
Uzliekamais termostats/termostats ar kapilāru 
Model: AT10, AT10F

PRODUCER:
Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3, Hong Kong Science 
Park, 20 Science Park East Avenue, Shatin, 
New Territories, Hong Kong

IMPORTER: 
QL CONTROLS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

www.salus-controls.eu
SALUS Controls ietilpst Computime Group Limited sastāvā.
Saskaņā ar produktu attīstības politiku SALUS Controls plc patur tiesības izmainīt specifikācijas, 
dizainu un ražošanā izmantotos materiālus, kas norādīti šajā instrukcijā, bez iepriekšējās 
paziņošanas.

Lietošanas instrukcija
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Barošana 230V AC 

Maks. slodze 16 (4) A

Izejas signāls 1/C/2 (NO/COM/NC) kontakti

Temp. regulēšanas 
diapazons 30 - 90°C

Izmēri [mm] 105 x 50 x 45  
AT10F: kapilāra garums: 1200, kapilāra Ø: 7

Tehniskie dati

Uzstādīšana

Iestatītās temperatūras izmaiņa

AT10: Lai to uzstādītu, spēcīgi piespiediet termostatu pie apkures 
caurules un nostipriniet to ar pievienoto elastīgo saiti tā, lai termostats 
piegulētu tieši pie caurules (pirms sensora nostiprināšanas noņemiet 
jebkādu izolāciju uzstādīšanas vietā). Elastīgās saites pārpalikumu var 
nogriezt.

Lai iestatītu temperatūru, pavelciet grozāmo pogu uz sevi, lai to atbloķētu. 
Pēc tam pagrieziet grozāmo pogu pozīcijā, kas norāda nepieciešamo 
temperatūru. Lai saglabātu šo iestatījumu, viegli nospiediet grozāmo 
pogu virzienā uz iekšpusi, līdz dzirdams bloķētāja klikšķis.

AT10F: Nostipriniet termostatu pie plakanas virsmas ar skrūvēm. Pēc 
tam ievietojiet mērelementu, proti, kapilāru, piemēram, karstā ūdens 
tvertnes mērcaurulē.



Ievads
Uzliekamais termostats AT10/termostats ar kapilāru AT10F ir mehāniskais 
termostats, kas ļoti viegli uzstādāms, uzliekot to uz caurules virsmas 
vai ievietojot kapilāru, piemēram, karstā ūdens tvertnes caurulē. Tas 
ļauj kontrolēt kārstā ūdens vai centrālās apkures temperatūru. To var 
izmantot pieslēgto iekārtu ieslēgšanai un izslēgšanai atkarībā no izmērītās 
temperatūras. Tie var būt sūkņi, pārslēgvārsti vai katli.

Izstrādājums atbilst šādām direktīvām: Zemsprieguma direktīva 
2014/35/ES, RoHS direktīva 2011/65/ES. Pilnīga informācija ir pieejama 
tīmekļa vietnē www.saluslegal.com.

Lietojiet ierīci atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā 
esošajiem regulējumiem. Izmantojiet ierīci atbilstoši tās paredzētajam 
pielietojumam, nepieļaujot mitruma iekļūšanu tajā. Ierīce tikai lietošanai 
ēku iekštelpās. Uzstādīšana ir jāveic kvalificētai personai atbilstoši 
noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā esošajiem noteikumiem.

Noņemiet grozāmo pogu (1) un atskrūvējiet 
lielu plastmasas skrūvi (2). Noņemiet korpusa 
vāku. Pieslēdziet kabeļu kontaktus atbilstoši 
shēmai.

C-1 kontakti 

C-2 kontakti

1. Grīdas apsildes aizsardzība pret pārkaršanu iestatītās    
      temperatūras pārsniegšanas gadījumā - tiek atvērti C-1 kontakti.

2. Kārstā ūdens tvertnes lādēšana, ja temperatūra zemāk esošajā  
      tvertnē nokrīt zem uzdotās temperatūras, - tiek saslēgti C-1 kontakti.

Izstrādājuma atbilstība

Elektrisko savienojumu apraksts

Uzstādīšana

Drošība

Savienojums Apraksts

C Kopīgais kontakts

1 NO - normāli atvērts kontakts

2 NC - normāli aizvērts kontakts
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