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Szanowni Pañstwo

Firma KEY od roku 1990 zajmuje siê projektowaniem i produkcj¹ 
automatyki do systemów centralnego ogrzewania oraz regulatorów
temperatury do wszystkich typów kot³ów.

Nasz¹ specjalnoœci¹ s¹ wysokiej klasy sterowniki kot³ów, regulatory 
pogodowe oraz regulatory pokojowe.

Nowoczesna linia technologiczna do automatycznego monta¿u
powierzchniowego elementów elektronicznych zapewnia najwy¿sz¹
jakoœæ i bezawaryjnoœæ wyrobów.

Produkowane regulatory s¹ ca³kowicie w³asnymi opracowaniami
firmy i wyró¿niaj¹ siê prost¹ i przyjazn¹ dla u¿ytkownika obs³ug¹. 
Z powodzeniem wspó³pracuj¹ z wieloma kot³ami dostêpnymi na rynku.

Poza sprzeda¿¹ urz¹dzeñ prowadzimy doradztwo i konsultacje 
dotycz¹ce automatyki grzewczej.

W ka¿dej chwili jesteœmy do Pañstwa dyspozycji.
                                                                                  
                                                                                         
                                                                                              Zapraszamy!

www.pwkey.eu



?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO
?Mo¿liwoœæ sterowania dodatkowym kot³em olejowym lub gazowym
?Bogate funkcje serwisowe
?Wspó³praca z termostatem pokojowym
?Prosta intuicyjna obs³uga

RK-2001E2 – Wbudowany termostat.

RK-2001T4 – 
na wierzchu kot³a.

Konstrukcja regulatora pozwala na bezpoœrednie zamontowanie regulatora 

RK-2001U

RK-2001T4

RK-2001E2

Regulatory do kot³ów opalanych wêglem

Termostat pokojowy

Kocio³ olejowy

lub gazowy

Kocio³ na paliwo

sta³e

RK-2001T4/U

PCO
Tk

UM-1

Cechy wspólne regulatorów:

UM-1

Czujnik temperatury

pokojowej

Kocio³ olejowy

lub gazowy

Kocio³ na paliwo

sta³e

RK-2001E2

PCO
Tk
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RK-2001T4D

RK-2001E2D

RK-2001UD

RK-2001E2D – Wbudowany termostat.

UM-1

Czujnik temperatury

pokojowej

Kocio³ olejowy

lub gazowy

Kocio³ na paliwo

sta³e

RK-2001E2D

PCO
Tk

Regulatory do kot³ów opalanych drewnem

RK-2001T4D – 
na wierzchu kot³a.

Konstrukcja regulatora pozwala na bezpoœrednie zamontowanie regulatora 

?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO
?Mo¿liwoœæ sterowania dodatkowym kot³em olejowym lub gazowym
?Bogate funkcje serwisowe
?Wspó³praca z termostatem pokojowym
?Prosta intuicyjna obs³uga

Cechy wspólne regulatorów:

Termostat pokojowy

Kocio³ olejowy

lub gazowy

Kocio³ na paliwo

sta³e

RK-2001T4D/UD

PCO
Tk

UM-1
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RK-2001UKS

RK-2001UK

Regulatory do kot³ów opalanych drewnem

RK-2001UK – Pomiar temperatury spalin.

RK-2001UKS – Do kot³ów opalanych s³om¹.

?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO
?Mo¿liwoœæ sterowania dodatkowym kot³em olejowym lub gazowym
?Bogate funkcje serwisowe
?Wspó³praca z termostatem pokojowym
?Prosta intuicyjna obs³uga

Cechy wspólne regulatorów:

Termostat pokojowy

Kocio³ olejowy

lub gazowy

Kocio³ na paliwo

sta³e

RK-2001UK/UKS

PCO

Tk

Ts

UM-1
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RK-2001W4 – 
Mo¿liwoœæ pomiaru temperatury spalin. 

Mo¿liwoœæ wspó³pracy ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem).

RK-2001W2

RK-2001W2N

RK-2001W4

?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO
?Mo¿liwoœæ sterowania dodatkowym kot³em olejowym lub gazowym
?Mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii
?Wspó³praca z termostatem pokojowym

Uniwersalne regulatory do kot ów na paliwo sta e³ ³

Cechy wspólne regulatorów:

RK-2001W2N – Wbudowane sterowanie dodatkowym kot³em olejowym lub gazowym.

UM-1

Tk Tk

PCO PCO

PCWU PCWU

TCWU TCWU

Zasobnik CWU Zasobnik CWU

RK-2001W2/W4 RK-2001W2N

Termostat pokojowy Termostat pokojowy

www.pwkey.eu

Kocio³ olejowy

lub gazowy

Kocio³ olejowy

lub gazowy



RK-2001TW4

RK-2001TW4 – Obudowa umo¿liwiaj¹ca zamontowanie regulatora na kotle.

RK-2011

RK-2011 – Sterowanie pomp¹ cyrkulacyjn¹ CWU. Wbudowany termostat. Programowanie 
temperatury pokojowej. Programowanie temperatury CWU. Precyzyjna regulacja obrotów 
wentylatora. 

~Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO
~ Mo¿liwoœæ sterowania dodatkowym kot³em olejowym lub gazowym
~ Mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU 
~ Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii
~ Wspó³praca z termostatem pokojowym (za wyj¹tkiem RK-2011)

Uniwersalne regulatory do kot ów na paliwo sta e³ ³

Cechy wspólne regulatorów:

Kocio³ olejowy

lub gazowyZasobnik CWU

RK-2011

Czujnik temperatury

pokojowej

PCO

Tk

Pcyr.

PCWU

TCWU

UM-1

RK-2001WS

RK-2001WS – Mo¿liwoœæ precyzyjnej regulacji pracy wentylatora wyci¹gowego spalin.
Mo¿liwoœæ regulacji dop³ywu powietrza do kot³a.

Kocio³ na paliwo

sta³e

Tk

PCO

PCWU

TCWU

Zasobnik CWU

Termostat pokojowy

RK-2001WS

Kocio³ na paliwo

sta³e
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RK-2006L2/L2U

RK-2006L2U – Wersja z obs³ug¹ dwóch wenylatorów.

RK-2006LG

RK-2006LG – Transmisja danych. Wyœwietlacz graficzny. Sterowanie  podajnikiem œrubowym 
lub t³okowym. Obs³uga przez internet.

RK-2006LSK

RK-2006LSK –  W obudowie kompaktowej do monta¿u na œcianie kot³a.

RK-2006LG

RK-2006LG/L2/LSK

Kocio³ na paliwo

sta³e

Zasobnik CWU

Termostat pokojowy

Zapal.

Cz.otw.

PCO

PCWU

TCWU Tk

Tpod.

RK-2006LG

Regulatory do kot ów z podajnikiem ekogroszku³

RK-2006LSK

?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO.
?Mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU.
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii.
?Wspó³praca z termostatem pokojowym. 
?P³ynna automatyczna regulacja mocy kot³a. 
?Mo¿liwoœæ precyzyjnej regulacji dawki paliwowo-powietrznej. 
?Sterowanie systemem zapalania paliwa. 
?Sterowanie systemem podajnika z cofaniem paliwa.
?Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego.
? Kontrola braku opa³u i przegrzania.
?Wielojêzyczne menu.

Cechy wspólne regulatorów:

RK-2006L2U

PCO

PCWU

TCWU

Zasobnik CWU

Termostat pokojowy

Cz.otw.

Tpod.

Kocio³ na paliwo

sta³e

Zapal.

Tk
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RK-2006LSH

RK-2006LSH – Dwuczêœciowy. Mo¿liwoœæ odczytu temperatury spalin.

RK-2006LSC

RK-2006LSC – Dwuczêœciowy. Obudowa regulatora dostosowana jest do standardowego 
wymiaru 144 × 96 mm.

RK-2006LSZ

RK-2006LSZ – Dwuczêœciowy. Panel wykonawczy w obudowie z gniazdami komputerowymi. 

Kocio³ na paliwo

sta³e

Zasobnik CWU

Termostat pokojowy

Zapal.

Cz.otw.

PCO

PCWU

TCWU Tk

Tpod.

RK-2006LSC/LSH/LSZ

www.pwkey.eu

Regulatory do kot ów z podajnikiem ekogroszku³

?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO.
?Mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU.
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii.
?Wspó³praca z termostatem pokojowym. 
?P³ynna automatyczna regulacja mocy kot³a. 
?Mo¿liwoœæ precyzyjnej regulacji dawki paliwowo-powietrznej. 
?Sterowanie systemem zapalania paliwa. 
?Sterowanie systemem podajnika z cofaniem paliwa.
?Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego.
? Kontrola braku opa³u i przegrzania.
?Wielojêzyczne menu.

Cechy wspólne regulatorów:



RK-2006LPG2 – T
Obs³uga dwóch wentylatorów.  Adaptacyjny system sterowania temperatur¹ kot³a. 

ransmisja danych. Obs³uga przez internet. Mo¿liwoœæ palenia drewnem. 

RK-2006LP/LPP

RK-2006LPG

RK-2006LPG2

RK-2006LPG 
temperatur¹ kot³a. 

– Transmisja danych. Obs³uga przez internet. Adaptacyjny system sterowania 

RK-2006LPP – Do pieców piekarniczych. Zakres regulacji temperatury pieca od 100 ÷ 300°C.

?P³ynne sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem.
?Automatyczna modulacja mocy kot³a.
?Sterowanie podajnikiem zasypowym lub zewnêtrznym oraz  wewnêtrznym (stokerem). 
?Sterowanie pomp¹ CO oraz pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU.
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii.
?Mo¿liwoœæ automatycznego zapalania paliwa.

?Wspó³praca z optycznym detektorem zap³onu paliwa lub czujnikiem temperatury spalin. 
?Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego.
?Kontrola braku opa³u i przegrzania.

?Pamiêæ czterech rodzajów paliwa.

Regulatory do kot ów z podajnikiem peletu³

www.pwkey.eu

Cechy wspólne regulatorów:

RK-2006LPG/LP/LPP

Zasobnik CWU

Termostat pokojowy

Kocio³ na paliwo

sta³e

FD

PCWU

Tk

PCO

Tpod.

TCWU

Zapal.

Zasobnik CWU

Termostat pokojowy

Kocio³ na paliwo

sta³e

FD

PCWU

Tk

PCO

Tpod.

TCWU

Zapal.

RK-2006LPG2



RK-2006SPGM+MZL – Dwuczêœciowy z metalow¹ listw¹ do monta¿u w górnej pokrywie kot³a.

RK-2006SPGM+MZK

RK-2006SPGM+MZL

RK-2006SPGM+MZS

RK-2006SPGM+MZK – W obudowie kompaktowej do monta¿u na œcianie kot³a.

RK-2006SPGM+MZS – Dwuczêœciowy z modu³em wykonawczym na szynê.

www.pwkey.eu

Regulatory do kot ów z podajnikiem peletu³

Cechy wspólne regulatorów:

?Sterowanie pogodowe.
?

? Automatyczna modulacja mocy kot³a.
?Sterowanie podajnikiem zasypowym lub zewnêtrznym oraz  wewnêtrznym (stokerem).
?Mo¿liwoœæ palenia drewnem. 
?Sterowanie pomp¹ CO oraz pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU.
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii.
?Mo¿liwoœæ automatycznego zapalania paliwa.
?Wspó³praca z optycznym detektorem zap³onu paliwa lub czujnikiem temperatury spalin. 
?Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego.
?Kontrola braku opa³u i przegrzania.
?Wielojêzyczne menu.

Sterowanie zaworem mieszaj¹cym.
?P³ynne sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem.

Pco

Pco2

Tco2

Zasobnik CWU Kocio³ na paliwo

sta³e

FD
PCWU

Tk

Tpod.

TCWU

Zapal.

Termostat 

pokojowy

Termostat 

pokojowy

TZ

RK-2006SPGM

MZK/MZL/MZS



RK-2006SPGM+MZ4n – Panel wykonawczy w obudowie z gniazdami komputerowymi. 

RK-2006SPGM+MZM2

RK-2006SPGM+MZ4n RK-2006SPGM+MZM2 – W obudowie metalowej.

www.pwkey.eu

Regulatory do kot ów z podajnikiem peletu³

Cechy wspólne regulatorów:

?Sterowanie pogodowe.
?

? Automatyczna modulacja mocy kot³a.
?Sterowanie podajnikiem zasypowym lub zewnêtrznym oraz  wewnêtrznym (stokerem).
?Mo¿liwoœæ palenia drewnem. 
?Sterowanie pomp¹ CO oraz pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU.
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii.
?Mo¿liwoœæ automatycznego zapalania paliwa.
?Wspó³praca z optycznym detektorem zap³onu paliwa lub czujnikiem temperatury spalin. 
?Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego.
?Kontrola braku opa³u i przegrzania.
?Wielojêzyczne menu.

Sterowanie zaworem mieszaj¹cym.
?P³ynne sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem.

Pco

Pco2

Tco2

Zasobnik CWU Kocio³ na paliwo

sta³e

FD
PCWU

Tk

Tpod.

TCWU

Zapal.

Termostat 

pokojowy

Termostat 

pokojowy

TZ

RK-2006SPGM

MZM2/MZ4n



RK-2006SPGM2+MZM RK-2006SPGM2+MZM – W obudowie metalowej. Obs³uga dwóch wentylatorów. 
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Regulatory do kot ów z podajnikiem peletu³

RK-2006SPGM2+MZK4

RK-2006SPGM2+MZK4 – W obudowie kompaktowej do monta¿u na œcianie kot³a.

Cechy wspólne regulatorów:

Termostat 

pokojowy

TZ

Pco

Tco

FD
PCWU

Tk

Tpod.

TCWU

Zapal.

RK-2006SPGM2

MZK4/MZM

Zasobnik CWU
Kocio³ na paliwo

sta³e

?Obs³uga dwóch wentylatorów. 
?Sterowanie pogodowe.
?

? Automatyczna modulacja mocy kot³a.
?Sterowanie podajnikiem zasypowym lub zewnêtrznym oraz  wewnêtrznym (stokerem).
?Mo¿liwoœæ palenia drewnem. 
?Sterowanie pomp¹ CO oraz pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU.
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii.
?Mo¿liwoœæ automatycznego zapalania paliwa.
?Wspó³praca z optycznym detektorem zap³onu paliwa lub czujnikiem temperatury spalin. 
?Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego.
?Kontrola braku opa³u i przegrzania.
?Wielojêzyczne menu.

Sterowanie zaworem mieszaj¹cym.
?P³ynne sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem.



RK-2006L2B
?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO. 
?Sterowanie pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU. 
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii. 
?P³ynna automatyczna regulacja mocy kot³a. 
?Sterowanie systemem zapalania paliwa. 
?Sterowanie systemem podajnika z cofaniem paliwa. 
?Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego. 
?Kontrola braku opa³u i przegrzania. 
?Mo¿liwoœæ sterowania mieszad³em. 
?Wielojêzyczne menu.

Regulatory do kot ów z podajnikiem biomasy³

www.pwkey.eu

SP-1 Sterownik mechanizmu nape³niaj¹cego

Sterownik SP-1 jest mikroprocesorowym urzàdzeniem przeznaczonym do sterowania 
mechanizmem nape³niajàcym róýnego rodzaju zbiorniki (np. podajniki opa³u kot³ów na 
paliwo sta³e, itp.). Sterownik moýe wspó³pracowaã z jednym lub dwoma pojemnoúciowymi 
czujnikami zbliýeniowymi.

SP-1

www.pwkey.eu

RK-2006L2B

Kocio³ na paliwo

sta³e

Zasobnik CWU

Termostat pokojowy

Cz.otw.

M

PCO

TkTCWU

PCWU

Tpod.



RK-2001WK

UMS-4PK

?Sterowanie termokominkiem z p³aszczem wodnym.
?Mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ obiegu CO oraz pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU.
?Funkcja dogrzewania zasobnika – likwidacja bakterii.
?Mo¿liwoœæ wspó³pracy z dodatkowym kot³em. 
?Sterowanie wentylatorem wyci¹gowym spalin. 
?Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika otwarcia drzwiczek (opcja). 
?Wbudowany termostat pokojowy. 
?Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika temperatury pomieszczenia. 

Modu³ UMS-4PK – Wysokoœæ temperatury w obiegu CO zale¿y od temperatury zewnêtrznej i 
utrzymywana jest na odpowiednim poziomie poprzez sterowanie si³ownikiem zaworu 
mieszaj¹cego.

Regulatory termokominków

UM-1

Cz.otw.

Kocio³ dodatkowy
Zasobnik CWU Termokominek

Czujnik temperatury

pokojowej
RK-2001WK

PCO

PCWU

TCWU
Tk

TZ

PCO

TCO

Termokominek

M

UMS-4PK

Tk

www.pwkey.eu



RK-2010

Obieg CO:
 Wbudowany tygodniowy programator temperatury pokojowej
 Proste ustalanie wysokoœci temperatur dzieñ/noc
 Programowana charakterystyka pogodowa
 Programowana temperatura maksymalna obiegu
 Programowany wspó³czynnik korekcji temperatury wewnêtrznej
 Programowany sposób pracy si³ownika zaworu mieszaj¹cego
 Programowana histereza obiegu grzewczego
 Tygodniowy program ogrzewania (5 zakresów dla ka¿dego dnia)
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia jednego z 3 predefiniowanych programów

   dobowych producenta
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu regulacji STA£EJ przez okreœlon¹ liczbê dni
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu OCHRONA
 Mo¿liwoœæ zaprogramowania dobowego programu u¿ytkownika
 Kopiowanie programów producenta do programu u¿ytkownika
 Kopiowanie dni programu u¿ytkownika

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Mo¿liwoœæ zaprogramowania temperatur prze³¹czenia trybu pracy ZIMA/LATO · Mo¿liwoœæ rêcznego 
prze³¹czenia trybu pracy · Tygodniowy zegar z podtrzymaniem bateryjnym· Mo¿liwoœæ przywrócenia 
ustawieñ producenta · Reakcja na uszkodzenia maj¹ca za zadanie zapewnienie ci¹g³oœci pracy · 
Ochrona pomp CO przez zakleszczeniem latem · Mo¿liwoœæ podgl¹du wszystkich temperatur 
zmierzonych.

Obieg CWU:
Mo¿liwoœæ wy³¹czenia toru CWU
 Programowania temperatura kot³a przy której mo¿na za³¹czyæ pompê CWU
 Programowana histereza temperatury CWU
 Mo¿liwoœæ pracy z priorytetem CWU
 Program likwidacji flory bakteryjnej
 Tygodniowy program przygotowania CWU (5 zakresów dla ka¿dego dnia)
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu sta³ego CWU przez okreœlon¹ liczbê dni

– 
–
–
–
–
–
–

TCWU

Ts Czujnik temperatury

pokojowej

Tk

Pk

TA

Ta

Ps

PCWU

PCO

TCO

Akumulator ciep³a

Kocio³ olejowy

lub gazowyTz
Zasobnik CWU

Kocio³ na

paliwo sta³e

M

M

Zintegrowane systemy grzewcze

Kocio³:
Obs³uga kot³a na paliwo sta³e

 Programowana temperatura minimalna kot³a
 Programowana maksymalna temperatura kot³a
 Programowana histereza za³¹czania kot³a
 Automatyczne w³¹czanie dodatkowego kot³a olejowego

    lub gazowego w przypadku braku opa³u
Akumulator ciep³a:

 Obs³uga akumulatora ciep³a poprzez sterowanie pomp¹ kot³a
   w zale¿noœci od ró¿nicy temperatur kot³a i akumulatora

 Dwupunktowy pomiar temperatury w akumulatorze ciep³a
Uk³ad solarny:

 Automatyczne sterowanie pomp¹ obiegu solara w zale¿noœci
od ró¿nicy temperatur solara i akumulatora ciep³a

– 
–
–
–
–

–

–

–

www.pwkey.eu



UMS-4K

Tpow1 Tpow2

1/21/2

Modu³ UMS-4K jest do sterowania prac¹ dwustopniowego palnika kot³a gazowego lub olejowego oraz pomp¹ kot³a lub pomp¹ mieszaj¹c¹ wodê 
powrotn¹ kot³a. Urz¹dzenie wyposa¿one zosta³o w wejœcie steruj¹ce za³¹czaniem palnika oraz wyjœcie umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie szeregowe kolejnego modu³u 
UMS-4K. Rozwi¹zanie takie umo¿liwia za pomoc¹ odpowiedniej iloœci modu³ów sterowanie dowoln¹ iloœci¹ kot³ów w kaskadzie.

przeznaczony 

?£atwoœæ obs³ugi. 
?Bogate funkcje serwisowe. 
?Mo¿liwoœæ ³¹czenia kot³ów w kaskadê. 
?Specjalne algorytmy pracy badaj¹ce obci¹¿enie kot³a. 
?Mo¿liwoœæ wspó³pracy z dowolnym regulatorem kot³a.
?Rozbudowane mo¿liwoœci sterowania pompami.
?Ochrona kot³a przed przegrzaniem. 
?Obudowa do monta¿u na szynê DIN. 

Kaskady kot³ów

www.pwkey.eu

Uniwersalny regulator przeznaczony do regulacji temperatury kot³ów wodnych. Regulator posiada wyjœcie steruj¹ce wentylatorem do kot³a na paliwo sta³e oraz 
mo¿liwoœæ sterowania palnikiem olejowym lub gazowym. Bogate mo¿liwoœci programowania parametrów regulatora umo¿liwiaj¹ precyzyjne dopasowanie 
parametrów pracy kot³a do systemu ogrzewania i ka¿dego rodzaju paliwa. 

RK-2001W2N

Tk

PCO

PCWU

TCWU

Kocio³ olejowy

lub gazowyKocio³ na paliwo

sta³e

Zasobnik CWU

RK-2001W2N

UMS-4K

Termostat pokojowy

Regulatory do kot³ów na olej-gaz

?Sterowania  kot³em olejowym lub gazowym

?Mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU
?Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii
?Wspó³praca z termostatem pokojowym
?Mo¿liwoœæ precyzyjnej regulacji pracy wentylatora
?Autodiagnostyka czujników regulatora
?Testowanie wyjœæ zewnêtrznych

?Sterowanie wentylatorem i pomp¹ obiegow¹ CO

Tk1 Tk2

Pk2Pk1



– 
–
– 
– 
– 
– 
–
– 

– 
– 
– 

Pomiar temperatury zewnêtrznej
 Programowanie charakterystyki pogodowej
Wbudowany termostat pokojowy
Automatyczna korekcja temperatury w obiegu CO
Sterowanie zaworem mieszaj¹cym
Precyzyjna regulacja obrotów wentylatora 
 Tryb LATO/ZIMA
Mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ CO oraz pomp¹ 

³aduj¹c¹ zasobnik CWU
Funkcja dogrzewania zasobnika – likwidacja bakterii
Autodiagnostyka czujników regulatora
WskaŸnik braku opa³u i przegrzania   

RK-2002W

Pogodowe regulatory do kot³ów na paliwo sta³e

www.pwkey.eu

M

Kocio³ na paliwo

sta³e

Zasobnik CWU

Czujnik temperatury

pokojowej
RK-2002W

PCO

TCO

TCWU
Tk

TZ

UM-1

PCWU

Regulator RK-2002W jest urz¹dzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury kot³ów 
wodnych opalanych paliwem sta³ym. Temperatura wody w obiegu CO regulowana jest za pomoc¹ 
zaworu mieszaj¹cego, a jej wartoœæ okreœlana jest na podstawie zaprogramowanej charakterystyki 
pogodowej i zale¿y od temperatury zewnêtrznej. Temperatura kot³a regulowana jest poprzez zmianê 
prêdkoœci obrotowej wentylatora nadmuchowego. Urz¹dzenie umo¿liwia przygotowanie CWU (opcja 
z modu³em UM-1). Zaprogramowana wysokoœæ temperatury wody u¿ytkowej utrzymywana jest 
poprzez odpowiednie sterowanie pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU. W przypadku niewykorzystywania 
zasobnika CWU mo¿liwe jest sterowanie pomp¹ mieszaj¹c¹ wodê powrotna do kot³a.



EKO-2200

Mo¿liwoœæ zaprogramowania temperatur prze³czenia trybu pracy ZIMA/LATO · Tygodniowy zegar z podtrzymaniem bateryjnym 
Parametry zabezpieczone has³em · Mo¿liwoœæ wprowadzenia korekty wskazañ dla ka¿dego czujnika osobno · Reakcja na uszkodzenia maj¹ca za zadanie 
zapewnienie ci¹g³oœæ pracy · Mo¿liwoœæ sprawdzenia temperatur zadanych programami regulacji · Mo¿liwoœæ podgl¹du wszystkich zmierzonych temperatur ·  
Podgl¹d stanu obwodów wyjœciowych (kontrolki na panelu) · Ochrona pomp przed zakleszczeniem latem ·  Obs³uga kot³a z jedno-lub dwustopniowym palnikiem · 
Programowany sposób za³¹czania drugiego stopnia palnika · Programowana temperatura minimalna kot³a · Programowana maksymalna temperatura kot³a · 

 Rêczne prze³¹czanie trybu pracy · · 

Pogodowe regulatory do kot³ów na olej-gaz

www.pwkey.eu

Obieg CO/CO2:
 Programowana charakterystyka pogodowa
 Programowana temperatura maksymalna obiegu
 Programowany wspó³czynnik korekcji temperatury wewnêtrznej
 Programowany sposób pracy si³ownika zaworu mieszaj¹cego
 Programowana histereza obiegu grzewczego
 Mo¿liwoœæ niepod³¹czenia czujnika TP (brak korekcji temperatury)
Mo¿liwoœæ niepod³¹czenia czujnika TP2 (brak korekcji temperatury)
Mo¿liwoœæ wy³¹czenia toru Co2
Mo¿liwoœæ wy³¹czenia czujnika pomieszczenia Tp2,

 Tygodniowy program ogrzewania (5 zakresów dla ka¿dego dnia)
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia jednego z 3 predefiniowanych programów

   dobowych producenta
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu regulacji STA£EJ przez okreœlon¹ liczbê dni
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu OCHRONA
 Mo¿liwoœæ zaprogramowania dobowego programu u¿ytkownika
 Kopiowanie programów
Mo¿liwoœæ dobowego obni¿enia temperatury CO przy wy³¹czonym 

czujniku Tp2.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

 
 
 

 

Obieg CWU:
 Mo¿liwoœæ wy³¹czenia toru CWU
 Programowana temperatura kot³a, przy której mo¿na za³¹czyæ pompê CWU
 Programowana histereza temperatury CWU
 Mo¿liwoœæ pracy z priorytetem CWU
 Program likwidacji flory bakteryjnej
 Tygodniowy program przygotowania CWU (5 zakresów dla ka¿dego dnia)
 Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu sta³ego CWU przez okreœlon¹ liczbê dni

–
–
–
–
–
–
–

Pco2

Pco1

Tco1

Tco2

Zasobnik CWU

Palnik

Kocio³ olejowy

lub gazowy

PCWU

TZ

Tk

Czujnik temperatury

pokojowej

TCWU

Czujnik temperatury

pokojowej

EKO-2200



UMP-2

UMP-3

Modu³ – Ustawianie czasu przerwy si³ownika. Histereza ogrzewania sta³a.UMP-3 

Modu³ UMP-2 – Ustawianie histerezy ogrzewania. Czas przerwy si³ownika sta³y.

Modu³y przeznaczone do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO. Prosta konstrukcja 
umo¿liwia ³atwe ustawianie charakterystyki pogodowej oraz parametrów obiegu ogrzewania. 
Wspó³praca z dowolnym sterownikiem kot³a posiadaj¹cym wejœcie termostatu pokojowego. Mo¿liwe 
bezpoœrednie sterowanie obwodem zasilania palnika lub wentylatora nadmuchu. Regulacja 
temperatury w obiegu CO za pomoc¹ si³ownika zaworu mieszaj¹cego. Mo¿liwoœæ dopasowania 
histerezy regulowanej temperatury CO  do sterowanego uk³adu. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia równolegle 
dowolnej liczby modu³ów UMP-2 lub UMP-3 – oznacza to, ¿e do jednego kot³a mo¿na pod³¹czyæ kilka 
niezale¿nych obiegów centralnego ogrzewania. Mo¿liwoœæ wspó³pracy z dowoln¹ liczb¹ modu³ów 
UMS-1 steruj¹cymi pompami obiegu ogrzewania CO i pompami ³aduj¹cymi zasobnik CWU.

REGULATOR
KOT£A

Tk

PCO

TCO

PCWU

TZ

TZ

Kocio³ Zasobnik CWU

TCWU

UMP-2/3

Modu³y pogodowe

www.pwkey.eu

UMP-2/3

M M

�ród³o ciep³a

TCO

PCO

Tzas.



Modu³ Przeznaczony do regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO w instalacjach 
posiadaj¹cych sta³e Ÿród³o zasilania np. w wêz³ach cieplnych. Wysokoœæ temperatury w obiegu CO 
utrzymywana jest poprzez sterowanie si³ownikiem zaworu mieszaj¹cego i wskazywana jest na 
wyœwietlaczu. £atwoœæ obs³ugi i bogate mo¿liwoœci programowania parametrów umo¿liwiaj¹ 
dopasowanie pracy si³ownika do sterowanego uk³adu. Modu³ posiada wyjœcie przeznaczone do 
sterowania pomp¹ CO oraz wejœcie obni¿enia temperatury wody instalacyjnej, a tak¿e wejœcie 
wy³¹czaj¹ce ogrzewanie. Modu³ umo¿liwia tak¿e pod³¹czenie zegara lub termostatu pokojowego. 
Funkcja ta pozwala na obni¿enie  temperatury nocnej ogrzewanego obiegu.

UMS-4PS 

Modu³ 
si³ownikiem zaworu mieszaj¹cego. W przypadku uk³adów grzewczych wyposa¿onych w kocio³,  
modu³  utrzymuje w³aœciw¹ temperaturê wody zasilaj¹cej poprzez  odpowiednie sterowanie prac¹ 
kot³a. Przy pracy w uk³adach z innym  Ÿród³em ciep³a np. (akumulator, wêze³ cieplny, itp.) UMS-4P nie 
ma wp³ywu na temperaturê wody zasilaj¹cej, monitoruje jednak jej wysokoœæ po to, aby zimniejsza 
woda zasilaj¹ca nie wp³ywa³a niepotrzebnie do obiegu ogrzewania. W takiej sytuacji styki za³¹czaj¹ce 
kocio³ mog¹ zostaæ wykorzystane do sterowania pomp¹ CO. 

UMS-4P  Wysokoœæ temperatury w obiegu CO utrzymywana jest poprzez sterowanie 

MM

�ród³o ciep³a

UMS-4P/4PS

UMS-4P

Termostat pokojowy

TCO

PCO

TZ

UMS-4P

UMS-4PS

Modu³y pogodowe

REGULATOR

KOT£A

Kocio³ Zasobnik CWU

TCO

PCOTkTCWU

TZ

PCWU
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Modu³ – Modu³ mo¿na wykorzystaæ 
zarówno w instalacjach wyposa¿onych w kocio³ CO, jak i dowolne inne Ÿród³o ciep³a (akumulator, 
wêze³ cieplny, itp.). W przypadku uk³adów grzewczych wyposa¿onych w kocio³, modu³ utrzymuje 
w³aœciw¹ temperaturê wody zasilaj¹cej poprzez odpowiednie sterowanie prac¹ kot³a. Modu³ posiada 
mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu temperatury powrotu lub w przypadku niewykorzystywania 
czujnika temperatury zewnêtrznej, pod³¹czenie czujnika temperatury powrotu w celu ochrony kot³a. 
Modu³ umo¿liwia pod³¹czenie zegara lub termostatu pokojowego. Funkcja ta pozwala na obni¿enie 
temperatury nocnej ogrzewanego obiegu, a tak¿e na kontrolê temperatury w ogrzewanym 
pomieszczeniu. Konstrukcja urz¹dzenia umo¿liwia pod³¹czenie dowolnej liczby modu³ów do jednego 
czujnika temperatury zewnêtrznej.

 UMS-4PR Posiada po³¹czone cechy UMS-4P oraz UMS-4PS. 

Modu³ – Posiada po³¹czone cechy UMS-4P oraz UMS-4PS. 
obudowie hermetycznej i mo¿e posiadaæ  wyprowadzenia przewodów poprzez d³awnice. Obudowa 
dostosowana jest do zamontowania bezpoœrednio na œcianie.

UMS-4PRh Modu³ wykonany jest w 

UMS-4PR

UMS-4PRh

Modu³y pogodowe
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Modu³  jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem przeznaczonym do sterowania kot³em oraz 
pomp¹ ³aduj¹c¹ akumulator ciep³a. W³aœciwa temperatura wody zasilaj¹cej utrzymywana jest poprzez 
odpowiednie sterowanie prac¹ kot³a. Modu³ wyposa¿ony zosta³ w dodatkowe wejœcie i wyjœcie, które 
mog¹ zostaæ wykorzystane do obs³ugi toru CWU zasilanego z akumulatora ciep³a lub kot³a. W 
przypadku, kiedy uk³ad nie posiada wody u¿ytkowej lub jej przygotowanie realizowane jest w inny 
sposób, dodatkowe wejœcie pomiarowe mo¿e zostaæ wykorzystane do pomiaru temperatury w dolnej 
czêœci akumulatora ciep³a w celu oceny stopnia jego na³adowania.

 UMS-4A

Modu³ 
górnej i dolnej akumulatora. Praca modu³u polega na  kontroli temperatury zadanej akumulatora i 
ró¿nicy temperatur górnej i dolnej. Sygna³ za³¹czenia kot³a powoduje jednoczesne za³¹czenie pompy 
³aduj¹cej akumulator.

UMS-4AP s³u¿y do obs³ugi akumulatora ciep³a  wyposa¿onego w dwa czujniki: temperatury 

REGULATOR

KOT£A

T

A

a

M

Kocio³ Akumulator ciep³a

UMS-4A

TA

Ta

Tk

UMS-4AP

UMS-4A

Regulatory sterowania pomp
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Modu³  jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem przeznaczonym do sterowania pomp¹ obiegu 
ogrzewania CO oraz pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik wody u¿ytkowej CWU. Prosta konstrukcja umo¿liwia 
³atwe ustawianie temperatur za³¹czenia pomp i histerezy dzia³ania. Modu³ mo¿e wspó³pracowaæ z 
dowolnym sterownikiem kot³a posiadaj¹cym wejœcie termostatu pokojowego. Modu³ umo¿liwia tak¿e 
bezpoœrednie sterowanie obwodem zasilania palnika lub wentylatora nadmuchu. Zastosowane 
rozwi¹zania techniczne umo¿liwiaj¹ wspó³pracê z dowoln¹ liczb¹ modu³ów UMS-1 – pozwala to na 
pod³¹czenie do jednego kot³a kilku niezale¿nych obiegów centralnego ogrzewania, a w przypadku 
wspó³pracy z modu³ami UMP/UMS-4 sterowanie wieloma obiegami regulowanymi pogodowo.

UMS-1

Modu³  jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem przeznaczonym do sterowania pomp¹ obiegu 
ogrzewania CO oraz opcjonalnie pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik CWU lub pomp¹ mieszaj¹c¹. Modu³ 
posiada wyjœcie przeznaczone do sterowania kot³em, palnikiem lub wentylatorem nadmuchu oraz 
konfigurowalne wejœcie, do którego mo¿na pod³¹czyæ czujnik pokojowy lub termostat stykowy. 
Konstrukcja urz¹dzenia umo¿liwia jednoczesne zastosowanie w uk³adzie grzewczym dowolnej liczby 
modu³ów UMS/UMP.

UMS-4S

UMS-1

UMS-4S

Regulatory sterowania pomp

Kocio³ na paliwo

sta³e

Zasobnik CWU

UMS-1/4S

Termostat pokojowy
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TCWU Tk
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REGULATOR
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Regulatory przeznaczone do regulacji temperatury pokojowej. Praca urz¹dzenia polega na kontrolowaniu temperatury pomieszczenia i w przypadku, kiedy bêdzie 
ona ni¿sza od zaprogramowanej regulator za³¹czy kocio³, a na wyœwietlaczu obok temperatury kot³a pojawi siê symbol pracy pompy. Po osi¹gniêciu zadanej 
temperatury pomieszczenia zgaœnie symbol pompy, regulator wy³¹czy kocio³ i przejdzie w stan czuwania. W ka¿dej chwili obracaj¹c  ga³k¹ mo¿emy zmieniæ  
temperaturê  zadan¹.

RT-208G

RT-208GT

RT-208GT – Posiada wszystkie cechy regulatora RT-208G oraz dodatkowo:

RT-208G – Programowanie tygodniowe 24h/7 dni · Czytelny podœwietlany wyœwietlacz LCD · 
Programowanie i pomiar temperatury z rozdzielczoœci¹ do 0,1°C · 3 definiowane programy 
u¿ytkownika · Program rêczny · Kopiowanie programów · Wybór jêzyka · Ustawianie daty i czasu · 
Ustawienia ekranu (jasnoœæ obs³ugi, jasnoœæ czuwania, kontrast) · Przywrócenie ustawieñ producenta 
Program przeciwzamro¿eniowy · Ustawienia serwisowe zabezpieczone has³em · Mo¿liwoœæ pomiaru 
temperatury w trzech pomieszczeniach · 

Obs³uga parametrów kot³a za pomoc¹ regulatora pokojowego.
Regulator pokojowy ³¹czy siê za pomoc¹ transmisji danych z regulatorem kot³a dziêki
czemu mo¿emy sterowaæ wszystkimi jego funkcjami bez koniecznoœci wizyty w kot³owni.

Regulatory pokojowe

www.pwkey.eu

Urz¹dzenie posiada fabrycznie wbudowany czujnik temperatury pokojowej oraz wejœcia 
czujników T1 i T2, które mog¹ byæ wykorzystane do pomiaru temperatury kot³a, temperatury
zewnêtrznej lub jako dodatkowe czujniki temperatury wewnêtrznej. W przypadku zastosowania 
pomiaru temperatury kot³a mo¿liwe jest ustawienie histerezy za³¹czania kot³a, alarmu przegrzania 
kot³a oraz alarm braku opa³u.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do oœmiu termostatów pokojowych.
Regulatory pokojowe w wersji GT s¹ kompatybilne z wieloma  naszymi regulatorami kot³ów.
W zale¿noœci od tego czy sterownik kot³a posiada obs³ugê jednego, czy dwóch obiegów CO, 
mo¿emy do niego pod³¹czyæ za  pomoc¹ transmisji danych do oœmiu termostatów pokojowych.
Przy pod³¹czeniu kilku termostatów ka¿dy z termostatów mo¿e za³¹czyæ dany obieg.



RT-208B

UMI-1

Programowanie tygodniowe 24h/7 dni · Czytelny podœwietlany wyœwietlacz LCD · Programowanie i 
pomiar temperatury z rozdzielczoœci¹ do 0,1°C · 3 definiowane programy u¿ytkownika · Program 
rêczny · Kopiowanie programów · Wybór jêzyka · Ustawianie daty i czasu · Ustawienia ekranu (jasnoœæ 
obs³ugi, jasnoœæ czuwania, kontrast) · Pomiar temperatury zewnêtrznej · Pomiar temperatury 
pomieszczenia · Pomiar temperatury kot³a.   Histereza za³¹czania kot³a · 

Alarm przegrzania kot³a · Alarm braku opa³u · Przywrócenie ustawieñ 
producenta · Program przeciwzamro¿eniowy · 

Regulacja zakresu 
temperatury pracy kot³a · 

Ustawienia serwisowe zabezpieczone has³em.

Modu³ Internetowy  pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a przez internet lub sieæ lokaln¹, 
sterowanie i monitorowanie pracy kot³owni z dowolnej przegl¹darki internetowej. Korzystaj¹c z 
modu³u UMI–1 u¿ytkownik ma dostêp do swojej kot³owni z dowolnego miejsca na œwiecie. 
U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ kontrolowania na ekranie komputera domowego, stanu wszystkich 
parametrów urz¹dzeñ instalacji kot³a i w razie koniecznoœci je zmieniaæ. W przypadku wyst¹pienia 
jakiegoœ uszkodzenia np. czujnika temperatury kot³a, u¿ytkownik mo¿e natychmiast otrzymaæ 
wiadomoœæ e-mail, a po pod³¹czeniu modu³u GSM wiadomoœæ SMS informuj¹c¹ o zaistnia³ej sytuacji. 
Modu³ posiada mo¿liwoœæ wprowadzenia w³asnych ustawieñ powiadomieñ. Oprócz podgl¹du 
temperatury ka¿dego czujnika dostêpna jest równie¿ historia pracy wszystkich parametrów regulatora 
kot³a.

UMI–1

Regulator przeznaczony do programowania dobowego i regulacji temperatury kot³a. Praca urz¹dzenia polega na kontrolowaniu temperatury kot³a i w przypadku, 
kiedy bêdzie ona ni¿sza od zaprogramowanej regulator za³¹czy kocio³, a na wyœwietlaczu w prawym dolnym rogu pojawi siê symbol p³omienia informuj¹cy o pracy 
palnika. Po osi¹gniêciu temperatury zadanej kot³a zgaœnie symbol p³omienia, regulator wy³¹czy kocio³ i przejdzie w stan czuwania. W ka¿dej chwili obracaj¹c ga³k¹ 
mo¿emy zmieniæ temperaturê zadan¹. 

Programatory dobowe

Modu³y internetowe
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W rozbudowanych uk³adach sterowania konieczne jest 
zastosowanie wielu regulatorów oraz uk³adów wykonawczych. 
Tablice pozwalaj¹ na zamontowanie dodatkowych uk³adów 
zabezpieczaj¹cych oraz steruj¹cych, np. prze³¹czników pracy 
automatycznej lub rêcznej.

W przypadku, gdy nie jest mo¿liwe zainstalowanie regulatora w konsoli 
kot³a, wykonujemy na zamówienie odpowiedni¹ szafê. Rysunek 
przedstawia widok szafy sterowniczej z regulatorem EKO-2200 do kot³owni 
z kot³em posiadaj¹cym palnik 2 stopniowy oraz dwoma obiegami CO z 
zaworami mieszaj¹cymi i obiegiem przygotowania CWU. Regulator posiada 
wbudowane dwa termostaty pokojowe oraz termostat CWU. Szafa posiada 
zabezpieczenia na wszystkie obwody sterowania, a tak¿e umo¿liwia 
ustawienie trybu pracy rêcznej.

Szafy sterownicze do kot³owni

www.pwkey.eu



  P.W. KEY
  11-200 Bartoszyce ul. Bohaterów Warszawy 67
  +48 89 763 50 50
  +48 89 763 50 51
  pwkey@onet.pl 
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TELEPHONE
FAX

E-MAIL

info       503 938 638

CT-1 czujnik temperatury 
w zestawie przewód 1-1,5m

Akcesoria

CK-1 czujnik temperatury kot³a
(o zwiêkszonej szybkoœci dzia³ania)

w zestawie przewód 1-1,5m

CT-2 czujnik temperatury 
w zestawie przewód 2,5m

CT-4 czujnik temperatury 
w zestawie przewód 5m

SP-1 sterownik mechanizmu
nape³niaj¹cego

Termostat temperatury powrotu
-przylgowy

Regulacja 0-90°C

CP-1 czujnik temperatury
pokojowej

CZ-1 czujnik temperatury
zewnêtrznej

PT-1000 czujnik temperatury
spalin lub paleniska (do 500°C) 

CH-1 czujnik hallotronowy
w zestawie: przewód 2,5m

FD-1 fotodetektor p³omienia
w zestawie przewód 0,5m

 Obudowa nakot³owa
w zestawie: przewód sieciowy
- gniazda wyjœciowe (komputerowe)

UM-1 modu³ dodatkowy Czujnik pojemnoœciowy
 18 mm

Czujnik pojemnoœciowy
 30 mm

www.pwkey.eu


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28

