja uszkodzenia czujników

netto

454,00

brutto

558,42

ZESTAW NR 3.E200 
COMFORT
nr kat. 601411

Zestaw nadmuchowy do kotłów
W skład zestawu wchodzi: 
sterownik EKOSTER 200,  wentylator RV14RK, uszczelka, panel pokojowy CONTROL

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie wentylatorem 
�� modulacja pracy wentylatora
�� programowalna funkcja “przedmuchy” podtrzymująca proces spalania  

w palenisku kotła
�� regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wyłączanie wentylatora  

po wygaszeniu kotła

netto

476,00

brutto

585,48

ZESTAW NR 3.E200
nr kat. 601401

Zestaw nadmuchowy do kotłów
W skład zestawu wchodzi:
sterownik EKOSTER 200, wentylator RV14RK, uszczelka

�� sterowanie pracą pompy c.o.
�� sterowanie wentylatorem 
�� modulacja pracy wentylatora
�� programowalna funkcja “przedmuchy” podtrzymująca proces spalania  

w palenisku kotła
�� regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wyłączanie wentylatora  

po wygaszeniu kotła 
�� możliwość współpracy z panelem pokojowym

netto

408,00

brutto

501,84

Wentylatory

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

WPA 120
nr kat. 803205 Wentylator nadmuchowy

��  przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach na paliwa stałe  
oraz innych urządzeniach technologicznych

�� obudowa aluminiowa, czarny 
�� przepustnica, klapka,
�� kabel 1,6 m.b. zakończony wtykiem

netto

219,00

brutto

269,37

RV 14 RK
nr kat. 801309 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

netto

194,00

brutto

238,62

RV 14 PRK
nr kat. 801305 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

netto

194,00

brutto

238,62



Części zamienne

NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN

CT102
nr kat. 901103 Czujnik temperatury

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

netto

33,00
brutto

40,59

CT105
nr kat. 901109 Czujnik temperatury

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

netto

37,00
brutto

45,51

CT132
nr kat. 901403 Czujnik temperatury

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

netto

31,00
brutto

38,13

CT133
nr kat. 901405 Czujnik temperatury

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

netto

33,00
brutto

40,59

CT136
nr kat. 901411 Czujnik temperatury

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

netto

37,00
brutto

45,51

TR102
nr kat. 941103 Wyłącznik termiczny

temperatura wyłączenia 90oC
przewód SILIKON
L=80cm

netto

31,00
brutto

38,13

TR103
nr kat. 941105 Wyłącznik termiczny

temperatura wyłączenia 90oC
przewód SILIKON
L=150cm

netto

33,00
brutto

40,59

CT301
nr kat. 911001 Czujnik temperatury

zakres pomiaru -50oC - +260oC / IP54 / PT1000 / KLASA B / przewód TEFON / L=200 cm /  
tuleja stal nierdzewna śred x dług 6,0 x 50 mm / Izolacja przewodu OPLOT METALOWY/ 
Zakończenie kabla ZACISKI KABLOWE IZOLOWANE

netto

80,00
brutto

98,40

CT402
nr kat. 913003 Czujnik temperatury

zakres pomiaru -50oC - +400oC / IP54 / PT1000 / KLASA B / przewód WŁÓKNO SZKLANE / L=200 cm /  
tuleja stal nierdzewna śred x dług 6,0 x 70 mm / Izolacja przewodu OPLOT METALOWY/ 
Zakończenie kabla ZACISKI KABLOWE IZOLOWANE

netto

90,00
brutto

110,70

CT601
nr kat. 931001

Czujnik temperatury zewnętrznej
zakres pomiaru -40oC do +80oC
klasa dokładności B

netto

52,00
brutto

63,96



Notatki



Pełna oferta produktów DK System  
znajduje się na stronie internetowej:

www.dksystem.pl
Zeskanuj kod QR



Dział sprzedaży

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 141

tel. 71 / 333 73 88

 tel. 71 / 333 74 36

fax 71 / 333 73 31 

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.

Zamówienia kierować na adres:

biuro@dksystem.pl
www.dksystem.pl
Numer rejestrowy: 000015633

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA


