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Nasza firma

 Jesteśmy nowoczesną marką w branży sterowania ogrzewaniem. Nasi technolodzy z uwagą 
przyglądają się najnowszym trendom w automatyce urządzeń grzewczych/chłodzących. Znamy mocne  
i słabe strony tej branży. Wiemy, czego chcą Klienci oraz jakie problemy napotykają w sezonie zimowym. 
Tworzymy urządzenia, które je rozwiązują.

Wierzymy, że technologia jest dla ludzi – nigdy odwrotnie

Nasze wartości

 Pragniemy zapewnić Klientom wygodę przy minimalnym obciążeniu przyrody. Stawiamy na 
odpowiedzialność ekologiczną oraz sprawdzone w działaniu technologie.

Energooszczędność

Nowoczesność

Gwarancja

Odpowiedzialność

Sterowanie ogrzewaniem pozwala na oszczędność energii.  
Zużywamy tylko tyle ciepła, ile potrzebujemy. Dom jest optymalnie 
ogrzany, a rachunki niższe.

Wykorzystujemy wyłącznie nowoczesne, wydajne rozwiązania. Jesteśmy 
otwarci na współpracę z innymi technologiami przyszłości (Tuya Smart).

Dbamy o szczegóły. Testujemy i kontrolujemy jakość naszych produktów.  
Jesteśmy pewni ich właściwości, dlatego proponujemy w standardzie 
długi okres gwarancji oraz darmowe doradztwo przed i po zakupie.

Zmierzamy w kierunku proekologicznym. Mniejsze zużycie energii,  
to mniej zanieczyszczeń. Nasze urządzenia pomagają odciążyć  
środowisko naturalne.

Co nas wyróżnia?
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ENGO Controls - korzyści dla użytkownika

 Pragniemy dostarczać rozwiązań, które dopasują się do Twojego stylu życia. Jesteśmy po to, aby 
zapewnić Ci doskonałe samopoczucie we własnym domu.

Chcemy, aby nasze produkty były częścią Twojej domowej atmosfery

ENGO Smart 

Smart Home bez stacjonarnej centrali

 Aplikacja ENGO Smart oparta jest o znany 
na całym świecie system Tuya Smart, służący do 
sterowania urządzeniami w inteligentnym domu.  
Jej największą zaletą jest uniwersalność: obsługuje 
wiele produktów wielu marek. W jednej aplikacji 
możesz sterować urządzeniami różnych producentów. 
Czym na przykład?

 Zalety tego rozwiązania są ogromne!  
Możesz wybierać spośród tysiąca rozmaitych 
propozycji, decydując o rodzaju i marce produktu,  
a potem połączyć wszystko w system obsługiwany 
przez jedną aplikację – ENGO Smart w systemie  
Tuya Smart.

 ENGO Smart nie wymaga montażu centrali 
zarządzającej. Komunikacja między produktami  
w systemie odbywa się w chmurze (Tuya Cloud).  
To tam dane są przesyłane i przetwarzane.  
Tuya Cloud łączy się z telefonem użytkownika. 

 Aplikacja pozwala budować automatyczne 
ciągi akcji. Urządzenia włączają się albo wyłączają  
w zależności od: wyznaczonej godziny, wschodu/
zachodu słońca, temperatury, sygnału otrzymanego  
od innego urządzenia.

systemami grzewczymi

żarówkami, lampami, taśmami LED

przełącznikami światła i prądu

roletami okiennymi, bramami garażowymi

czujnikami alarmowymi, kamerami 

urządzenia RTV i AGD

filtrami powietrza

Cloud

ENGO
App

Produkty
ENGO Controls

Komfortowo ogrzane wnętrza
5 lat gwarancji  

na produkty, bez dopłat

Oszczędności w domowym budżecie
Bezproblemowa obsługa 

zgłoszeń reklamacyjnych

Wysoka jakość wykonania  

i pracy urządzeń sterujących

Wysoki standard oraz wzrost wartości 

nieruchomości w przypadku sprzedaży
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Zalety sterowania ogrzewaniem – warto nam zaufać!

Oszczędność energii

 Sterowanie ogrzewaniem ogranicza zużycie energii do niezbędnego minimum. Pobierane jest 
jedynie tyle paliwa grzewczego, ile potrzeba do ogrzania danego budynku – wszystko według potrzeb  
i indywidualnych decyzji mieszkańców. Dzięki temu rachunki w okresie zimowym mogą być niższe,  
a środowisko naturalne mniej zanieczyszczone. Warto pamiętać, że ekonomia idzie tutaj w parze z ekologią. 
Niższa emisja do atmosfery szkodliwych produktów spalania to czystsze powietrze. Walka ze smogiem zaczyna 
się w naszych domach i w nich jest najbardziej skuteczna.

Odpowiednio ogrzany dom

 Przy mądrym sterowaniu ogrzewaniem, w pomieszczeniach panuje temperatura ustalona przez 
mieszkańców. Zapewniają to praktyczne harmonogramy grzania oraz tzw. STEROWANIE STREFOWE. 
Pamiętajmy, że jeśli ogrzewanie budynku jest oparte na pomiarach tylko z jednego pomieszczenia  
(np. z salonu, w którym został zamontowany regulator), w pozostałych pokojach temperatura jest zawsze 
przypadkowa. Nie jest to ani wydajne, ani komfortowe. STEROWANIE STREFOWE rozwiązuje ten problem  
– pozwala zarządzać ciepłem każdego pomieszczenia z osobna.

Zdrowsze życie

 Dom dobrze ogrzany, to dom tańszy w utrzymaniu, ekologiczny, ale również o wiele zdrowszy. 
Mieszkając w nim, zyskujemy lepsze samopoczucie oraz większy komfort życia. Na co dzień o tym nie myślimy, 
lecz temperatura otoczenia wpływa na nasze funkcjonowanie. Efektywna praca, wypoczynek, dobry nastrój 
– warunki termiczne oddziałują na to wszystko. Co więcej, prawidłowy mikroklimat domu wspiera układ 
oddechowy, układ krążenia, poprawia jakość snu, pobudza koncentrację. Niekorzystne dla zdrowia jest 
zarówno wychłodzenie organizmu, jak i przegrzanie. STREFOWE STEROWANIE OGRZEWANIEM eliminuje te 
negatywne czynniki z naszego życia.
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Jedna 
decyzja,      

wiele
korzyści

Wybierz wersję dla siebie i kontroluj ogrzewanie...

...przewodowo
Regulatory zasilane są bateriami  lub  
napięciem 230V. Regulatory podłącza 

się przewodami bezpośrednio do 
urządzenia grzewczego

...bezprzewodowo
Regulatory zasilane są bateriami.

Komunikacja bezprzewodowa
odbywa się pomiędzy regulatorem a

odbiornikiem, do którego podłącza się
urządzenie grzewcze.

Nasz system sterowania ogrzewaniem to:

Pełna automatyzacja  
i długa żywotność

Łatwa obsługa, przemyślana logika, 
brak utrudnień eksploatacyjnych

Możliwość rozbudowy  
o kolejne elementy

Regularna aktualizacja:  
nowe funkcje, nowe modele

Wysoka efektywność  
algorytmów sterujących

Otwartość na światowe  
technologie (Tuya Smart)

Wydajne działanie w różnych  
warunkach pogodowych

Zgodność z wymogami Dyrektywy 
Unijnej (certyfikat CE)

ENGO Controls - korzyści dla instalatora

 Cenimy instalatorów i szanujemy ich czas. Dlatego szczególnie dbamy o to, aby współpraca  
w zakresie montażu i uruchomienia naszych systemów była jak najlepsza.

Indywidualne podejście  
do każdego montażu

Większa liczba zleceń: Klient regularnie 
rozbudowuje system

Wzrost kwalifikacji:  
pomoc techniczna i szkolenia  
dla zespołu instalatorów

Wsparcie marketingowe dla firm 
współpracujących z ENGO Controls

Przydzielony opiekun 
dla danej inwestycji

Szybki, bezpośredni kontakt  
z działem technicznym
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Internetowy regulator temperatury, Wi-Fi 

E10W230WIFI / E10B230WIFI  

 Nowoczesny regulator temperatury, który umożliwia ekonomiczne i ekologiczne sterowanie każdym rodzajem ogrzewania. Charakte-
ryzuje się przejrzystym menu oraz mnogością przydatnych funkcji. Zapewnia zdalną kontrolę systemu grzewczego przy użyciu aplikacji ENGO 
Smart/Tuya Smart. Programowanie E10 jest bardzo proste i pozwala dostosować cykl pracy ogrzewania do rytmu dnia użytkowników. Dla lep-
szego dopasowania, model jest dostępny|w dwóch kolorach.

379 ZŁ

Zasilanie
Max. obciążenie

Zakres regulacji temp.
Precyzja pomiaru

Algorytm sterujący

Komunikacja
Wejście S1 – S2

Wyjście sterujące
Stopień ochrony

Wymiary [mm]

230V AC 50Hz
3 (1) A
5 – 45°C
0.1°C
TPI lub Histereza 
(±0.1°C do ±0.5°C)
Wi-Fi 2,4 GHz
Czujnik temp. podłogi  
lub pomiar temp. powietrza
NO/COM (beznapięciowe)
IP30
86 x 86 x 39 (14 po montażu  
w puszce śred. 60)

E901RF
Programowany, bezprzewodowy regulator temperatury

 E901RF to  natynkow y,  tygodniow y regulator  pokojow y,  s łużąc y  do bezprzewodowego sterowania  urządzenia -
mi oraz systemami grzewczymi lub chłodzącymi. Jego działanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszcze-
niu, zgodnie z harmonogramami pracy lub nastawioną przez użytkownika stałą temperaturą. Regulator jest fabrycznie sparowany  
z odbiornikiem. Odbiornik podłącza się np. do kotła. 

499 ZŁ

E901
Programowany, przewodowy regulator temperatury

 E901 to natynkowy, tygodniowy regulator pokojowy, służący do przewodowego sterowania urządzeniami oraz systemami grzewczymi lub 
chłodzącymi. Jego działanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu, zgodnie z harmonogramami pracy lub nastawioną 
przez użytkownika stałą temperaturą. Podłącza się go bezpośrednio do urządzenia grzewczego.

299 ZŁ

W zestawie: nadajnik regulatora (E901TX), odbiornik regulatora (E901RX)

Cechy produktu:

Zasilanie
Max. obciążenie

Wyjście sterujące
Zakres regulacji temp.

Precyzja pomiaru
Algorytm sterujący

Komunikacja
Wymiary [mm]

2 x AA baterie alkaliczne
5 (3) A
NO/COM (beznapięciowe)
5 – 35°C
0.1°C lub 0.5°C
TPI lub Histereza 
(±0.25°C lub ±0.5°C)
Przewodowa
150 x 84 x 22 

Zasilanie regulatora
Zasilanie odbiornika

Max. obciążenie odbiornika
Wyjście sterujące odbiornika

Zakres regulacji temp.
Precyzja pomiaru

Algorytm sterujący

Komunikacja
Wymiary [mm]

2 x AA baterie alkaliczne
230V AC 50Hz
16 (5) A
NO/COM (beznapięciowe)
5 – 35°C
0.1°C lub 0.5°C
 TPI lub Histereza 
(±0.25°C lub ±0.5°C)
Bezprzewodowa, 868 MHz
nadajnik: 150 x 84 x 22
odbiornik: 96 x 96 x 27

Dwie wersje kolorystyczne biały i czarny 

932312902 / 932312901 932322911

932322612

Cechy produktu:

minimalistyczny design

bardzo prosty w obsłudze

możliwość ustawienia minimalnej  
i maksymalnej temperatury zadanej

użyteczne funkcje dostępne z poziomu  
aplikacji ENGO Smart/Tuya Smart

wykresy z historią temperatur 
(dostępne w aplikacji)

możliwość podłączenia dodatkowego  
czujnika NTC

możliwość udostępniania  
urządzenia wielu użytkownikom

regulacja jasności wyświetlacza

do sterowania ogrzewaniem podłogowym  
lub sterowania źródłem ogrzewania

precyzyjny algorytm regulacji temperatury TPI

powiadomienia push z aplikacji
NTC

możliwość zablokowania klawiszy

NO-COM wyjście beznapięciowe 3(1)A

2 typy harmonogramów czasowych programowa zmiana typu przekaźnika

możliwość wyboru algorytmu  sterującego:  
histereza lub TPI

funkcja GRZANIE/CHŁODZENIE

możliwość ustawienia minimalnej  
i maksymalnej temperatury zadanej

możliwość zablokowania na kod PIN  
klawiszy i/lub ustawień zaawansowanych

Cechy produktu:

możliwość zablokowania klawiszy
do sterowania ogrzewaniem podłogowym  
lub sterowania źródłem ogrzewania

posiada wszystkie funkcje modelu E901  
oraz dodatkowe 

zasięg pracy do 100 m  
w przestrzeni otwartej

niepowtarzalne kody transmisyjne automatyczne ponawianie sygnału

E901
+ 100
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E30NC230
Siłownik termoelektryczny do rozdzielacza ogrzewania podłogowego 

 Siłownik termoelektryczny jest przeznaczony do sterowania instalacją grzewczą. Może być używany z wkładkami zaworowymi w rozdzielaczu 
dla ogrzewania podłogowego lub z zaworami strefowymi. Umożliwia otwarcie lub zamknięcie przepływu czynnika grzewczego w pętli, zapewniając 
kontrolę nad temperaturą. Współpracuje bezpośrednio z regulatorem lub pośrednio za pomocą listwy sterującej.

 Listwa centralna przeznaczona do sterowania ogrzewaniem płaszczyznowym (8 stref). Umożliwia wygodne podłączenie przewodowych 
regulatorów temperatury oraz siłowników. Posiada wbudowany moduł sterowania urządzeniem grzewczym oraz pompą obiegową. ECB08M230 regu-
luje temperaturę w pomieszczeniach poprzez odcinanie lub otwieranie przepływu przez pętle ogrzewania za pomocą połączonych z listwą siłowników 
termoelektrycznych montowanych na rozdzielaczu.

ECB08M230
Listwa centralna do sterowania ogrzewaniem podłogowym 

Cechy produktu:

Cechy produktu:

Zasilanie
Max. obciążenie

Wyjścia

Wymiary [mm]

230V AC 50Hz
6(1) A
Pompa (230V)
Kocioł (NO/COM) 
Siłowniki termoelektryczne (230V)
330 x 110 x 36

Wersja
Rozmiar gwintu

Zasilanie
Pobór mocy

Prąd rozruchowy
Siła nacisku

Max. skok
Temp. składowania

Temp. otoczenia
Klasa ochrony

Długość przewodu
Wymiary [mm]

NC = normalnie zamknięty
M30 x 1.5mm
230V AC 50Hz
2W
300mA / 200ms
100N +/- 15%
4.5mm
-25°C do +60°C
Max. 60°C 
IP 54/II
90cm
Φ 41 x 65

379 ZŁ

79 ZŁ

932331460

932211671

zasilany sieciowo 230V

zasilany bateryjnie

EASY230W / EASY230B

EASYBATW / EASYBATB

 Przewodowy, dobowy regulator temperatury zasilany bateryjnie (2xAAA) lub sieciowo (230V). Służy do przewodowego sterowania 
urządzeniami oraz systemami grzewczymi lub chłodzącymi.Jego działanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu, zgodnie 
z nastawioną przez użytkownika stałą temperaturą. Podłącza się go bezpośrednio do źródła ciepła. Dla lepszego dopasowania, model jest dostępny w 
dwóch kolorach. Bezpieczny, niezawodny, łatwy w obsłudze.

Cechy produktu:

Wybierz wersję dla siebie i kontroluj ogrzewanie...

...zasilanie sieciowe 230V
Regulator zasilany jest napięciem 

230V. Regulator podłącza się 
przewodami bezpośrednio do 

urządzenia grzewczego.

...zasilanie bateryjne
Regulator zasilany jest bateriami  
2xAAA. Regulator podłącza się 
przewodami bezpośrednio do 

urządzenia grzewczego.

Zasilanie
Max. obciążenie

Zakres regulacji temp.
Precyzja pomiaru

Algorytm sterujący

Komunikacja
Wyjście sterujące
Stopień ochrony

Wymiary [mm]

230V lub baterie 2xAAA
3 (1) A
5 – 35°C
0.1°C
TPI lub Histereza 
(±0.2°C do ±2°C)
Przewodowa
NO/COM (beznapięciowe)
IP30
80 x 80 x 22

Przewodowy regulator 230V
EASY230W (Biały) lub EASY230B (Czarny)

Przewodowy regulator bateryjny  
EASYBATW (Biały) lub EASYBATB (Czarny)

Dobowy, przewodowy regulator temperatury

Dwie wersje kolorystyczne biały i czarny 

159 ZŁ

159 ZŁ

932332982 / 932332981

932332984 / 932332983

kontrola 8 niezależnych stref 
grzewczych

wbudowany moduł sterowania 
źródłem ciepła (styk beznapięciowy)

przystosowana do montażu na 
szynie DIN 

współpraca z regulatorami 
dwustanowymi lub  
z wyjściem 230V AC

wyjście napięciowe do sterowania 
pompą obiegową

wygodne, wyjmowane kostki do 
wpinania przewodów

2 dedykowane wyjścia na siłowniki 
dla każdej z 8 stref 

wbudowana funkcja opóźnienia 
załączenia pompy i kotła - 3 min.

smukła obudowa

DIN

funkcja „First Open” 
– ułatwia pierwszą instalację 

niewielkie gabaryty

szybki czas otwarcia mały pobór mocy

duży skok

nowoczesny design,
duża wytrzymałość

OPEN

FAST
OPEN

minimalistyczny design
NO-COM wyjście  
beznapięciowe 3(1)A

bardzo prosty w obsłudze wyświetlacz LCD

możliwość zablokowania klawiszy
możliwość ustawienia 
temperatury minimalnej i 
maksymalnej

komunikacja przewodowa

w zestawie zawieszka 
do montażu naściennego

Przełącznik OGRZEWANIE/
GOTOWOŚĆ/CHŁODZENIE

programowa zmiana typu 
przekaźnika

do sterowania ogrzewaniem 
podłogowym lub sterowania 
źródłem ogrzewania

precyzyjny algorytm regulacji 
temperatury TPI
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Zasilanie
Max. obciążenie

Wyjścia

Wymiary [mm]

230V AC 50Hz
6(1) A
Pompa (230V)
Kocioł (NO/COM) 
Siłowniki termoelektryczne (230V)
330 x 110 x 36

ECB08M230E10W230WIFI / E10B230WIFI  

Zasilanie
Max. obciążenie

Zakres regulacji temp.
Precyzja pomiaru

Algorytm sterujący

Komunikacja
Wejście S1 – S2

Wyjście sterujące
Stopień ochrony

Wymiary [mm]

230V AC 50Hz
3 (1) A
5 – 45°C
0.1°C
TPI lub Histereza 
(±0.1°C do ±0.5°C)
Wi-Fi 2,4 GHz
Czujnik temp. podłogi  
lub pomiar temp. powietrza
NO/COM (beznapięciowe)
IP30
86 x 86 x 39 (14 po montażu  
w puszce śred. 60)

E901RF

E901

Zasilanie
Max. obciążenie

Wyjście sterujące
Zakres regulacji temp.

Precyzja pomiaru
Algorytm sterujący

Komunikacja
Wymiary [mm]

2 x AA baterie alkaliczne
5 (3) A
NO/COM (beznapięciowe)
5 – 35°C
0.1°C lub 0.5°C
TPI lub Histereza 
(±0.25°C lub ±0.5°C)
Przewodowa
150 x 84 x 22 

Zasilanie regulatora
Zasilanie odbiornika

Max. obciążenie odb.
Wyjście sterujące odb.
Zakres regulacji temp.

Precyzja pomiaru
Algorytm sterujący

Komunikacja
Wymiary [mm]

2 x AA baterie alkaliczne
230V AC 50Hz
16 (5) A
NO/COM (beznapięciowe)
5 – 35°C
0.1°C lub 0.5°C
 TPI lub Histereza 
(±0.25°C lub ±0.5°C)
Bezprzewodowa, 868 MHz
nadajnik: 150 x 84 x 22
odbiornik: 96 x 96 x 27

EASY230W / EASY230B
EASYBATW / EASYBATB

Zasilanie
Max. obciążenie

Zakres regulacji temp.
Precyzja pomiaru

Algorytm sterujący

Komunikacja
Wyjście sterujące
Stopień ochrony

Wymiary [mm]

230V lub baterie 2xAAA
3 (1) A
5 – 35°C
0.1°C
TPI lub Histereza 
(±0.2°C do ±2°C)
Przewodowa
NO/COM (beznapięciowe)
IP30
80 x 80 x 22
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E10W230WIFI / 
E10B230WIFI  

E10W230WIFI / 
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AC 230V
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Siłownik Siłownik Siłownik
E30NC230 E30NC230 E30NC230

max 6 
na strefę

max 6 
na strefę

max 6 
na strefę

1 -8 strefy lub lub1 -8 strefy

BATERYJNY
EASYBATW/B

E901

REGULATORREGULATOR 230V
E10W230WIFI /
E10B230WIFI

REGULATOR 230V

CONTROL BOX
ECB08M230

1 -8 strefy

kocioł

pompa

L
AC 230V

COM

NO
N

N

L
L

N

L
AC 230V

N

COM

NO
N

L

EASY230W/B EASY230W/B

EASYBATW/BEASYBATW/B

NO  COM

N SL1

N SL1L

PE

N SL2

N SL2L

N SL3

N SL3L

NO  COM
LN

 

L
N

SL

L

L

AC 230V

N

N NO
COM

NC

BOILER
PUMP OUTPUT

N L

MAX
3(1)A

MAX
3(1)A

3V
2 x AAA

3V
2 x AAA

L
AC 230V

COM

NO N

L

N

L
AC 230V

N

COM

NO

podłączenie
kotła*

PO
DŁ

ĄC
ZE

NI
E K

OT
ŁA

PO
DŁ

ĄC
ZE

NI
E K

OT
ŁA

Zasilanie bateryjne

Oznaczenie wejścia

Styk przełączny NC/COM/NO

Kocioł - Podłączenie kotła* - Styki w kotle do 
podłączenia regulatora ON/OFF (wg instrukcji kotła)

Tryb grzaniaBezpiecznik

Styk normalnie otwarty (zwierny)

Sygnał sterujący 230V AC

Styki beznapięciowe wyjściowe

Styk normalnie zamknięty (rozwierny)

Pompa

Uziemienie

Czujnik temperatury

Siłownik zaworu

Siłownik termoelektryczny

Komunikacja bezprzewodowa

S1, S2

COM, NO, NC

SL

E30NC

Napięcie zasilania 230V ACL, N

PE

NO  COM
LN

N

N

SL1

SL1

L

ODBIORNIK
E901RX

ECB08M230

listwa sterująca

1 - 8 Strefy

NO  COM
LN

S1

S2

N

N

SL1

SL1

L

E10W230WIFI /
E10B230WIFI  

ECB08M230
listwa sterująca

1 - 8 Strefy

NO  COM

N

N

SL1

SL1

L

E901

ECB08M230

listwa sterująca

1 - 8 Strefy

E901

E901

E901TX

E901TX

3V
2 x AA

3V
2 x AA

3V
2 x AA

3V
2 x AA

3V
2 x AA 3V

2 x AA

NO  COM
LN

N

N

SL1

SL1

L

EASY230W/B

ECB08M230

listwa sterująca

1 - 8 Strefy

NO  COM

N

N

SL1

SL1

L

EASYBATW/B

ECB08M230
listwa sterująca

1 - 8 Strefy

3V
2 xAAA

a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

c) Schemat podłączenia do listwy sterującej
Schemat podłączenia do listwy sterującej

c) Schemat podłączenia do listwy sterującej

c) Schemat podłączenia do listwy sterującej

c) Schematy podłączenia do listwy sterującej
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