
Sterowniki elektroniczne 
KELLER do pomp c.o. i c.w.u. 

ź do sterowania pompą c.o. w instalacjach grzewczych
ź automatycznie załącza i wyłącza pompę obiegową w zależności od temperatury
ź wymusza obieg wody w instalacjach c.o. z kotłem węglowym i gazowym bez układu 

sterującego pracą pompy
ź zastosowany w sterowniku czujnik mierzy temperaturę wody na zasilaniu instalacji c.o.
ź wyłącza pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle węglowym
ź zapobiega poceniu się kotła w trakcie rozgrzewania wody w instalacji
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Urządzenie sterowane pompa c.o.

Napięcie zasilania 230 V 50 Hz

Maksymalne obciążenie wyjścia 3 A 230 V 50 Hz

Maksymalny pobór mocy 1,2 W

Zakres pomiaru temperatury od +5°C do +90°C

Zakres regulacji temperatury od +5°C do +90°C

Dokładność regulacji temperatury 5°C

Zakres histerezy 5°C

Sygnalizacja wizualna Diody LED

Temperatura pracy od +5°C do +40°C

Temperatura przechowywania od 0°C do +65°C

Stopień ochrony IP 40, II klasa ochronności

Sterownik elektroniczny KELLER do pompy c.o.
KEL 715485

DANE TECHNICZNE:

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ!



SBS Sp. z o.o.   91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

ź do sterowania jednocześnie pompą obiegową c.o. i  c.w.u. w instalacjach grzewczych
ź niezależnie steruje pracą pompy c.o. i c.w.u.
ź w trybie pracy z pompą c.o.: 

ź wymusza obieg wody w instalacjach c.o. z kotłem węglowym i gazowym bez 
układu sterującego pracą pompy

ź zastosowany w sterowniku czujnik mierzy temperaturę wody na zasilaniu instalacji 
c.o.

ź wyłącza pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle węglowym
ź zapobiega poceniu się kotła w trakcie rozgrzewania wody w instalacji
ź system AntyStop zapobiega procesowi zatarcia wirnika nieużywanej pompy

ź w trybie pracy z pompą c.w.u.:
ź utrzymuje stałą temperaturę wody w zasobniku lub w instalacji ciepłej wody 

użytkowej, z priorytetem ładowania zasobnika lub bez
ź czujnik temperatury c.w.u. może być montowany w zasobniku c.w.u. lub w układzie 

instalacji ciepłej wody (trzecia rurka)

DANE TECHNICZNE:

ź do sterowania pompą obiegową c.o. lub c.w.u. w instalacjach grzewczych
ź w trybie pracy z pompą c.o.: 

ź wymusza obieg wody w instalacjach c.o. z kotłem węglowym i gazowym bez układu 
sterującego pracą pompy

ź zastosowany w sterowniku czujnik mierzy temperaturę wody na zasilaniu instalacji 
c.o.

ź wyłącza pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle węglowym
ź zapobiega poceniu się kotła w trakcie rozgrzewania wody w instalacji
ź system AntyStop zapobiega procesowi zatarcia wirnika nieużywanej pompy

ź w trybie pracy z pompą c.w.u.:
ź utrzymuje stałą temperaturę wody w zasobniku lub w instalacji ciepłej wody 

użytkowej
ź czujnik sterownika mierzy temperaturę zbiornika c.w.u.

DANE TECHNICZNE:
Urządzenie sterowane pompa c.o. lub c.w.u.

Napięcie zasilania 230 V 50 Hz

Maksymalne obciążenie wyjścia 3 A 230 V 50 Hz

Maksymalny pobór mocy 1,6 W

Zakres pomiaru temperatury od -5°C do +120°C

Zakres regulacji temperatury od +10°C do +80°C

Dokładność regulacji temperatury 1°C

Zakres histerezy 2°C - 10°C

Sygnalizacja wizualna podświetlany wyświetlacz LCD

Temperatura pracy od +5°C do +40°C

Temperatura przechowywania od 0°C do +65°C

Stopień ochrony IP 40, II klasa ochronności

Urządzenie sterowane pompa c.o. i c.w.u.

Napięcie zasilania 230 V 50 Hz

Maksymalne obciążenie wyjść 3 A 230 V 50 Hz

Maksymalny pobór mocy 1,6 W

Zakres pomiaru temperatury od -5°C do +120°C

Zakres regulacji temperatury od +20°C do +80°C tryb c.o.

od +20°C do +70°C tryb c.w.u.

Dokładność regulacji temperatury 1°C

Zakres histerezy 2°C - 10°C

Sygnalizacja wizualna podświetlany wyświetlacz LCD

Temperatura pracy od +5°C do +40°C

Temperatura przechowywania od 0°C do +65°C

Stopień ochrony IP 40, II klasa ochronności

Sterownik elektroniczny KELLER do 2 pomp c.o. i c.w.u. 
KEL 715508

Sterownik elektroniczny KELLER do pompy c.o. lub c.w.u. 
KEL 715492
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