
  

 

Модел AT10 

Инструкция за употреба и монтаж 

AT10 е механически контактен термостат, който много лесно се монтира на тръба. 
Устройството има копче с което много лесно се променя и контролира 
температура. Потребител може да контролира температурата в инсталация за 
централно отопление или за топла вода. Този комплект може да използвате за 
включване на циркулационни помпи, котел или задействане на клапани. 

Температурен обхват на работа от 30°C до 90°C. 

 

 

 

 

Модел AT10F 

AT10F е механически термостат с външен температурен датчик 

(капиляра). По този начин потребител много лесно може да 
промени и контролира температура.  

 

 

 

 

 

Монтаж 

За да се монтира устройството, притиснете термостат до тръба и закрепите с приложен ластична 
лента да термостатът  прилепне се към тръба. (Пред закрепжането на датчик трябва да махнете 
изолация която е на мястото на инсталиране). Излишък на ластичната лента може да се отреже. 

 

Електрическа инсталация 

Монтаж може да е извършен само от квалифициран монтьори. Инсталация трябва да съответства на 
изисквания на VDE и препоръки на доставчик на електроенергия. Инсталация може да е извършена само 

когато при изключено захранването. Допълнително, при монтирането трябва да се вземе всиюки необходими 
предпазни мерки. Трябва да е спазено максимално напрежение на тока (съгласно на техническите данни). 

Производител не е отговорен ако не спазвате инструкцията.  

 

Махнете копчето  (1)  и отвъртете голям пластмасов винт (2).  

Махнете капак на корпус. 4 кабелни скоби трябва да свържете като 
следва: 

Скоби C и 1 = захранване  

Когато температура падне под зададената, устройството се включи 

(скоба се отваря), (напр.: функция “отопление”). 
Скоби C и 2 = захранване  

Когато температура се повиши над зададената, устройството се 
изключи (скоба се затваря), (напр.: функция “охлаждане”)  

Скоба  = заземяване 

 

 

 

 

 

 

Програмиране                                                                  Технически данни: 

                                                                     

 

 

  

  

Гаранционни условия  
1.  Гаранционен период  за правилно функциониране на продукта е 48 месеца от датата на продажбата на 
клиента. Покупката трябва да е потвърдена с печат и подпис на продавача.  
2.  По  време  на  гаранционния  период  потребител  има  право  на  безплатна  подмяна  с  ново  устройство  
(същия тип/модел) или отстраняване на повреда поради производствен дефект.  
3.  Гаранцията не покрива повреди в резултат на:  
a)      Химически, механически повреди причинени на грешка на потребителя,  
b)      Неправилно монтиране, несъвместно с инструкцията,  
c)      Употреба по начин несъвместен с инструкцията или принципи за безопасността,  
d)      Употреба на продукта не в съответствие с предназначението си.  
4. Купувач губи права на гаранцията в случай на:  
a)     Повреди   причинени   на   грешка   на   ползвателя,   водещи   до   устойчиво   влошаване   на   качество   
на устройството,  
b)     Неправилно използване – несъвместно с инструкцията на употреба и монтаж,  
c)      Сервиз на неупълномощени лица.  
5.  Всички  искове  срещу  продавач  по  отношение  на  гаранцията  се  решават  по  реда  на  Гражданско-

процесуалния  
Кодекс.  
Прочетох и приемам гаранционните условия.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Бележки 

Дистрибутор на фирма SALUS:  

QL CONTROLS  

UL. Bielska 4a, 43-200 Pszczyna  

www.salus-controls.pl  

salus@salus-controls.pl  

 

 

 

  

 

 

Напрежение 230V AC 50Hz 

Комутатор 12(2)A 

Температурен обхват 30°C – 90°C 

Степен на защита IP20 

Сертификат ЕC 


