
 

Ръководство на потребителя на 
терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP 

Терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP управляващ мощности до 
16А или 3500W. Възможност за работа с отоплителни или охладителни 
системи. Настройка на хистерезис. Функция отворен прозорец. 
Настройка температурата от 1 C° до 70 C°. Памет за състоянието на 
вкл./изкл. след прекъсване на електричеството. 

Терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP може да работи в 
автоматичен режим (програми), ръчен или временен ръчен режим. 

Автоматичния режим работи по зададените програми за деня. 

Ръчния режим работи по зададена ръчно температура без промяна. 

Временен ръчен режим е когато в режим на програми се зададе ръчно 
по-висока или по-ниска температура. Работата във временен ръчен 
режим продължава до следващия час зададен в програмите. 

Фабричните програми са: 



 

Настройка на час 

Натиснете и задръжте за 3 сек. бутона  

Започнете с бутона  да настройвате минути, час и ден от 
седмицата. 

Когато приключите не натискайте нищо за няколко секунди, контактът 
ще излезе от режим програмиране и ще запомни направените промени. 

Режими и заключване 

С натискане на бутона  минавате в ръчен или автоматичен 
режим. 

Заключване и отключване на контакта става с натискане и задържане 

за 3 сек. на бутона  

Програмиране на терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP 

Натиснете и задръжте за 3 сек. бутона  



Започнете с бутоните  и  настройките на 1 първи период 
за всички дни от понеделник до петък – температура, след това 

минавате към следващата настройка с бутона  настройвате час и 
минути. 

Следват същите настройки за всички 6 периода за деня. Докато 
настройвате периодите отгоре светят всички дни – от понеделник до 
петък. След това по същия начин настройвате 6 периода за събота и 
неделя. 

Когато приключите не натискайте нищо за няколко секунди, контактът 
ще излезе от режим програмиране и ще запомни направените промени. 

Администраторски настройки 

Натиснете и задръжте за 3 сек. бутона  

Започнете с бутона  сменяте кодовете. 

С бутоните  и   променяте настройките. 

Когато приключите натиснете бутона  за запаметяване, след това 

бутона  за изход. 

В таблицата са описани кодовете и тяхната функция: 



 

При възникнали въпроси се свържете с нас. 

Вносител Елком Експрес ЕООД 

АДРЕС 

София, 1343 

ул. Стефана Клинчарова 

ж.к. Люлин 2, блок 279 

магазин 106 Д 

на гърба на вход Д 

 



ТЕЛЕФОНИ 

Стационарен 02/ 827 75 41 

GSM 0878 276 889 

GSM 0887 058 797 

Viber 0878 276 889 

WhatsApp 0878 276 889 

info@elkom-express.bg 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

 понеделник – петък 

09.00 – 19.00 ч. 
 събота 09.00 – 14.00 ч. 
 неделя – почивен ден 

 

БАНКОВА СМЕТКА 

УниКредит БулБанк АД 

 BIC – UNCRBGSF 

 IBAN – BG31UNCR70001523175283 

 Елком Експрес ЕООД 

 ЕИК 202810745 

 ДДС №: BG202810745 

 

 

tel:+35928277541
tel:+359878276889
tel:+359887058797
viber://add/?+359878276889
mailto:info@elkom-express.bg
https://www.unicreditbulbank.bg/

	Настройка на час
	Режими и заключване
	Програмиране на терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP
	Администраторски настройки
	АДРЕС
	ТЕЛЕФОНИ
	РАБОТНО ВРЕМЕ
	БАНКОВА СМЕТКА

