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I. BEZPIECZEŃSTWO   

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych 

instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, 

należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i zasadami 

bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia 

lub sprzedaży. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji 

użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

  OSTRZEŻENIE 

 Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem 

(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci. 

 Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci. 

 

  UWAGA 

 Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić urządzenie, dlatego w czasie burzy należy odłączyć go od źródła 

zasilania. 

 Urządzenie należy zabezpieczyć przed zalaniem / zamoczeniem / wilgocią. 

 Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła oraz w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza. 

 

 

 

Po zakończeniu redakcji instrukcji w dniu 20.11.2017 roku mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej produktach. 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. 

Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. 

 

 

 

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że 

produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury 

utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma 

otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno 

wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do 

recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest 

przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów 

powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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II. OPIS URZĄDZENIA 
Zastosowanie regulatora pokojowego ST-281c zapewnia wygodne sterowanie i kontrolę temperatury pokojowej, kotła, 

bojlera oraz zaworów mieszających wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni. Sterownik 

przystosowany jest do współpracy z różnymi rodzajami sterowników głównych wyposażonych w komunikację RS: 

sterowniki standardowe, sterowniki pelletowe (wyposażone w zapalarkę) oraz sterowniki instalacji. 

Duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy pozwala na wygodną obsługę regulatora i modulację jego parametrów. 

Dodatkowym atutem jest możliwość wgrania zdjęć do pamięci sterownika, które będą wyświetlane jako wygaszacz 

ekranu. 

 

Funkcje sterownika: 

 Sterowanie temperaturą pokojową 

 Sterowanie temperaturą kotła C.O. 

 Sterowanie temperaturą C.W.U. 

 Sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modułem zaworu) 

 Podgląd temperatury zewnętrznej 

 Tygodniowy program ogrzewania 

 Budzik 

 Blokada rodzicielska 

 Wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej 

 

Wyposażenie sterownika: 

 Duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy 

 Wbudowany czujnik pokojowy 

 Kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła 

 Moduł do bezprzewodowej komunikacji RS – ST-260 (opcja dodatkowa) 
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III. MONTAŻ 

Regulator ST-281c przeznaczony jest do montażu podtynkowego. Sterownik powinien być montowany przez osobę z 

odpowiednimi kwalifikacjami. 

 

OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed 

pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. 
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1. Temperatura spalin (widoczne tylko w przypadku stosowania czujnika spalin w sterowniku głównym). 
2. Aktualna godzina oraz dzień tygodnia – kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do menu Czas 

umożliwiającego dokonanie zmiany aktualnej godziny oraz tygodnia. 
3. Ikona oznaczająca włączona opcje dobowej pracy kotła (tylko w przypadku kotła pelletowego). 
4. Ikona oznaczająca włączoną funkcję budzika. 
5. Ikona oznaczająca załączony sterowanie tygodniowe.  
6. Wejście do menu sterownika. 
7. Temperatura zaworu 1: aktualna oraz zadana - kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do menu 

umożliwiającego dokonanie zmiany zadanej temperatury zaworu 1. 
8. Temperatura zaworu 2: aktualna oraz zadana - kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do menu 

umożliwiającego dokonanie zmiany zadanej temperatury zaworu 2. 
 
 

UWAGA 

Aby dane dotyczące zaworu były wyświetlane na ekranie głównym regulatora pokojowego, w sterowniku 

głównym muszą one zostać załączone oraz zarejestrowane (w przypadku zewnętrznych modułów zaworu np.: 

ST-431N). W sytuacji, gdy zawór nie jest załączony na wyświetlaczu regulatora pokojowego ukazuje się ikona „!”.  

 

9. Temperatura bojlera 1: aktualna oraz zadana - kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do menu 
umożliwiającego dokonanie zmiany zadanej temperatury bojlera. 

10. Ikona oznaczająca pompę cyrkulacyjną – animacja ikony informuje o aktualnej pracy pompy. 
11. Ikona oznaczająca pompę C.W.U. – animacja ikony informuje o aktualnej pracy pompy. 
12. Ikona oznaczająca pompę C.O. – animacja ikony informuje o aktualnej pracy pompy. 
13. Temperatura kotła – aktualna oraz zadana. Jeśli wyświetlana jest również trzecia wartość temperatury oznacza 

to, że załączone jest sterowanie tygodniowe a wartość ta wskazuje aktualną korektę temperatury zadanej kotła. 
Kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do menu umożliwiającego zmianę temperatury zadanej 
kotła.  

14. Aktualny poziom paliwa w podajniku. 
15. Temperatura zewnętrzna (widoczne tylko w przypadku stosowania czujnika zewnętrznego w sterowniku 

głównym). 
16. Temperatura w pomieszczeniu – aktualna oraz zadana. Jeśli wyświetlana jest również trzecia wartość 

temperatury oznacza to, że załączone jest sterowanie tygodniowe a wartość ta wskazuje aktualną korektę 
temperatury zadanej pokoju. Kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do menu umożliwiającego 
zmianę temperatury zadanej pokoju. 
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V. FUNKCJE STEROWNIKA 

Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu graficznym widoczna jest strona główna. Po naciśnięciu ikony menu 

użytkownik przechodzi do poszczególnych funkcji sterownika. 

1.  SCHEMAT BLOKOWY MENU GŁÓWNEGO  

 

 

 

 

M
en

u

Czas

Zegar

Dzień tygodnia

Budzik

Zabezpieczenia

Auto-blokada

Kod PIN

Ekran

Wygaszacz ekranu

Widok ekranu

Noc od godziny

Dzień od godziny

Jasność w dzień

Jasność w nocy

Sterowanie tygodniowe

Włączona

Wyłączona

Ustawienia

Sterowanie kotłem Podmenu zależne od rodzaju sterownika głównego

Wybór języka

Informacja o programie

Ustawienia

Czujnik temperatury

Typ sterownika głównego

Zegar wbudowany

Aktualizacja oprogramowania

Komunikacja bezprzewodowa

















 

19 

 

 

Deklaracja zgodności UE  

 
Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biała Droga 31, deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, 

że produkowany przez nas ST-281c spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 

dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

8 maja 2013 r. „w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” wdrażającego postanowienia dyrektywy 

ROHS 2011/65/WE. 

 

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane: 

 

PN-EN 60730-2-9 :2011 art. 3.1a bezpieczeństwo użytkowania,  

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) art.3.1b kompatybilność elektromagnetyczna, 

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) art.3.1 b kompatybilność elektromagnetyczna, 

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego, 

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego. 

 

 

 

Wieprz, 20.11.2017 
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