
Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek

Kominki z płaszczem wodnym

KOD Nazwa Opis Zdjęcie

RT3B RT-03B Wojtuś 260 zł 

1x

RT3B-TD 310 zł 

1x

RT8K RT-08K Kominek PLUS 380 zł 

3x

RT8K-TD 410 zł 

3x

ZRT8P 499 zł 

ZRT8P1 510 zł 

ZRT8P2 550 zł 
3x

ZRT8P-TD 570 zł 

ZRT8P1-TD 585 zł 

ZRT8P2-TD 620 zł 
3x

ZRT8P-B 499 zł 

ZRT8P1-B 510 zł 

ZRT8P2-B 550 zł 
3x

ZRT8P-B-TD 570 zł 

ZRT8P1-B-TD 585 zł 

ZRT8P2-B-TD 620 zł 
Posiada trzy czujniki temperatury.

3x

ZRT8G-TD 670 zł 

ZRT8G1-TD 685 zł 

ZRT8G2-TD 720 zł 
3x

KOD Nazwa Opis Zdjęcie

Systemy Dystrybucji Gorącego Powietrza - DGP

Cena 
katalogowa 
netto (szt)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem 
wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp. 
Dostępny również w wersji nadtynkowej.

RT-03B Wojtuś                           
(TITANIUM Design)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem 
wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp.

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem 
wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w 
tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Dostępny również w wersji 
nadtynkowej.

RT-08K Kominek PLUS 
(TITANIUM Design)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem 
wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w 
tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU).

RT-08P Kominek LUX                
przepustnica 100 mm

Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym.                                       
Posiada trzy czujniki temperatury.

RT-08P Kominek LUX                
przepustnica 120 mm

Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). 
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.

RT-08P Kominek LUX                
przepustnica 150 mm

Dostępny również w wersji nadtynkowej.

RT-08P Kominek LUX                
100 mm (TITANIUM Design)

Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym.                                       
Posiada trzy czujniki temperatury.

RT-08P Kominek LUX                
120 mm (TITANIUM Design)

Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). 
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.

RT-08P Kominek LUX                
150 mm (TITANIUM Design)

RT-08P BUFOR LUX                    
przepustnica 100 mm

Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym w układzie grzeczym 
ze zbiornikiem buforowym.

RT-08P BUFOR LUX                    
przepustnica 120 mm

Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). 
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.

RT-08P BUFOR LUX                    
przepustnica 150 mm

Posiada trzy czujniki temperatury.                                                                           
 Dostępny również w wersji nadtynkowej.

RT-08P BUFOR LUX                    
100 mm (TITANIUM Design)

Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym w układzie grzeczym 
ze zbiornikiem buforowym.

RT-08P BUFOR LUX                    
120 mm (TITANIUM Design)

Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). 
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.

RT-08P BUFOR LUX                    
150 mm (TITANIUM Design)

RT-08G TATAREK                    
przepustnica 100 mm

Zestaw sterujący z wyświetlaczem graficznym do kominków z płaszczem 
wodnym.

RT-08G TATAREK                    
przepustnica 120 mm

Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). 
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.

RT-08G TATAREK                    
przepustnica 150 mm

Posiada trzy czujniki temperatury.                                                                           
   NOWOŚĆ !!!

Przepustnice mogą być uszczelnione na wyraźne życzenie klienta za 
dopłatą 5 zł.

Cena 
katalogowa 
netto (szt)



KOD Nazwa Opis Zdjęcie

RT3C RT-03C ARO 215 zł 

1x

RT3C-TD 267 zł 

1x

RT5 RT-05 Jacuś 385 zł 

RT10 RT-10 RO 115 zł 

RT10N RT-10N RO 115 zł 

Optymalizacja spalania, Systemy Akumulacji Ciepła

KOD Nazwa Opis Zdjęcie

ZRT8S-TD 870 zł 

ZRT8S1-TD 885 zł 

ZRT8S2-TD 920 zł 

ZRT8OS 840 zł 

ZRT8OS1 855 zł 

ZRT8OS2 885 zł 

ZRT8OS-TD 870 zł 

ZRT8OS1-TD 885 zł 

ZRT8OS2-TD 920 zł 

ZRT8OSw-TD 899 zł 

ZRT8OSw1-TD 915 zł 

ZRT8OSw2-TD 945 zł 
2x

ZRT8OM-TD 870 zł 

ZRT8OM1-TD 885 zł 

ZRT8OM2-TD 920 zł 

Cena 
katalogowa 
netto (szt)

Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika do urządzeń grzewczo 
nawiewowych (DGP). Posiada jeden czujnik temperatury powietrza. 
Dostępny również w wersji nadtynkowej.

RT-03C ARO                                
(TITANIUM Design)

Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika do urządzeń grzewczo 
nawiewowych (DGP). Posiada jeden czujnik temperatury powietrza. 
Dostępny również w wersji nadtynkowej.

Mikroprocesorowy dwumodułowy regulator obrotów silnika do urządzeń 
grzewczo nawiewowych (DGP). Posiada dwa czujniki temperatury. Jeden 
mierzy temperaturę przy aparacie nawiewnym, a drugi w pomieszczeniu.

Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych 
typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy 400 W. Podtynkowy

Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych 
typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy 400 W. Nadtynkowy

Cena 
katalogowa 
netto (szt)

RT-08 SAC                                    
100 mm (TITANIUM Design)

Zestaw sterujący dedykowany do systemów akumulacji ciepła.                    
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.           
                           

RT-08 SAC                                   
120 mm (TITANIUM Design)

Pozwala uzyskać wysoką temperaturę spalania, utrzymuje fazę żaru, 
zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem.

RT-08 SAC                                   
150 mm (TITANIUM Design)

Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C).                              
Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.

RT-08 OS v.3.0                            
        100 mm

Optymalizator procesu spalania w kominkach tradycyjnych.                    
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.           
                           

RT-08 OS v.3.0                            
       120 mm

Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed 
wychłodzeniem oraz przegrzaniem.

RT-08 OS v.3.0                            
       150 mm

Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C).                              
Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.

RT-08 OS v.3.0                            
        100 mm (TITANIUM 
Design)

Optymalizator procesu spalania w kominkach tradycyjnych.                    
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.           
                           RT-08 OS v.3.0                            

       120 mm (TITANIUM 
Design)

Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed 
wychłodzeniem oraz przegrzaniem.

RT-08 OS v.3.0                            
       150 mm (TITANIUM 
Design)

Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C).                              
Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.

RT-08 OS H2O                             
       100 mm (TITANIUM 
Design)

Optymalizator procesu spalania w kominkach tradycyjnych.                    
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.           
                           

RT-08 OS H2O                             
   120 mm (TITANIUM Design)

Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed 
wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Obsługuje nasadę wodną.

RT-08 OS H2O                             
      150 mm (TITANIUM 
Design)

Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C). Posiada dwa 
czujniki temp. wody. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek 
paleniska.RT-08 OM v.6.0                          

          100 mm (TITANIUM 
Design)

Optymalizator mocy palenia w kominkach: 1(min), 2 lub 3(max).                    
Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.           
                           

RT-08 OM v.6.0                          
      120 mm (TITANIUM 
Design)

Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed 
wychłodzeniem oraz przegrzaniem.

RT-08 OM v.6.0                          
         150 mm (TITANIUM 
Design)

Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C).                              
Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.



Sterowniki pomp, sterowniki zaworów mieszających

KOD Nazwa Opis Zdjęcie

RT3B RT-03B Wojtuś 260 zł 

1x

RT3B-TD 310 zł 

1x

TSP100 TSP-100 120 zł 

Sterownik pompy C.O. Posiada jeden czujnik temperatury.

TSP200 TSP-200 120 zł 

Sterownik pompy CWU. Posiada jeden czujnik temperatury.

RT-12 RT-12 Mieszacz 290 zł 

1x

Zasilanie awaryjne systemów grzewczych

KOD Nazwa Opis Zdjęcie

TZA1 A 200 WAC 499 zł 

TZA3 A 600 WAC 651 zł 

TZA2 SN-300 380 zł 

T-AKU01 Akumulator 65Ah/12V 520 zł 

T-AKU04 Akumulator 80Ah/12V 600 zł 

T-AKU03 Akumulator 120Ah/12V 760 zł 

Cena 
katalogowa 
netto (szt)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do pomp. Posiada jeden czujnik 
temperatury, obsługuje do dwóch pomp.                                      Dostępny 
również w wersji nadtynkowej.

RT-03B Wojtuś                           
(TITANIUM Design)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do pomp. Posiada jeden czujnik 
temperatury, obsługuje do dwóch pomp.

Mikroprocesorowy sterownik siłownika zaworu mieszającego.                      
Dostępny również w wersji nadtynkowej.

Cena 
katalogowa 
netto (szt)

Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przyłączeniowej 200W. Składa się z 
trzech podzespołów: przetwornicy 200W, ładowarki 13,8V/1,5A oraz 
układu przełączającego ze zwłoką czasową. Przykładowe zastosowanie: 
systemy kominkowe, kotły, systemy solarne, pompy.

Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przyłączeniowej 600W. Składa się z 
trzech podzespołów: przetwornicy 600W, ładowarki 13,8V/5A oraz układu 
przełączającego ze zwłoką czasową. Przykładowe zastosowanie: systemy 
kominkowe, kotły, systemy solarne, pompy.

Stabilizator napięcia o mocy 300W utrzymuje stabilne napięcie 230V. 
Pozwala na poprawną pracę urządzeniom wrażliwym na wahania napięcia 
w sieci. Dodatkowo zabezpiecza urządzenia przed nagłym wzrostem 
napięcia w sieci, odłączając szybko jego zasilanie.

Akumulator bezobsługowy AGM 65Ah/12V, dedykowany do zasilacza 
awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z 
akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla 
pełnej mocy obciążenia 200W - 3,5h

Akumulator bezobsługowy AGM 80Ah/12V, dedykowany do zasilacza 
awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z 
akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla 
pełnej mocy obciążenia 200W - 4,5h

Akumulator bezobsługowy AGM 80Ah/12V, dedykowany do zasilacza 
awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z 
akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla 
pełnej mocy obciążenia 200W - 6,5h



Sterowniki do systemów solarnych

KOD Nazwa Opis Zdjęcie

RT08TL RT-08 SOLAR TL 380 zł 

2x

RT08TH RT-08 SOLAR TH 380 zł 

3x

RT08T RT-08 SOLAR T 380 zł 

3x

RT08DUO RT-08 SOLAR DUO 380 zł 

3x

430 zł 

3x

Osprzęt

KOD Nazwa Opis Zdjęcie

CZUJ 35 zł

CZUJ1 35 zł

CZUJ2 35 zł

CZUJ3 39 zł 

CZUJ5 39 zł 

CZUJ6 Czujnik termopara 1300°C 285 zł 

PRZEP 180 zł 

PRZEP1 190 zł 

Cena 
katalogowa 
netto (szt)

Steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kolektor 
słoneczny a odbiornikiem bufor. Płynnie reguluje pracę pompy kolektora 
co umożliwia optymalne wykorzystanie ciepła kolektora. Posiada dwa 
czujniki temperatury. Dostępny w wersji nadtynkowej.

Steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kolektor 
słoneczny a odbiornikiem bufor. Płynnie reguluje pracę pompy kolektora. 
Posiada trzy czujniki temperatury. Strefy czasowe, obsługa grzałki 
elektrycznej. Dostępny w wersji nadtynkowej.

Steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor 
słoneczny i kominek z płaszczem wodnym, a odbiornikami (CWU) i (CO). 
Płynnie reguluje pracę pompy kolektora. Trzy czujniki temperatury. Strefy 
czasowe. Dostępny w wersji nadtynkowej.

Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są dwa 
kolektory słoneczne. Odbiornikiem ciepła jest Zasobnik Ciepłej Wody 
Użytkowej (CWU). Posiada trzy czujniki temperatury. Dostępny w wersji 
nadtynkowej.

RT08TL-TD 
RT08TH-TD 
RT08T-TD 
RT08DUO-TD

RT-08 SOLAR TL                          
RT-08 SOLAR TH                         
    RT-08 SOLAR T                        
         RT-08 SOLAR DUO            
   (TITANIUM Design)

Sterowniki w wersji TITANIUM Design dostępne są tylko w wersjach 
podtynkowych

Cena 
katalogowa 
netto (szt)

Czujnik temp. wody z STB 
(0...+100°C)

Czujnik temperatury wody z STB (0...+100°C) dedykowany dla sterownika: 
RT-04 wersja B. Przy zamówieniu należy określić model sterownika.

Czujnik temp. wody z STB 
(0...+100°C)

Czujnik temperatury wody z STB (0...+100°C) dedykowany dla 
sterowników: RT-01wersja B i RT-02 wersja B. Przy zamówieniu należy 
określić model sterownika.

Czujnik temp. wody 
(0...+100°C)

Czujnik temperatury wody (0...+100°C) dedykowany dla sterownika     RT-
03 B WOJTUŚ. Przy zamówieniu proszę określić do jakiego modelu 
sterownika.

Czujnik temp. wody 
(0...+100°C)

Czujnik temperatury wody (0...+100°C) dedykowany dla sterowników z 
serii RT-08. Przy zamówieniu proszę określić do jakiego modelu sterownika.

Czujnik temp. powietrza 
(0...+230°C)

Czujnik temperatury powietrza (0...+230°C) dedykowany dla sterowników 
RT-03C, RT-05. Przy zamówieniu proszę określić do jakiego modelu 
sterownika.

Czujnik temperatury spalin (Termopara 0…+1300°C) dedykowany dla 
sterowników serii RT-08S, RT-08OS, RT-08OM.

Przepustnica powietrza           
100 Ø

Przepustnica zimnego powietrza o średniny 100 Ø z serwomechanizmem i 
przewodem przyłączeniowym.                                      (Uszczelniona + 5zł)

Przepustnica powietrza           
120 Ø

Przepustnica zimnego powietrza o średniny 120 Ø z serwomechanizmem i 
przewodem przyłączeniowym.                                      (Uszczelniona + 5zł)



PRZEP2 230 zł 

RAMKA Ramka osłonowa 25 zł 

RAMKA-TD 75 zł 
Ramka osłonowa dla sterowników w wersji TITANIUM design

PUSZKA 25 zł 

GŁO Głowica osłonowa 30 zł 

Przepustnica powietrza           
150 Ø

Przepustnica zimnego powietrza o średniny 150 Ø z serwomechanizmem i 
przewodem przyłączeniowym.                                      (Uszczelniona + 5zł)

Ramka osłonowa dla sterowników w wersji standard                                         
 (biała lub kremowa)

Ramka osłonowa                       
  TITANIUM Design

Puszka nadtynkowa
Puszka nadtynkowa dla sterowników w wersji standard                                     
     (biała lub kremowa)

Głowica osłonowa czujnika temperatury wody płaszcza wodnego kominka, 
kotła, zbiornika CWU lub buforowego. Gwint 1/2 cala


	Cennik produktów

