
 

Regulator temperatury ze sterowaniem 
czasowym. 

Nr zamówieniowy: 2044 .. 
 
 
Instrukcja obsługi 

Aktualny nr dnia 
 
 
Aktualna temperatura 
pomieszczenia 
 
 
 
Wskaźnik grzania  
(pulsuje przy braku zasilania) 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe 
Tryb pracy  = AUTO 
Czas = 14:31 
 

1. Zasada działania  

Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym umożliwia zaprogramowanie 
przełączania zdarzeń (do 9) i temperatur zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.  
Po zainstalowaniu urządzenie automatycznie wyświetla czas i temperaturę 
pomieszczenia. W trybie AUTO, ogrzewanie (chłodzenie) będzie 
automatycznie aktywowane zgodnie z zaprogramowanym czasem i 
temperaturą. Program 1 jest domyślnie ustawionym programem 
sterowania (patrz pkt. 8.) Temperatura pomieszczenia jest kontrolowana na 
podstawie zmierzonej temperatury przez wbudowany lub zewnętrzny 
czujnik. Ogrzewanie zostanie załączone gdy temperatura pomieszczenia 
spadnie poniżej ustawionej wartości.  

2. Instalacja 

3. Zastosowanie  

Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia  2032 .. (Typ 3R) może być 
stosowany do kontrolowania temperatury pomieszczenia w połączeniu z: 

• Układami grzewczymi np. wodne ogrzewanie podłogowe lub grzejniki 
konwektorowe 

• Ogrzewaniem gazowym lub olejowym 

• Pompami cyrkulacyjnymi 

• Pompami ciepła 

• Elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi, ogrzewaniem płaszczyznowym 

• Urządzeniami chłodzącymi 

4. Właściwości 

• Jednoliniowy wyświetlacz tekstowy do uproszczenia obsługi 

• Podświetlenie 

• Zegar czasu rzeczywistego (ustawienia roku, miesiąca, dnia i czasu)  

• Automatyczne przełączanie czasu Zimowego – Letniego  

• Maksymalnie 9 zdarzeń na dzień (każdego dnia niezależnie) 

• Wstępnie ustawione i konfigurowalne programy sterowania 

• Optymalizacja startu 

• Programowanie „z ręki” ( ze zdemontowanym wyświetlaczem)  

• Funkcja wyłączenia; Przycisk ←←←← przytrzymany przez 10 sekund. 

• Tryb „Wakacji” (ustawiany przedziału czasu od – do) 

• Tryb „Party” – czasowo utrzymywana temperatura  

• Wyświetlanie zużycia energii (czas grzania * koszt) dla ostatnich 2 dni,           
-tygodnia, -miesiąca, -roku 

• Konfiguracja kosztu energii na godzinę 

• Zabezpieczenie przed zamarznięciem 

• Ograniczenie zakresu regulacji temperatury 

• Kontrola dostępu 

• Możliwość ustawienia języka obsługi (brak języka polskiego) 

• Typ sterowania: PWM lub 2-stanowe 

• Konfiguracja minimalnego czasu załączenia i histerezy dla sterowania 2-
stanowego 

• Funkcja ochrony zaworów 

• Sterowanie grzaniem lub chłodzeniem  

• Adaptacja do zaworów normalnie otwartych  lub zamkniętych  

• Pomiar temperatury  

5. Montaż 

Regulator powinien zostać zamontowany w pomieszczeniu, w miejscu które: 

• jest łatwo dostępne  

• jest wolne od zasłon, szafek, półek, itp. 

• umożliwia swobodną cyrkulację powietrza 

• nie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 

• nie znajduje się w przeciągu (podczas otwarcia okien lub drzwi) 

• nie znajduje się pod wpływem źródeł ciepła lub chłodzenia 

• nie znajduje się na ścianach zewnętrznych 

• jest na wysokości ok. 1,5 m nad podłogą 
 
Instalacja  

Podłączenie elektryczne 

 
Podłączyć zgodnie ze schematem połączeniowym.  
Zaciski 1 – 2,5 mm

2
 dla linek i drutów. 

 
 

Instalować w puszkach p/t ∅ 60mm 

• zdemontować wyświetlacz 

• usunąć ramkę (jeśli potrzeba) 

• Montować w odwrotnej kolejności 
 

 
 

 

 

 

 

W celu podłączenia lub 
usunięcia przewodów 
elastycznych nacisnąć 
„przycisk’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikowa przegroda musi znajdować się na 
swoim miejscu w celu zapewnienia izolacji 
pomiędzy zaciskami przyłączeniowymi/przewodami 
a wkrętami mocującymi. 

 
Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury  
nr zam. 0161 (opcjonalnie) 

Pomiar temperatury zamiast przez wewnętrzny czujnik temperatury może zostać 
wykonany za pomocą zewnętrznego czujnika. 
Wyboru zewnętrznego lub wewnętrznego czujnika temperatury dokonuje się w 
menu część H1. 
Czujnik zewnętrzny zamontować w rurce ochronnej (ułatwia wymianę). Czujnik 
zewnętrzny można przedłużyć do 50 m, przy użyciu przewodów dostosowanych 
do napięcia 230V AC. Należy unikać układania czujnika równolegle razem z 
przewodami napięciowymi, np. we wspólnym kanale. 
 

 6. Dane techniczne 

Numer zamówieniowy   2032 .. (Typ 3R) 
Napięcie zasilania    230V AC 50 Hz (195…253V) 
Zakres ustawianej temp.  5°C…30°C, krok 0,5°C 
Zakres temperatury   krok 0,1°C  
Wyjście    styk przekaźnika NO 
Prąd załączany   10mA…10(4)A AC; 230V~ 
Sygnał wyjściowy   PWM lub zał./wył. 
Czas cyklu PWM   ustawiany 
Histereza     ustawiana (tylko tryb zał./wył.) 
Min. programowany czas  10 min. 
Pobór mocy    ~1,2 W 
Dokładność zegara    <4 min./rok 
Podtrzymania zasilania   ~10 lat 
Czujnik temp. zewnętrzny (opcja)  nr zam. 0161, długość 4 m 
Temp. otoczenia   bez kondensacji 

Pracy    0°C…40°C 
Przechowywania   -20°C…70°C 

Zakres impulsu napięcia  4 kV 
Stopień ochrony   IP 30 
Klasa ochrony obudowy  II (patrz Uwaga) 
Stopień zanieczyszczenia   2 
Klasa oprogramowania   A  
Waga    ~100 g 
 

Uwaga! Instalacji tego urządzenia mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani 
elektrycy zgodnie ze schematami zamieszczonymi na urządzeniu i w tej 
instrukcji obsługi. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa. Aby osiągnąć II klasę ochrony, trzeba przedsięwziąć 
odpowiednie kroki instalacji uniemożliwiające dostęp użytkownikowi do tylnej 
części obudowy.  
To urządzenie służy do regulacji temperatury wyłącznie w suchych 
pomieszczeniach o standardowych warunkach otoczenia. Urządzenie jest 
zgodne z EN 60730. Jest to niezależnie montowane urządzenie i działa zgodnie 
ze sposobem działania 1C 

Uwaga: odłączyć obwód elektryczny od zasilania. 

Uwaga! 
Montować tylko w 
plastikowych puszkach 
podtynkowych. 

Uwaga! 
Czujnik zewnętrzny jest pod napięciem.  



7. Wymiary / Schemat podłączenia 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zewnętrzny czujnik temperatury  nr zam. 0161 (jako akcesoria) 

 

8. Wstępnie ustawione programy 

Regulator temperatury posiada 3 wstępnie ustawione programy czasowe 
temperatury. Program 1 (patrz dalej) jest programem domyślnym. Jeśli 
ustawienia programu 1 odpowiadają aplikacji użytkownika, wtedy nie ma 
potrzeby zmiany ustawień urządzenia. 
Wybór innego programu patrz. 9. G1. 

Program 1 

Poniedziałek - Piątek 

Zdarzenie 1 2 3 4 5 6 

Czas 06:00 08:30 12:00 14:00 17:00 22:00 

Temp. °C 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0 

 

Sobota - Niedziela 

Zdarzenie 1 2 3 4 5 6 

Czas 07:00 10:00 12:00 14:00 17:00 22:00* 

Temp. °C 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0 

*22:00 = 23:00 w Niedzielę 
 
 
 
 
 
 
  
   

                Po - Pt 

                 So - Nd 

 
 

 

Program 2 

Poniedziałek - Piątek 

Zdarzenie 1 2 3 4 5 6 

Czas 06:00 08:30 12:00 14:00 17:00 22:00 

Temp. °C 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0 

 

Sobota - Niedziela 

Zdarzenie 1     2 

Czas 07:00     22:00* 

Temp. °C 21,0     15,0 

*22:00 = 23:00 w Niedzielę 
 
 
 
 
 
 
  
   

                Po - Pt 

                 So - Nd 

 
 
 
 

Program 3 

Poniedziałek - Piątek 

Zdarzenie 1 2   3 4 

Czas 06:00 08:30   17:00 22:00 

Temp. °C 21,0 18,0   21,0 15,0 

 

Sobota - Niedziela 

Zdarzenie 1 2   3 4 

Czas 07:00 10:00   12:00 22:00* 

Temp. °C 21,0 18,0   21,0 15,0 

*22:00 = 23:00 w Niedzielę 
 

 
 
 
 
 
 
  
   

                Po - Pt 

                 So - Nd 

 
 
 
 
Uwagi do programowania 

• Aktualnie zmieniane ustawienia są automatycznie kończone po 3 min od 
ostatniego naciśnięcia przycisku, bez zapisywania zmian. Następuje powrót 
do trybu, który był aktywne przed rozpoczęciem zmian np.: AUTO, MAN, etc. 

• Wprowadzanie kodu: zmiana wartości za pomocą przycisków + -, aby 
zatwierdzić OK. 

• W trakcie poruszania się po menu ustawień użytkownika lub instalatora 
numer funkcji jest wyświetlane na wyświetlaczu, np.: G1 dla „ Program selekt 
one” (wybór programu), lub H2 „Control mode” (tryb pracy). 

• Mogą występować przerwy w kolejności numerowania menu. 
 
Rozwiązywanie problemów 

• Zbyt późno robi się ciepło: 
a) Sprawdzić czy ustawienia czasu i zdarzeń programu są prawidłowe 
b) Czy jest włączona funkcja optymalnego startu? patrz H7 

Czy regulator miał wystarczającą ilość czasu (kilka dni) by dostosować się 
do charakterystyki pomieszczenia? 

c) Czy jest aktywna automatyczna zmiana czasu letni/zimowy? patrz G5 

• Regulator nie przyjmuje żadnych zmian. 
Czy jest włączona kontrola dostępu? patrz G6 

• Zakres zmiany temperatury jest ograniczony. 
Czy jest ustawione ograniczenie temperatury? patrz G7 

• Nie zmienia się wyświetlona temperatura. 
Czy jest aktywna funkcja wyświetlania temp. ustawionej? patrz G10 
 
 
 
 
 

Uwaga! 
Maks. długość usuniętej 
izolacji przewodu 8 mm. 



9. Opis funkcji i obsługi 

Jak używać regulatora temperatury 

Zmiana temperatury przed następnym przełączeniem  
patrz Przyciski, + - w AUTO 

Ustawienie temp. na określony czas (ilość godz.) 
patrz Menu główne, TIMER 

Dostosować regulator do własnych potrzeb 
patrz Menu główne, USER-SETTINGS 

Sterowanie temp. zgodnie z ustawionymi profilami 
patrz Menu główne, AUTO 

Ustawienie temp. do określonej daty 
patrz Menu główne, HOLIDAY 

Dostosować regulator do potrzeb zastosowania 
patrz Menu główne, INSTALLER-SETTINGS 

Ustawienie stałej temp. (sterowanie ręczne) 
patrz Menu główne, MAN 

Zastosowanie osobnego programu dla określonych dni 
patrz Menu główne, AT-HOME 

 

 
 

 
Przyciski 

 Potwierdzenie/ 
aktywacja 

A + - w AUTO (-) Tymczasowa zmiana temp. do następnego przełączenia. Wskazywana przez „-„ po AUTO-. Pierwsze naciśnięcie 
przycisku pokazuje ustawioną temp., kolejne zmienia ją. 

OK 

 + - w menu Poruszanie się  w menu  

 OK Akceptacja zmian / wyboru  

 Info Pokazuje zależne informacje w trybie AUTO, MAN, TIMER, HOLIDAY, AT-HOME. Aby anulować nacisnąć przycisk 
ponownie 

 

 Menu Wejście do menu. Przyciski + - do poruszania się  

 ���� Przejście o krok wstecz  

 ���� przez 10 sek.  Wyłączenie regulatora i podłączonego obciążenia. Wyświetlacz pokazuje OFF. Szczegóły patrz. G4  

 
 

 
Menu główne 

 Potwierdzenie/ 
aktywacja 

A     MENU Używać + - w celu poruszania się w menu OK 

B AUTO Temperatura jest utrzymywana automatycznie zgodnie z ustawieniami czasu i temp. w wybranym programie, patrz G1. 
Używać + - w celu zmiany temperatury do czasu następnego przełączenia zdarzenia. 

OK 

C MAN Temperatura jest utrzymywana ciągle zgodnie z ustawioną temperaturą w tym menu. Używać + - w celu zmiany 
temperatury. 

OK 

D TIMER Temperatura jest utrzymywana czasowo zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i temp. ustawionymi w tym menu. 
Po zakończeniu trybu TIMER, aktywowany jest ponownie wcześniej używany tryb. Tryb Holiday dezaktywuje Timer.  

OK 

E HOLIDAY Temperatura jest utrzymywana między datami ustawionymi w tym menu. Tryb Holiday rozpoczyna się o godz. 0:00 
pierwszego dnia i kończy o 23:59 dnia ostatniego. W czasie przed trybem Holiday możemy ustawić dowolny tryb pracy: 
(AUTO, MAN, TIMER, HOME). W takiej sytuacji tryb Holiday rozpocznie się automatycznie, gdy wystąpi data 
początkowa. Po zakończeniu trybu Holiday, zostanie aktywowany tryb, który był aktywny przed trybem Holiday.  

OK 

F AT HOME Temperatura jest utrzymywana automatycznie zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i temp. ustawionymi w tym 
miejscu (niezależnie od trybu AUTO). Program jest taki sam we wszystkie dni. Program poniedziałkowy jest użyty jako 
domyślny. Tryb musi być dezaktywowany przez użytkownika, przez wybór innego trybu. Zastosowanie dla: wakacji w 
domu, podczas choroby, itp.  

OK 

G USER SETTINGS Ustawienia regulatora zgodnie z indywidualnymi wymaganiami (użytkownika). OK 

H INSTALLER SETTINGS Ustawienia regulatora zgodnie z wymaganiami zastosowania (zależne od instalatora) OK 

 
 

G USER SETTINGS Ustawienia regulatora zgodnie z indywidualnymi wymaganiami (użytkownika). 
Ust. domyślne 
()= zakres wart. 

1 Program select 
(Wybór programu) 

Wybór jednego z predefiniowanych programów, patrz. 8.  P1           (P1…P3) 

2 Event Setting  
(Ustawienia zdarzeń) 

Zmiana czasów i temp. aktywnego programu, patrz. 8. Każde zdarzenie może zostać zredukowane do poprzedniego 
lub do godz. 00:00. Każde zdarzenie może być rozszerzone do 23:50, wtedy 
symbol ->>> wskazuje że zdarzenie jest w następnym dniu. Przez naciśnięcie + lub – dla ->>> możemy ustawić czas. 
Można ustawić maksymalnie 9 zdarzeń. Pierwsza cyfra wskazuje nr aktualnego zdarzenia np.: 3.12:00-14:00 
wskazuje zdarzenie nr 3. Zdarzenia mogą być ustawione także dla bloków dni, gdy wybieramy dzień (Po…Pt, Sob/Nd, 
Po…Nd). Aby zakończyć programowanie, nacisnąć wielokrotnie przycisk ����. 

jak wybrany tryb w 
G1 

3 Clock Settings  
(Ust. zegara) 

Ustawienie daty i czasu.  

4 Off Heating Permanent  
(Wyłączenie ogrzewania) 

Wyłączenie ogrzewania, regulator jest cały czas zasilany. Wyświetlacz wskazuje OFF. Tryb ochrony przed 
zamarzaniem jest aktywny, jeśli został ustawiony, patrz H6. Ponowne włączenie następuje przez ustawienie np. trybu 
AUTO lub przez przyciśnięcie ���� przez 10 sek. Kiedy aktywujemy przez przycisk ���� lub w tym menu, aktywowany jest 
tryb AUTO.  

NO = NIE 

5 Summer/Winter  
time change over  
(Zm. czasu letni/zimowy) 

Aktywacja automatycznej zmiany czasu letni/zimowy. YES = TAK 

6 Key Lock  
(Blokada klawiszy) 

Ochrona regulatora przed niepowołanym użyciem. Odblokowanie kodem = 93. 
 

NO = NIE 

7 Temperature limits  
min/max  
(Ograniczenie temp.) 

Ograniczenie zakresu regulacji temperatury przez użytkownika. Jeśli obie wartości są takie same, nie ma możliwości 
zmiany temp.  Ustawienie ma wpływ na tryb AUTO, MAN, HOLIDAY, TIMER, AT-HOME, ustawianie zdarzeń (G2). Nie 
wpływa automatycznie na aktywny program/tryb. 

5; 30°C 

8 Cost/Hr for Energy  
(Koszt/godz. energii) 

Umożliwia ustawienie kosztu energii na godz. (w centach/godz.). Aby użyć tej funkcji jako licznika godzin pracy 
ustawić koszt jako 100 cent/h 

100        (1 … 999) 

9 Energy consumption to 
date  
(Pobór energii do daty) 

Wskazuje przybliżony koszt zużytej energii dla kontrolowanej przestrzeni. Wyświetla wart dla 2 dni, tygodnia (7 dni), 
miesiąca (30 dni), roku (365 dni). W danym dniu określa koszt do aktualnej godziny. W przypadku przekroczenia 
zakresu wyświetlania będzie wskazywać 9999.  Można używać tej funkcji głównie dla ogrzewania elektrycznego.  
Obliczanie: Czas włączenia ogrzewania x koszt na godzinę. Kasowanie patrz H9. 

 

10 Set temperature to read  
(Wyśw. temp. zadanej) 

Wyświetlanie temperatury zadanej zamiast temp. pomieszczenia. NO = NIE 

11 Adjust Temperature  
(Dostosowanie temp.) 

Korekta pomiaru temperatury 0.0      (-5.0…+5.0) 

13 Backlight  
(Podświetlenie) 
 

Wyłączenie lub tymczasowe (krótkie) podświetlenie wyświetlacza po przyciśnięciu przycisku. W przypadku stosowania 
dodatkowego czujnika temperatury, można ustawić podświetlenie jako ciągle włączone 

SHORT = Krótko 
(SHORT, OFF) 



G USER SETTINGS Ustawienia regulatora zgodnie z indywidualnymi wymaganiami (użytkownika). 
Ust. domyślne 
()= zakres wart. 

14 Language  
(Język) 

Wybór preferowanego języka  

15 Info  Wyświetlanie typu i wersji regulatora temperatury.   

16 Reset user settings  
only  
(Reset ust. użytkownika -  
tylko) 

Przywrócenie ustawień fabrycznych dla USER SETTINGS. Licznik poboru energii nie zostanie skasowany, aby go 
skasować patrz H9 

NO = NIE 

 
 
Zmiana ustawień instalatora. 

Uwaga! 
Te ustawienia powinny być dokonywane tylko przez wykwalifikowaną osobę. Mogą mieć one wpływ na bezpieczne i właściwe funkcjonowanie systemu. 

 

H INSTALLER SETTINGS Ustawienia regulatora zgodnie z wymaganiami zastosowania (zależne od instalatora) 
Ust. domyślne 
()= zakres wart. 

0 Code 
(Kod) 

Wprowadź kod (=7) w celu dostępu do tego menu. Kod jest ważny przez godzinę.  

1 Application 
(Zastosowanie) 

Regulator jest dostosowany do systemów ogrzewania wspomnianych w prawej kolumnie.  ROOM/NO patrz 1 

2 Control Mode 
(Typ sterowania) 

Można wybrać PWM lub ON/OFF (zał./wył.) W przypadku PWM można ustawić długość cyklu (w minutach). Minimalny 
czas załączenia/wyłączenia = 10% czasu cyklu.  
Ustawić krotki czas dla szybkich, a długi dla wolnych systemów grzewczych. Nie można wybrać trybu PWM dla 
chłodzenia (COOLING – H4) 
Dla trybu zał./wył. Można wybrać: 

• Histereza (OFF = brak histerezy temp., nawet dla bardzo małych zmian temp. wyjście zostanie przełączone zgodnie  
z ustawieniami On/Off Time) 

• Min. On/Off Time = minimalny okres czasu na który może zastać załączony lub wyłączony przekaźnik 

PWM/10   (/10..30) 
 
 
 
 
OFF = wyłaczony 
     (OFF, 0,1…5,0) 
10 min.       (1…30) 

4 Heating or Cooling 
(Grzanie lub chłodzenie) 

Heating: regulator pracuje w trybie grzania 
Cooling: regulator pracuje w trybie chłodzenia. Warunki: 

• Chłodzenie jest tylko możliwe dla zastosowania (H1) = ROOM 

• Frost protection (H6) = NO (brak możliwości aktywowania funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem) 

• Optimum Start (H7) = NO (brak możliwości aktywowania funkcji) 

• W przypadku błędu = brak chłodzenia 

• Zdarzenia i temperatury są takie same jak dla grzania (patrz G2) 

• Tylko typ sterowania ON/OFF (H2) 

Heating 
 (Heating, Cooling) 

5 Valve protection  
(Ochrona zaworu) 

Wyjście jest załączane na określony czas każdego dnia o godz. 10:00 3 min.  (Off, 1…10) 

6 Frost protection 
(Zabezpieczenie przed 
zamarzaniem) 

Ustawienie temperatury zabezpieczenia przed zamarzaniem. Tylko jeśli regulator jest wyłączony, temperatura jest 
utrzymywana dla ustawionej wartości.  

5°C   (OFF, 5…30) 

7 Optimum start 
(Optymalny start) 

Zadana temperatura zostanie osiągnięta o czasie określonym w programie. W trakcie wstępnego grzania, wyświetlane 
jest AUTO 

YES = Tak 

8 Valves NO 
(Zawory NO) 

Należy ustawić w przypadku użycia napędów zaworów otwartych w stanie bezprądowym. NO = Nie 

9 Energy counter rester 
(Kasowanie licznika energii) 

Ustawienie licznika energii na 0 NO = Nie 

11 Reset all 
(Reset wszystkich ustawień) 

Wszystkie ustawienia użytkownika i instalatora zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.  NO = Nie 

10. Wyświetlanie błędów. 

W przypadku błędu pulsuje opis „Err”. Następujące błędy mogą zostać wyświetlone. 

KONFIGURACJA Wyświetlacz i mechanizm nie pasują do siebie 
► używać tylko pasujących elementów 
► odłączyć od zasilania 

CZUJNIK DODATKOWY 1. Błąd dodatkowego czujnika temp. 
► wymienić czujnik 

2. Przekroczony zakres wyświetlanej wartości temp.  

KOMUNIKACJA Brak komunikacji między wyświetlaczem a mechanizmem 
► zdjąć i ponownie założyć moduł wyświetlacza 
► odłączyć i podłączyć ponownie zasilania 

Jeśli H4 = Heating: W przypadku błędów, ogrzewanie będzie ustawione na 30% czasu 
Jeśli H4 = Cooling: W przypadku błędów => brak chlodzenia 
 
 
 
 
 

11. Baterie 

Zgodnie z dyrektywą EU  
2006/66/EC, bateria znajdująca się 
w tym urządzeniu, powinna zostać 
usunięta tylko przez 
wykwalifikowany personel, na 
końcu życia produktu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Wartości rezystancji dla dodatkowego 
czujnika temperatury 

Temperatura  Rezystancja  

10 °C 66,8 kΩ 

20 °C 41,3 kΩ 

25 °C 33,0 kΩ 

30 °C 26,3 kΩ 

40 °C 17,0 kΩ 

50 °C 11,3 kΩ 

 
 
 
 
 
 

13. Rękojmia sprzedawcy 

Na nasze urządzenia udzielamy rękojmi zgodnie 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Berker Polska. 
 
W razie reklamacji urządzenie należy zwrócić do 
punktu sprzedaży wraz z opisem uszkodzenia lub 
skontaktować się z działem reklamacji: 
 


