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Дигитален стаен термостат PLUG IN TH 810 T „Включи и ползвай”  

Стаен термоконтролер за управление на уреди за отопление и охлаждане 

   Преди да използвате стайния термостат, моля прочетете внимателно следните инструкции.  

       Какво може да контролира                         Разяснение на екран и бутони 

 

 ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ 

 Работен режим – отопление; 

 Зададена температура за поддържане – 20°С; 

 Време за реакция в режим отопление – до 1 минута; 

 Време за реакция в режим охлаждане – до 3 минути; 

 Надпис „LO” е индикация за слаба батерия, тя се самозарежда, когато термостатът е включен в 

мрежата. 

СТАРТИРАНЕ УПОТРЕБАТА НА СТАЙНИЯ ТЕРМОСТАТ PLUG IN TH 810 T 

1) Поставете термоконтролера в подходящ контакт на 

разстояние поне 1,5-2,0 метра от контролирания уред, за отопление 

или охлаждане за да избегнете грешно отчитане на желаната стайна 

температура. При включване на термостата в контакта, на дисплея 

(екрана) ще се покаже стайната температура и режима на работа 

(фабрично – отопление – пламъче ()). Индикаторът за работа няма 

да свети. Виж фигура 1. 

 

фигура 1 

Диодът НЕ свети 
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УПОТРЕБА В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ 

 

1)  След първоначалното включване в контакта, термостатът ще е в готовност за режим отопление 

(фабрично зададен). При горното показание (фиг. 1) на дисплея (екрана) натиснете бутона за 

Вкл./Изкл.(⏻), под позицията „SET” ще се появи стойност за задаване на желаната температура (фабрино 

20°С) и индикаторът за работа ще светне в червено. С бутоните за повишаване(▲) и понижаване(▼) 

задайте желаната от вас температура за поддържане. (Фиг. 2) 

2) Ако зададената (желана) температура под „SET” е по-висока с поне 1°С  над стайната (под RM), 

индикаторът за работа ще светне в зелено и термоконтролерът ще започне да подава ток към уреда за 

отопление включен в него. Отоплението ще стартира. (Фиг. 3) 

3) Когато стайната температура достигне зададената, индикаторът ще светне в червено и термостатът ще 

спре захранването към включения уред за отопление. Когато стайната температура отново се понижи с 

поне 1°С под зададената, термостатът ще започне пак да подава ток към уреда и отоплението ще 

продължи. (Фиг. 4) 

            (свети червено)                                              (свети зелено)                                                 (свети червено)                                               

            

Чрез автоматично спиране и пускане на захранването към включения в термостата уред се извършва 

контрол върху работата на отоплителя, поддържане на желаната температура и генериране на 

икономии от отопление. 

УПОТРЕБА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ  - включете в термостата вентилатор или климатик. 

 

1) За да преминете в режим охлаждане, термостатът трябва да е 

включен в контакт и показанията на дисплея и индикатора за работа 

(диода) да са в състояние, като на фиг.1. В това положение натиснете 

бутона за Вкл./Изкл.(⏻), диодът ще светне в червено и под „SET” ще 

се появи температурна стойност. Фиг.5 

2)  Сега натиснете бутона за Вкл./Изкл.(⏻) и стрелката нагоре 

(▲) почти едновременно, като бутона за Вкл./Изкл.(⏻) ПЪРВИ, 

задръжте ги натиснати за около 3-4 секунди, докато пламъчето  

Фиг. 2 Ф 
фигура 2 фигура 3 фигура 4 

фигура 5 
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() премине в снежинка (). Фиг. 6.  Вече сте в режим охлаждане на термостата. Връщане в режим 

отопление – по същия начин. 

3) Натиснете бутона за Вкл./Изкл.(⏻), за да включите термостата. С бутоните за повишаване (▲) и 

намаляване (▼) задайте желаната температура за поддържане под „SET”, тя трябва да е по-ниска поне с 

два градуса 2°С от стайната температура (под RM). След около 2-3 минути индикаторът за работа ще се 

промени от червено в зелено и термостатът ще започне да подава ток към включения уред за охлаждане. 

Виж фиг. 7. 

4) Когато стайната температура достигне зададената, индикаторът ще светне в червено и термостатът ще 

спре захранването към включения уред за охлаждане. (Фиг. 8) Когато стайната температура отново се 

повиши с поне 1°С над зададената, термостатът ще започне пак да подава ток към уреда и охлаждането 

ще продължи.  

Чрез спиране и пускане на захранването към включения в термостата уред се извършва контрол 

върху работата на охладителя, поддържане на желаната температура и генериране на икономии 

от охлаждане. 

 ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЦЕЛЗИЙ КЪМ ФАРЕНХАЙТ 

1) За да преминете от Целзий (°С) към Фаренхайт (°F), 

термостатът трябва да е включен в контакт и показанията на дисплея 

и индикатора за работа (диода) да са в състояние, както на фиг.1. В 

това състояние на термоконтролера натиснете и задръжте бутоните 

за повишаване  (▲)  и понижаване  (▼)  за около 3-4 секунди. Фиг. 9. 

Връщане към Целзий (°С) – по същия начин. 

 

 

 

 

 

 

фигура 6 фигура 7 фигура 8 

Диодът НЕ свети Свети зелено Свети червено 

фигура 9 
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Модел  PLUG IN TH-810 T 

Работно напрежение 220V/240V AC 50Hz 

Максимален товар 16A (3680W при 230V) 

Работна температура (околна среда) от  -10ᴼС  до 70ᴼС 

Задаване на температури от 5ᴼС (40°F) до 30ᴼС (85°F) 

Прецизност на измерване ±1ᴼС, ±1ᴼF 

Период на измерване 10 секунди 

Хистерезис 1°C 

Консумирана енергия 2Wh 

Клас на защита IP20 

Материал на корпуса Незапалимо PVC 

 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

- Не използвайте при по-високи от зададените натоварвания. 

- Не включвайте този термостат в друг подобен таймер/термостат. 

- Не включвайте никакъв уред, образуващ механични движения (вибрации), директно в термостата. 

- Вентилатори или други подобни уреди не трябва да се оставят без наблюдение. 

- Не вкарвайте игли или други метални елементи/обекти в гнездото на термостата.  

- Избягвайте влажни помещения, екстремни температури, удари и вибрации. 

- Използвайте само при домашни условия и не го излагайте на пряка слънчева светлина. 

- Препоръчителен диапазон на темпаратурата при условия на работа е от 10ᴼС до 40ᴼС. 

- Не отваряйте термостата. Ако се наложи поправка, трябва да се извърши от оторизиран сервиз или 

техник. 

- За да почистите уреда, ползвайте мека кърпа. Не използвайте химични или абразивни агенти.  Не 

потапяйте във вода.  

- Пазете уреда далеч от достъпа на деца. 

 


