
 

PL06  Модул на управление на помпа 

Модул на управление на помпа PL06 е идеално допълнение за управляваща шина Salus 
KL06. С него може да се отделно управлява помпата. 

 
Монтаж и принципи на действие на модул PL06  
 
За правилен монтаж на модул с управляваща шина KL06 спазвайте 
инструкцията: 

1. Отстранете 4 винта разположени наляво и надясно от шина 
KL06, където трябва да се намира модул PL06.  

2. Затегнете модул PL06 с 4 винта. 
 
 
С първия преходник може да се избере време на движение по инерция. Това е, когато помпа работи след изключение 
на всичките изпълнителни механизми. Имате избор от 0, 5, 10 и 15 минутен период. Когато функция на движение на 
помпа по инерция е активна, на модул PL06 се свети червен диод. Той се свети докогато изтегне зададеното по-рано 
време. 
 
С втория преходник може да се избере отоплителна зона, за коя функция на движение по инерция е активна (от 1 до 
6). Ако изберете преходник в положение „p”, помпа ще работи за всички 6 отоплителни зони. Това означава, че 
в случай когато всичките зони/изпълнителни механизми са затворени, помпа не работи, а в случай, когато една от 
6 отоплителни зони дава сигнал за загряване (един от изпълнителни механизми е отворен) – помпа започва да работи. 
 
Ако искате, да една от отоплителни зони е приоритетна (най-важната за потребителя), установете преходник 
в положение отговарящо на негов номер. Тогава ако определена зона (примерно номер 2) сигнализира нужда за топло 
(изпълнителен механизъм е отворен), помпа работи, въпреки че другите зони са изключени. Ако в този случай зона 
номер 2 не сигнализира нужда за топло (изпълнителен механизъм е  затворен), помпа не да работи, въпреки че други 
зони дават сигнали за загряване.  
 
Функция за защита на помпа 
Модул PL06 разполага с функция за защита на помпа. С функцията, модул задейства помпа един път седмично, даже 
когато отоплителна система не работи. Това предотвратява неин „застой“.  

 
Технически данни: 

 
PL06 

Захранване: 230VAC/50Hz 

Гъвкав кабел: 1.0-1.5mm 2 

Твърд кабел: 0.5-1.5mm 2 

Обхват на температура на работа: 0°C-50°C 



Схема на свързване 

 

 

Гаранционна карта 

Гаранционни условия  

1. Гаранционен период за правилно функциониране на продукта е 24 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: химически, механически повреди причинени на грешка на 
потребителя, неправилно монтиране, несъвместно с инструкцията, употреба по начин несъвместен с 
инструкцията или принципи за безопасността, употреба на продукта не в съответствие с предназначението си. 

4. Купувач губи права на гаранцията в случай на: повреди причинени на грешка на ползвателя, водещи до 
устойчиво влошаване на качество на устройството, неправилно използване – несъвместно с инструкцията на 
употреба и монтаж, 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 

 

Дата на продажба               Печат и подпис на продавач 

 

………………………………………………………………                                      ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cхема на свързване на модул PL06 с помпа Модул PL06 може също да е свързан с котел без напрежението 
(вместо преходник на стаен термостат) 

помпа на централно 
отопление 

Котел 

Захранване 230 V/AC 


