
 
 

 

Sterownik pomp obiegowych Euroster serii 1100 
 
 

Euroster serii 1100/1100C to elektroniczny regulator pompy centralnego ogrzewania 

przeznaczony do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej zgodnie z 

zadaną temperaturą.  

Zespół regulator – pompa przeznaczony jest do wymuszenia obiegu wody w instalacjach 

C.O. z kotłem węglowym lub gazowym bez układu sterującego pracą pompy. Zastosowany w 

regulatorze czujnik mierzy temperaturę wody na zasilaniu instalacji C.O. W instalacji C.O. z 

kotłem węglowym regulator wyłączy pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle. 

  

W instalacji C.O. z kotłem gazowym temperatura ustawiona na regulatorze musi być niższa 

od temperatury ustawionej na termostacie w kotle C.O. Ustawienie pokrętła regulatora na 

temperaturę powyżej punktu rosy zapobiega poceniu się kotła w trakcie rozgrzewania wody w 

C.O. Czujnika nie zanurzać w cieczach oraz instalować na wylotach spalin do komina. 

Odbiornik wyposażony jest w dwie kontrolne diody: 

• świecąca dioda zielona – sterownik działa w trybie pracy automatycznej.  

• Regulator załącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury nastawionej na pokrętle regulatora.  

• świecąca dioda zielona i czerwona – sterownik działa w trybie pracy ciągłej. Pompa pracuje nieprzerwanie, 

niezależnie od temperatury nastawionej na regulatorze i rzeczywistej temperatury w miejscu zamontowania czujnika.  

 

Dane techniczne: 

• Zakres nastawy temperatury: 25ºC – 55ºC 

• Histereza: 5ºC 

• Zasilanie: 230 V AC 

• Prąd maksymalny: – 5 A AC. 

• Sterowniki Euroster 1100C jest wyposażony dodatkowo w system ANTY STOP, który zapobiega 

procesowi zatarcia wirnika nieużywanej pompy. Dodatkowo wbudowany procesor po zakończeniu sezonu 

grzewczego co 14 dni samoczynnie uruchamia pompę na 30 sekund. Aby system działał po sezonie, 

sterownik należy pozostawić włączony.  

 
 

 
Sterownik pomp obiegowych Euroster serii 1100E 
 
Euroster 1100E to sterownik przeznaczony do współpracy z pompą C.O. lub C.W.U..  

W układzie grzewczym C.O. zespół regulator – pompa przeznaczony jest do wymuszenia 

obiegu wody z kotłem węglowym lub gazowym.  układzie C.W.U. sterownik utrzymuje stałą 

temperaturę wody w zasobniku lub w instalacji ciepłej wody użytkowej. Zastosowany w 

sterowniku cyfrowy czujnik mierzy temperaturę wody na zasilaniu instalacji C.O. lub na 

zbiorniku C.W.U.  

  

Sterownik pompy centralnego ogrzewania Euroster 1100E jest wyposażony w system ANTY 

STOP, który zapobiega procesowi zatarcia wirnika nieużywanej pompy.  

W instalacji C.O. z kotłem węglowym regulator wyłączy pompę obiegową po wygaśnięciu 

płomienia w kotle.  instalacji C.O. z kotłem gazowym temperatura ustawiona na regulatorze 

musi być niższa od temperatury ustawionej na termostacie w kotle C.O. Ustawienie pokrętła 

regulatora na temperaturę powyżej punktu rosy zapobiega poceniu się kotła w trakcie rozgrzewania wody w C.O.  

Na wyświetlaczu znajdują się dwie kontrolne diody: 

• świecąca dioda czerwona – sterownik przełączony w tryb pracy z C.W.U.  

• świecąca dioda zielona – sterownik przełączony w tryb pracy z pompą C.O.  

Tryby pracy  sterownika Euroster 1100E: 

Tryb pracy automatycznej - sterownik załącza i wyłącza pompę w zależności od zaprogramowanej temperatury. 

Tryb pracy ciągłej - pompa pracuje nieprzerwanie, niezależnie od trybu pracy sterownika C.W.U. lub C.O. 

Dane techniczne: 

• Zakres nastawy temperatury: 10ºC – 80ºC 

• Zakres pomiaru temperatury:1ºC – 99ºC 

• Histereza C.O.: 5ºC 

• Histereza C.W.U.: 2ºC 

• Zasilanie: 230 V AC 

• Prąd maksymalny: 5 A AC. 


