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Ružova 111 ,01901 Ilava
www.stopka.tech

bezplatné poradenstvo: 
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Modulárny univerzálny ovládač roliet 230 V
SRM-11
• miestne riadenie
• centrálne riadenie
• skupinové riadenie
• spolupráca s poplachovými systémami
• spolupráca so senzormi vetra a dažďa
• riadenie nízkonapäťového pohonu 12-24 V

Modulárny univerzálny ovládač roliet 12-24 V
SRM-12
• miestne riadenie
• centrálne riadenie
• skupinové riadenie
• spolupráca s poplachovými systémami
• spolupráca so senzormi vetra a dažďa
• riadenie nízkonapäťového pohonu 12-24 V

SENZOR FÁZOVEJ POSTUPNOSTI
Postupnosť fáz a porucha fázy s kontaktným
riadením
CAM-10
• fázový sled, snímač asymetrie a výpadku fázy
• kontrola kontaktov

AUTOMATICKÝ FÁZOVÝ SPÍNAČ
Automatický fázový spínač
APM-20
• jednoduchá inštalácia, ktorá nevyžaduje nastavenie 

zariadenia

ČASOVÉ RELÉ
Relé hviezda- trojuholnik
PCM-08
• štartovacie relé hviezda-trojuholnik

ZÁPLAVOVÉ RELÉ
3-úrovňové záplavové relé
PZM-20
• meranie hladiny vody na jednej z 3 úrovní

STMIEVAČ OSVETLENIA
Inteligentný stmievač osvetlenia
DIM-30
• ovládanie ľubovoľného druhu osvetlenia
• prispôsobenie parametrov pre daný svetelný zdroj
• možnosť ovládania pomocou jedného alebo dvoch 

tlačidiel alebo otočného potenciometra

PROGRAMOVACÍ MODUL 
Pamäťový programovací modul externej pamäte programátorov
ZCM-XXP / U
PP-01
• programovanie pamäte programátora pomocou softvéru pre PC

NOVINKY EXTA

BISTABILNÉ (IMPULZNÉ) RELÉ
Zapustiteľné bistabilné (impulzné) relé
PBP-04
• montáž do krabičky (napr. KU 68)
• relé výstup
• tradičné a LED ovládanie osvetlenia

Bistabilné sériové (impulzné) relé
PBM-06
• výber prevádzkového režimu
• dva relé výstupy v jednom module
• možnosť súčasného odpojenia fázových a nulových vodičov 

ASTRONOMICKÉ PROGRAMÁTORY
Astronomický 2-kanálový časový programátor
ZCM-32
• dva nezávislé kanály umožňujú nastavenie samostatných časových 

intervalov a nočných prestávo a programov

Astronomický 1-kanálový časový programátor s externou pamäťou
ZCM-31P / U
• externá pamäť umožňuje naprogramovať väčší počet programátorov
• univerzálne napájacie napätie 24-230 V AC a 30-300 V DC

Astronomický 2-kanálový časový programátor s externou pamäťou
ZCM-32P / U
• dva nezávislé kanály umožňujú nastavenie samostatných časových 

intervalov a nočných prestávok
• externá pamäť umožňuje naprogramovať väčší počet programátorov
• univerzálne napájacie napätie 24-230 V AC a 30-300 V DC

OVLÁDANIE ROLETOVÝCH ŽALÚZIÍ
Zapustený ovládač univerzálnych žalúzií 230 V
SRP-04
• miestne riadenie
• centrálne riadenie
• skupinové riadenie
• spolupráca s poplachovými systémami
• spolupráca so senzormi vetra a dažďa

Ovládač univerzálnych žalúzií 12-24 V
SRP-05
• miestne riadenie
• centrálne riadenie
• skupinové riadenie
• spolupráca s poplachovými systémami
• spolupráca so senzormi vetra a dažďa
• riadenie nízkonapäťového pohonu 12-24 V

ZPM-30/12
Príkon: 30 W
Výstupné napätie: 12 V DC
Maximálny záťažový prúd: 2,5 A

ZPM-30/24
Príkon: 30 W
Výstupné napätie: 12 - 24 V DC
Maximálny záťažový prúd: 2,5 A

ZPM-60/12
Príkon: 60 W
Výstupné napätie: 12 V DC
Maximálny záťažový prúd: 5 A

Príklady aplikácií domácej automatizácie Exta

Nová séria napájacích zdrojov

Záhrada alebo átrium 
 
Automatické riadenie osvetlenia sa realizuje pomocou súmrakových
spínačov, napr.: WZS-01 alebo astronomických časových programátorov 
ZCM-31. Riadenie zavlažovacieho cyklu pomocou programátora  
ZCM-11E. 

Obývačka 
 
Ovládanie roliet pomocou ovládača roliet SRP-01 alebo SRM-10. 
Ovládanie osvetlenia pomocou bistabilných relé PBM-01. Ochrana 
napájacieho napätia audio / video zariadení sa vykonáva pomocou 
napäťových relé PNM-10.

Kancelárie 
 
Ovládanie úrovne osvetlenia pomocou stmievača DIM-20. Ochrana proti
vyblednutiu napätia v zásuvke pomocou automatického fázového 
spínača APM-10.

Hala 
 
Automatické riadenie osvetlenia po detekcii pohybu pomocou 
mikrovlnného snímača pohybu MCR-02.

Kúpeľňa 
 
Prudova ochrana proti prúdeniu realizovaná pomocou prúdového relé 
PZM-10. Ovládanie osvetlenia a ventilátora sa realizuje pomocou 
časového relé PCM-06 / U.

Detská izba
 
Automatické vypnutie osvetlenia je dosiahnuté pomocou spínača 
časového oneskorenia schodiska. Ovládanie pohonu rolety mimo 
miestnosti je realizované pomocou ovládača SRP-01 alebo SRM-10.

Spálňa 
 
Ovládanie osvetlenia LED RGB je realizované pomocou ovládača DIP-
11. Ovládanie roliet v celom dome je realizované pomocou ovládača 
SRP-01 alebo SRM-10. 

ZPM-60/24
Príkon: 60 W
Výstupné napätie: 24 V DC
Maximálny záťažový prúd: 2,5 A

ZPM-100/12
Príkon: 100 W
Výstupné napätie: 12 V DC
Maximálny záťažový prúd: 8,33 A

ZPM-100/24
Príkon: 100 W
Výstupné napätie: 24 V DC
Maximálny záťažový prúd: 4,16 A

REGULÁTORY TEPLOTY

RTM-01, RTM-02
• dvojrežimové nastavenie teploty v rozmedzí +5 až +40 ° C,
• nastavenie teploty v rozmedzí -10 až +40 ° C (RTM-02),
• monomodulárny obal,
• spolupráca s NTC teplotným senzorom

RTM-20
• digitálna úprava teploty s časom,
• LCD ukazujúci hodnotu teploty,
• možnosť rôznej úpravy teploty kedykoľvek 

RTM-30
• sledovanie a riadenie diferenciálu, prevádzka meteorologickej stanice,
• pokročilé regulačné algoritmy (vykurovacia krivka, PI regulátor).

KONTROLA ROLETY

SRM-10, SRP-01
• ovládače roliet v modulárnom (SRM-10) a americkom prevedení 

(SRP-01),
• miestne a centrálne riadenie,
• spolupráca s ďalšími systémovými zariadeniami exta a exta free 

(časové programátory, oddeľovače vstupu, riadiče centrálneho 
vedenia SRP-03 a ďalšie).

Automatické ovládanie
ZÁPLAVOVÉ RELÉ

PZM-10, PRM-10
• zaplavovacie relé PZM-10 sa používa na zisťovanie prítomnosti
• vodivých kvapalín (napr. vody) na úrovni namontovaného snímača
• (SZH-03),
• možnosť sériového / paralelného pripojenia snímača (PZM-10),
• tepelná ochrana prístrojov (PRM-10)

Systémy napájania
MENIČ NAPÄTIA

ZIM-12/08, ZIM-12/12, ZIM-12/25, ZIM-13/07, ZIM-24/04,
ZIM-24/06, ZIM-24/12, ZMM-12/20, ZMM-12/45, ZMM-12/75,
ZMM-24/15, ZMM-24/25, ZMM-24/42
• pre obvody jednosmerného napájania sa používajú spínané zdroje
• napäťové verzie: 12 a 24 V, prúdová kapacita 800 mA ÷ 7,5 A
• podľa verzie napájania.
 
TRANSFORMÁTORY

TRM-12, TRM-8, TRM-24, TRM-358
• menovitý výkon 15 VA,
• výstupné napätie 8 V, 12 V, 24 V a verzia - 3 vinutia: 3 V, 5 V, 8 V

ModernáModerná
domácadomáca

automatizáciaautomatizácia
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Dvojkanálový týždenný časový programátor
ZCM-12

Zapnutie a vypnutie okruhu riadenia v stanovenom
čase na týždennej báze, tri prevádzkové režimy:
• zapnutie a vypnutie v konkrétnom čase, pulzný 

režim (zapnutie v konkrétnom čase v konkrétny 
deň v týždni v nastavenom čase 1 ~ 99 
sekúnd), náhodný prevádzkový režim (simulácia 
prítomnosti),

• batériová záloha nastavenia hodín,
• 400 programov (zapnutie / vypnutie 200 párov).

Ovládanie osvetlenia
SPÍNAČE ČASOVÉHO ONESKORENIA PRE
SCHODISKÁ

ASH-01, ASM-01, ASM-03, ASM-10, ASN-01, ASP-01
• ovládanie osvetlenia schodísk,
• plynulé nastavenie času zapnutia od 10 s. do 10 min,
• indikátor napájania / relé - LED červená,
• spolupráca s monostabilnými tlačidlami s podsvietením,
• spolupráca s 3 alebo 4-vodičovou inštaláciou,
• napäťový relé výstup s maximálnou kapacitou 16 A.
ASH-02, ASM-02, ASN-02, ASP-02
• funkcia proti zablokovaniu,
• spolupráca so 4-vodičovou inštaláciou

SÚMRAKOVÉ SPÍNAČE

WZS-01, WZH-01, WZN-01
• ovládanie prijímačov v závislosti na intenzite svetelného toku,
• plynulá úprava prahu zapnutia,
• široký rozsah prahu zapnutia (0 ÷ 200 lx),
• ochrana pred dočasnými zmenami úrovne svetelného toku,
• hysterézia prahovej hodnoty prechodu,
• verzia hermetického krytu (WZS-01 a WZH-01),
• relé výstup - s maximálnou kapacitou 16 A

WZM-01, WZM-02
● Možnosť pripojenia externého snímača SOH alebo SOS-01

STMIEVAČE

DIM-10, DIM-20
• Nepretržité stmievanie a rozsvetlenie, ako aj funkcie zapínania a 

vypínania implementované prostredníctvom ovládacích vstupov,
• pamäť na poslednú úroveň intenzity svetla,
• inteligentný stmievač,
• ovládanie žiarovkových zdrojov svetla a halogénových žiaroviek 

napájaných elektronickými alebo toroidnými transformátormi s 
výkonom 30 až 500 W,

• ovládanie energeticky úsporných žiaroviek s maximálnym výkonom 
300 W so zabudovanou funkciou spolupráce so stmievačmi.

DIP-01
• Plynulé zosvetlenie a stlmenie fluorescenčných svetelných zdrojov,
• ľahké spojenie s existujúcou elektrickou inštaláciou

DIP-02
• Pamäť na poslednú úroveň svietivosti

DIP-11
● Káblové ovládanie LED RGB

ASTRONOMICKÉ PROGRAMÁTORY

ZCM-31
• Automatické zapínanie a vypínanie osvetlenia pri astronomickom 

východe a západe slnka,
• programovateľná nočná prestávka umožňujúca vypnutie osvetlenia na 

upravený čas,
• možnosť manuálneho nastavenia času zapnutia a vypnutie osvetlenia

BISTABILNÉ RELÉ

PBM-01
• Ovládanie osvetlenia signálom L / N privedeným na vstupné svorky 

IN,
• 16 A relé kontakt

PBP-01
• Zapustená verzia 

PBM-02
• Centrálne ovládanie nastavenia / vynulovania umožňuje zapnutie 

alebo vypnutie
• všetky svietidiel jedným signálom

PBM-03
• Funkcia časového spínača oneskorenia pre schodiská so širokým 

časovým rozsahom
• nastavenie 0,2 sek. ÷ 10 dní

PBP-03
• Zapustená verzia

PBM-04, PBM-05
•  wersja energooszczędna urządzeń PBM-01 i PBM-02

Jednokanálový týždenný programátor času
ECONO ZCM-11E

• ovládanie obvodu v stanovenom čase na 
týždennej báze,

• tri prevádzkové režimy:
• zapnutie a vypnutie v konkrétnom čase, pulzný 

režim a režim náhodnej prevádzky,
• batériová záloha nastavenia hodín,
• napájanie 230 V AC,
• inteligentný kalendár sa automaticky prepne na 

letný alebo zimný čas
• výstupné svorky 1 NO / NC 16 A AC1 4000 VA

JEDENKANÁLOVÝ TÝŽDENNÝ ČASOVÝ
PROGRAMÁTOR

DVOJKANÁLOVÝ TÝŽDENNÝ ČASOVÝ
PROGRAMÁTOR

Jednokanálový týždenný časový 
programátor s externou pamäťou  
ZCM-11P / U

funkcie dostupné v ZCM-11 a ďalších:
• externá pamäť umožňujúca rýchly 

prenos nastavení programátora k iným 
programátorom,

• univerzálne napájacie napätie 24 ÷ 230 V AC 
alebo 30 ÷ 300 V DC

Dvojkanálový týždenný programátor času s
externou pamäťou
ZCM-12P / U

Funkcie dostupné v ZCM-12 a ďalších:
• Externá pamäť umožňujúca rýchly 

prenos nastavení programátora k iným 
programátorom,

• univerzálne napájacie napätie 24 ÷ 230 V AC 
alebo 30 ÷ 300 V DC

Týždenný-ročný časový programátor ZCM-22
 
• kontrola obvodu v stanovenom čase na týždennej  

a ročnej báze,
• batériová záloha nastavenia hodín,
• napájanie 230 V AC,
• inteligentný kalendár sa automaticky prepne na 

letný alebo zimný čas,
• výstupné svorky 1 NO / NC 16 A AC1 4000 VA,
• podsvietenie LCD,
• vstup IN umožňuje zmeniť prevádzkový režim 

programátora pomocou externého tlačidla.

TÝŽDENNÝ - ROČNÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR

Týždenný-ročný programátor času s externou
pamäťou ZCM-22P / U

Funkcie dostupné v ZCM-22P / U a ďalšie:
• externá pamäť umožňujúca rýchly prenos
• nastavenia programátora iným programátorom,
• univerzálne napájacie napätie 24 ÷ 230 V AC  

alebo 30 ÷ 300 V DC

Jednokanálový týždenný programátor času  
ZCM-11

• zapínanie a vypínanie okruhu v stanovenom čase 
každý týždeň,

• tri prevádzkové režimy: zapínanie a vypínanie v 
konkrétny čas v určených dňoch týždňa, pulzný 
režim (zapnutie v konkrétnom čase v konkrétny deň 
v týždni v nastavenom čase 1 ~ 99sekúnd), náhodný 
prevádzkový režim (simulácia prítomnosti),batériová 
záloha nastavenia hodín, 400 programov (zapnutie/ 
vypnutie 200 párov)

ČASOVÉ RELÉ

PCM-01, PCM-02, PCM-03
• jednorežimové relé realizujú oneskorené zapnutie (PCM-01), vypnutie 

(PCM-02) alebo alternatívnu prevádzku (PCM-03),
• indikátor napájacieho napätia - zelená LED,
• indikátor stavu relé a meranie času - LED červená,
• presnosť merania času,
• nastavenie širokého časového rozsahu,
• funkcia neustáleho zapínania a vypínania,
• 16 A reléový výstup.

PCM-04, PCM-10
• multifunkčné relé vykonávajú 10 rôznych prevádzkových režimov,
• možnosť nezávislého nastavenia 2 krát - čas zapnutia a čas vypnutia 

(PCM-10).

PCP-03, PCP-04
• zapustena verzia

PCM-07/U
• Digitálne multifunkčné relé,
• 25 rôznych prevádzkových režimov,
• univerzálne napájacie napätie 24 ÷ 230 V AC a 30 ÷ 300 V DC

SNÍMAČE MIKROVLNNÉHO POHYBU

MCR-01, MCR-02, MCR-04, MCR-05, MCR-06
• Vysoká citlivosť detekcie pohybu - možnosť detekcie pohybu za 

drevenými materiálmi, tehlami a sklom,
• zabudovaný senzor súmraku zabezpečuje reguláciu osvetlenia iba v 

prípade nedostatočné prirodzené osvetlenie,
• vstavaný časový snímač automaticky vypne osvetlenie po uplynutí 

nastaveného času,
• inteligentné ovládanie osvetlenia na schodiskách, chodbách a 

priechodoch.

Kontrola sieťových parametrov
NAPÄTOVÉ RELÉ

PNM-10
• slúži na ochranu prijímačov pripojených k 1-fázovej inštalácii proti 

nestabilite napätia,
• nastavenie minimálnych (170 ÷ 225 V) a maximálnych (235 ÷ 290 V) 

hodnôt napätia.

PNM-31
• slúži na ochranu prijímačov pripojených k 3-fázovej inštalácii proti 

nestabilite napätia,
• riadenie napätia a indikácia každej fázy,
• indikátor relé režimu.

PNM-32
• riadenie napätia a indikácia každej fázy,
• riadenie a indikácia správneho sledu fáz a asymetrie napätia,
• relé výstup - prepínací relé kontakt s maximálnou kapacitou 16 A,
• indikátor režimu relé.

ASYMETRIA NAPÄTIA A FÁZOVÁ POSTUPNOSŤ
SNÍMAČE

CAM-01, CAH-01
• ochrana proti výpadku fázy,
• ochrana proti asymetrii napätia,
• indikátory rôzneho fázového napätia,
• (asymetria) nastavenie prahu činnosti relé,
• oneskorenie vypnutia a hysterézia napätia eliminujúca časté
• prepínanie,
• odolnosť voči okamžitým poklesom napätia.

CKM-01, CKH-01
• ochrana motora pred nesprávnym pripojením sledu fáz. 

kolejności faz

OBMEDZOVAČE ABSORBCIE ENERGIE

PMH-01, PMM-01
• nastavená ochrana proti preťaženiu
• ochrana proti preťaženiu elektrickej inštalácie,
• indikátor napájacieho napätia,
• nastavenie prahovej hodnoty prúdu v rozsahu 0,2 ÷ 2 kW,
• odolný voči krátkodobo nastavenému preťaženiu hodnoty výkonu

PRIORITNÉ RELÉ

PPM-05/5, PPM-05/8, PPM-05/16
• riadenie prioritných a neprioritných záťaží,
• tri rôzne verzie zariadena v závislosti od aktuálnej úrovne meranie,
• indikátor napájacieho napätia,
• indikátor prekročeného aktuálneho prahu,
• nastavenie času oneskorenia vypínania,
• úprava prahovej hodnoty prúdu,
• merací obvod galvanicky oddelený,
• relé výstup - kontakt prepínacieho relé s maximálnou kapacitou 16 A.

MERAČE ELEKTRINY

LEM-01, LEM-02
• 1-fázový elektromer,
• priame meranie, základný prúd 5 A, maximálny prúd 50 A.
• optická signalizácia počítania impulzov,
• jasné počítadlo,
• ďalší impulzný výstup,
• kryty svoriek s možnosťou utesnenia,
• monomodulárne puzdro,
• montáž na lištu TH 35.
• Indikácia merania pomocou digitálneho LCD.

LEM-10
• 3-fázový elektromer,
• priame meranie, základný prúd 3 x 10 A, maximálny prúd 100 A,
• optická signalizácia počítania impulzov,
• LCD displej,
• ďalší impulzný výstup,
• kryty svoriek s možnosťou utesnenia,
• sedem-modulárny kryt
• montáž na lištu TH 35.

LEM-20 
• 3-fázový elektromer,
• nepriame meranie pomocou externých prúdových transformátorov,
• Výstup RS-485 MODBUS.

KONTROLNÉ A AKUSTICKÉ MODULY SIGNÁLU

LKM-01-10, LKM-01-20, LKM-01-30, LKM-01-40
• optická signalizácia fázového napätia,
• jednofarebné alebo 3-farebné LED (LKM-01-40)

LKM-02-10, LKM-02-20, LKM-02-30, LKM-02-40
• spolupráca so sieťou TT (bez nulového vodiča)

LKM-04-40, LKM-05-40
• optická signalizácia fázového napätia,
• výrobok šetriaci energiu ecoline

LDM-10, LDM-30
• jednofázová a trojfázová signalizácia úrovne napätia,
• LED indikátor 
ED-1, EDM-01, EDM-02
• akustická signalizácia napájacieho napätia 230 V AC (ED-1).
• monomodulárne puzdro,
• elektronické akustické signalizačné zariadenie.
• relé s elektronickou zvukovou signalizáciou prevádzkového stavu

MOM-01-10, MOM-01-20, MOM-01-30
• monostabilné prepínacie moduly vo forme tlačidiel,
• LED indikátor napájacieho napätia a stavu výstupného relé

MOM-02-10, MOM-02-20, MOM-02-30
• Bistabilné spínacie moduly vo forme tlačidiel,
• LED indikátor napájacieho napätia a stavu výstupného relé

PIM-03
• 3-polohový prepínač umožňujúci ovládanie dvoch obvodov

ELEKTRONICKÝ ŠKOLSKÝ SPRÁVCA

EW-01
• automatické ovládanie školských zvončekov
• kompletný rozvádzač,
• ľahká inštalácia a obsluha

AUTOMATICKÝ FÁZOVÝ SPÍNAČ
APM-10
• automatická detekcia nesprávneho 

výsledku jednofázového napájacieho 
stavu napätia pri prechode do ďalšej fázy 
a zabezpečenie stabilného jednofázového 
napájania pre nasledujúce fázy.

EXTA_12-stron.indd   2EXTA_12-stron.indd   2 28.02.2022   08:5528.02.2022   08:55


