
Правила зберігання та транспортування: 
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в 
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С  до  20°С та 
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів 
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен 
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам 
технічних умов та даного паспорта при дотриманні 
споживачем умов експлуатації, збереження та 
транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. 
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання 
на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:
       - правильного під`єднання;
       - цілісності пломби ВТК виробника:
       - цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, 
тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок 
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. 
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з 
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник. 

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,  
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до 
експлуатації.
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Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
Регулятор температури призначений для контролю та 
підтримки заданого температурного режиму в побутових 
приміщеннях, складах, системах водяного опалення и т. п. 
шляхом ввімкнення/вимкнення нагрівального (холодильного) 
пристрою по сигналам виносного датчика температури.

Функціональні особливості:
 - вибір режиму роботи - нагрівання чи охолодження
 - корекція показаннь датчика 5°С
 - аварійна індикація перевищення (зниження) температури на 
5°С від встановленої, вихід - виводи ВИТІК-СТІК польового 
транзистора з допустимою напругою 50В, індикація на табло - 
мигання індикаторів з частотою 0,5 Гц
 - контроль справності датчика - індикація коду помилки на 
табло.

ПП Електросвіт  
79053, м. Львів, вул. Граб’янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua
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Rн - нагрівальний пристрій
Rt - давач температури
Л1 - лампа аварійної сигналізації чи зумер
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Керування:
Встановлення режиму «обігрівач-холодильник».
При ввімкненні регулятора температури в мережу на індикаторі 
з’явиться «-Н-» (поточний режим - обігрівач) чи «-О-» (режим 
холодильник), натисніть кнопку «+» або «-» і утримуйте до моменту 
коли індикатор не почне мигати. Після цього кнопками «+» або «-» 
виберіть потрібний режим. Вихід в робочий режим відбудеться після 
4 секунд (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення гістерезису
При ввімкненні регулятора на індикаторі з’явиться «-Н-» (обігрівач) 
чи «-О-» (режим холодильник), потім (через 2 с) на індикаторі 
з’явиться «г 05» (значення гістерезису 5°С), натисніть кнопку «+» або 
«-» і утримуйте до моменту коли індикатор не почне мигати. Зміна 
значення гістерезису здійснюється натисненням кнопок «+» або «-». 
Вихід в робочий режим відбудеться після 4-ох секунд (якщо не була 
натиснена жодна кнопка).
Увага! Режими «обігрівач-холодильник» і «величина 
гістерезису» відображаються один за другим після ввімкнення 
регулятора в мережу живлення. Після цього він переходить в 
робочий режим. Щоб повторно змінювати ці режими необхідно 
вимкнути, а потім знову ввімкнути регулятор в мережу 
живлення.
В робочому режимі на індикаторі відображається температура 
датчика в градусах, якщо регулювання ввімкнене, і «--», якщо 
вимкнене.
Ввімкнення і вимкнення регулювання.
Ввімкнення і вимкнення регулювання (перехід з робочого режиму в  
«черговий») здійснюється одночасним натисненням кнопок «+» і «-» 
(при натисненій кнопці «+» натисніть і відпустіть кнопку «-» чи 
навпаки).
Встановлення температури.
В робочому режимі натисніть кнопку «-» або «+». На індикаторі 
з’явиться значення встановленої температури (наприклад «05» - 5 
градусів). Зміна значення встановленої температури здійснюється 
натисненням кнопками «+» або «-». Вихід в робочий режим 
відбудеться чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення температурної корекції.
В робочому режимі одночасно натиснути кнопки «+» та «-» та 
утримувати їх натисненими впродовж 4 секунд. На дисплеї з’явиться 
«d-1» (значення температурної корекції - 1 градус). Зміна значення 
температурної корекції здійснюється натисненням кнопками «+» або 
«-» в межах -5....+5 градусів. Вихід в робочий режим відбудеться 
чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).

Монтаж:
1. під’єднати проводи до затискачів: 3 - фазнийпровід), 4 -  
(нульовий)
2. обігрівальний прилад до затискачів 1 і 4
3. датчик температури встановити в зоні контролю і під’єднати до 
затискачів 5 і 6.

Технічні характеристики:
напруга живлення                                                  220 В ~
максимальний струм контактів реле                                 16 А
максимальний струм котушки контактора             3 А
максимальна потужність нагрівального пристрою
(ТЕН, радіатор і т.п.)                                                          2000 Вт
діапазон контролю температури                     від -25°С до 130°С
гістерезис                                                                      1°С-30°С
робоча температура                                       від -25°С до +50°С
контакт                                                                  1 на замикання
 датчик температури                                                  КТY 81 - 210
ступінь захисту: 
реле                                                      ІР40
клем                                                                                    ІР20
габаритні розміри                                                 35х65х90 мм
монтаж                                                   на рейку DIN 35 мм 
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4 секунд (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення гістерезису
При ввімкненні регулятора на індикаторі з’явиться «-Н-» (обігрівач) 
чи «-О-» (режим холодильник), потім (через 2 с) на індикаторі 
з’явиться «г 05» (значення гістерезису 5°С), натисніть кнопку «+» або 
«-» і утримуйте до моменту коли індикатор не почне мигати. Зміна 
значення гістерезису здійснюється натисненням кнопок «+» або «-». 
Вихід в робочий режим відбудеться після 4-ох секунд (якщо не була 
натиснена жодна кнопка).
Увага! Режими «обігрівач-холодильник» і «величина 
гістерезису» відображаються один за другим після ввімкнення 
регулятора в мережу живлення. Після цього він переходить в 
робочий режим. Щоб повторно змінювати ці режими необхідно 
вимкнути, а потім знову ввімкнути регулятор в мережу 
живлення.
В робочому режимі на індикаторі відображається температура 
датчика в градусах, якщо регулювання ввімкнене, і «--», якщо 
вимкнене.
Ввімкнення і вимкнення регулювання.
Ввімкнення і вимкнення регулювання (перехід з робочого режиму в  
«черговий») здійснюється одночасним натисненням кнопок «+» і «-» 
(при натисненій кнопці «+» натисніть і відпустіть кнопку «-» чи 
навпаки).
Встановлення температури.
В робочому режимі натисніть кнопку «-» або «+». На індикаторі 
з’явиться значення встановленої температури (наприклад «05» - 5 
градусів). Зміна значення встановленої температури здійснюється 
натисненням кнопками «+» або «-». Вихід в робочий режим 
відбудеться чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення температурної корекції.
В робочому режимі одночасно натиснути кнопки «+» та «-» та 
утримувати їх натисненими впродовж 4 секунд. На дисплеї з’явиться 
«d-1» (значення температурної корекції - 1 градус). Зміна значення 
температурної корекції здійснюється натисненням кнопками «+» або 
«-» в межах -5....+5 градусів. Вихід в робочий режим відбудеться 
чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).

Монтаж:
1. під’єднати проводи до затискачів: 3 - фазнийпровід), 4 -  
(нульовий)
2. обігрівальний прилад до затискачів 1 і 4
3. датчик температури встановити в зоні контролю і під’єднати до 
затискачів 5 і 6.

Технічні характеристики:
напруга живлення                                                  220 В ~
максимальний струм контактів реле                                 16 А
максимальний струм котушки контактора             3 А
максимальна потужність нагрівального пристрою
(ТЕН, радіатор і т.п.)                                                          2000 Вт
діапазон контролю температури                     від -25°С до 130°С
гістерезис                                                                      1°С-30°С
робоча температура                                       від -25°С до +50°С
контакт                                                                  1 на замикання
 датчик температури                                                  КТY 81 - 210
ступінь захисту: 
реле                                                      ІР40
клем                                                                                    ІР20
габаритні розміри                                                 35х65х90 мм
монтаж                                                   на рейку DIN 35 мм 

Схема підключення:

Rн - нагрівальний пристрій
Rt - давач температури
Л1 - лампа аварійної сигналізації чи зумер

N

L

1 2 3 4

5 6 7 8

Rt

Rн

+

_
12 - 24В

Л1

Керування:
Встановлення режиму «обігрівач-холодильник».
При ввімкненні регулятора температури в мережу на індикаторі 
з’явиться «-Н-» (поточний режим - обігрівач) чи «-О-» (режим 
холодильник), натисніть кнопку «+» або «-» і утримуйте до моменту 
коли індикатор не почне мигати. Після цього кнопками «+» або «-» 
виберіть потрібний режим. Вихід в робочий режим відбудеться після 
4 секунд (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення гістерезису
При ввімкненні регулятора на індикаторі з’явиться «-Н-» (обігрівач) 
чи «-О-» (режим холодильник), потім (через 2 с) на індикаторі 
з’явиться «г 05» (значення гістерезису 5°С), натисніть кнопку «+» або 
«-» і утримуйте до моменту коли індикатор не почне мигати. Зміна 
значення гістерезису здійснюється натисненням кнопок «+» або «-». 
Вихід в робочий режим відбудеться після 4-ох секунд (якщо не була 
натиснена жодна кнопка).
Увага! Режими «обігрівач-холодильник» і «величина 
гістерезису» відображаються один за другим після ввімкнення 
регулятора в мережу живлення. Після цього він переходить в 
робочий режим. Щоб повторно змінювати ці режими необхідно 
вимкнути, а потім знову ввімкнути регулятор в мережу 
живлення.
В робочому режимі на індикаторі відображається температура 
датчика в градусах, якщо регулювання ввімкнене, і «--», якщо 
вимкнене.
Ввімкнення і вимкнення регулювання.
Ввімкнення і вимкнення регулювання (перехід з робочого режиму в  
«черговий») здійснюється одночасним натисненням кнопок «+» і «-» 
(при натисненій кнопці «+» натисніть і відпустіть кнопку «-» чи 
навпаки).
Встановлення температури.
В робочому режимі натисніть кнопку «-» або «+». На індикаторі 
з’явиться значення встановленої температури (наприклад «05» - 5 
градусів). Зміна значення встановленої температури здійснюється 
натисненням кнопками «+» або «-». Вихід в робочий режим 
відбудеться чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення температурної корекції.
В робочому режимі одночасно натиснути кнопки «+» та «-» та 
утримувати їх натисненими впродовж 4 секунд. На дисплеї з’явиться 
«d-1» (значення температурної корекції - 1 градус). Зміна значення 
температурної корекції здійснюється натисненням кнопками «+» або 
«-» в межах -5....+5 градусів. Вихід в робочий режим відбудеться 
чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).

Монтаж:
1. під’єднати проводи до затискачів: 3 - фазнийпровід), 4 -  
(нульовий)
2. обігрівальний прилад до затискачів 1 і 4
3. датчик температури встановити в зоні контролю і під’єднати до 
затискачів 5 і 6.

Технічні характеристики:
напруга живлення                                                  220 В ~
максимальний струм контактів реле                                 16 А
максимальний струм котушки контактора             3 А
максимальна потужність нагрівального пристрою
(ТЕН, радіатор і т.п.)                                                          2000 Вт
діапазон контролю температури                     від -25°С до 130°С
гістерезис                                                                      1°С-30°С
робоча температура                                       від -25°С до +50°С
контакт                                                                  1 на замикання
 датчик температури                                                  КТY 81 - 210
ступінь захисту: 
реле                                                      ІР40
клем                                                                                    ІР20
габаритні розміри                                                 35х65х90 мм
монтаж                                                   на рейку DIN 35 мм 

Схема підключення:

Rн - нагрівальний пристрій
Rt - давач температури
Л1 - лампа аварійної сигналізації чи зумер

N

L

1 2 3 4

5 6 7 8
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_
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Л1

Керування:
Встановлення режиму «обігрівач-холодильник».
При ввімкненні регулятора температури в мережу на індикаторі 
з’явиться «-Н-» (поточний режим - обігрівач) чи «-О-» (режим 
холодильник), натисніть кнопку «+» або «-» і утримуйте до моменту 
коли індикатор не почне мигати. Після цього кнопками «+» або «-» 
виберіть потрібний режим. Вихід в робочий режим відбудеться після 
4 секунд (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення гістерезису
При ввімкненні регулятора на індикаторі з’явиться «-Н-» (обігрівач) 
чи «-О-» (режим холодильник), потім (через 2 с) на індикаторі 
з’явиться «г 05» (значення гістерезису 5°С), натисніть кнопку «+» або 
«-» і утримуйте до моменту коли індикатор не почне мигати. Зміна 
значення гістерезису здійснюється натисненням кнопок «+» або «-». 
Вихід в робочий режим відбудеться після 4-ох секунд (якщо не була 
натиснена жодна кнопка).
Увага! Режими «обігрівач-холодильник» і «величина 
гістерезису» відображаються один за другим після ввімкнення 
регулятора в мережу живлення. Після цього він переходить в 
робочий режим. Щоб повторно змінювати ці режими необхідно 
вимкнути, а потім знову ввімкнути регулятор в мережу 
живлення.
В робочому режимі на індикаторі відображається температура 
датчика в градусах, якщо регулювання ввімкнене, і «--», якщо 
вимкнене.
Ввімкнення і вимкнення регулювання.
Ввімкнення і вимкнення регулювання (перехід з робочого режиму в  
«черговий») здійснюється одночасним натисненням кнопок «+» і «-» 
(при натисненій кнопці «+» натисніть і відпустіть кнопку «-» чи 
навпаки).
Встановлення температури.
В робочому режимі натисніть кнопку «-» або «+». На індикаторі 
з’явиться значення встановленої температури (наприклад «05» - 5 
градусів). Зміна значення встановленої температури здійснюється 
натисненням кнопками «+» або «-». Вихід в робочий режим 
відбудеться чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).
Встановлення температурної корекції.
В робочому режимі одночасно натиснути кнопки «+» та «-» та 
утримувати їх натисненими впродовж 4 секунд. На дисплеї з’явиться 
«d-1» (значення температурної корекції - 1 градус). Зміна значення 
температурної корекції здійснюється натисненням кнопками «+» або 
«-» в межах -5....+5 градусів. Вихід в робочий режим відбудеться 
чарез 4 секунди (якщо не була натиснена жодна кнопка).

Монтаж:
1. під’єднати проводи до затискачів: 3 - фазнийпровід), 4 -  
(нульовий)
2. обігрівальний прилад до затискачів 1 і 4
3. датчик температури встановити в зоні контролю і під’єднати до 
затискачів 5 і 6.

Технічні характеристики:
напруга живлення                                                  220 В ~
максимальний струм контактів реле                                 16 А
максимальний струм котушки контактора             3 А
максимальна потужність нагрівального пристрою
(ТЕН, радіатор і т.п.)                                                          2000 Вт
діапазон контролю температури                     від -25°С до 130°С
гістерезис                                                                      1°С-30°С
робоча температура                                       від -25°С до +50°С
контакт                                                                  1 на замикання
 датчик температури                                                  КТY 81 - 210
ступінь захисту: 
реле                                                      ІР40
клем                                                                                    ІР20
габаритні розміри                                                 35х65х90 мм
монтаж                                                   на рейку DIN 35 мм 

Схема підключення:
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