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1. Призначення та область застосування
1.1. Термостат призначений для підтримки в заданому діапазоні температури 
теплоносія в кліматичних системах будівель.
1.2. Двопозиційне трьохконтактне реле термостата при досягненні 
встановленої користувачем температури перемикає контакти реле, тим самим 
керуючи включенням і вимиканням приводу або обладнання, що забезпечує 
подачу або циркуляцію теплоносія в системах опалення або охолодження
(циркуляційний насос, привід змішувального клапана, теплогенератор і т.п.). 
1.3. Термостат може використовуватися як запобіжний. У цьому випадку він 
працює в парі з терморегулюючої автоматикою насосно-змішувального вузла 
і відключає циркуляційний насос в разі перевищення налаштованої критичної 
температури. Це допоможе запобігти аварійним ситуаціям в разі відмови або 
некоректної роботи основної терморегулюючої автоматики.
1.4. Термостат монтується безпосередньо на трубопровід або колектор за 
допомогою доданого пружинного хомута.

2. Технічні характеристики 
№ Найменування Од. вим. Значення
1 Допустима напруга на контактах В 250 

2 
Допустимий струм на контакті 1 
при омічному навантаженні А 16 

3 
Допустимий струм на контакті 1 при 
індуктивному навантаженні (cos φ=0,6) А 2,5 

4 
Допустимий струм на контакті 2 
при омічному навантаженні А 3 

5 
Допустимий струм на контакті 2 при 
індуктивному навантаженні (cos φ=0,6)

А 1 

4 Тип перемикача реле
SPDT (Single-

Pole Double –

Throw) 

5 Гістерезис С 5÷10 

6 Діапазон налаштування С 17÷90 

7 Точність регулювання С ±3 

8 Ступінь захисту корпусу - IP 40 

9 Температура зберігання С -20….+50

10 Допустима вологість повітря % 65 

11 Максимально допустима С 80 

ТЕРМОСТАТ РЕГУЛЬОВАНИЙ 
НАКЛАДНИЙ

ПС - 46236 

Модель: VT.AC 614 

  Виробник: VALTEC s.r.l., Via  Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY
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температура корпусу

12 Матеріал корпусу ABS-пластик 

13 

Розрахунковий термін служби 
при дотриманні паспортних умов 
експлуатації

років 20 

3. Габаритні розміри

4. Рекомендації щодо монтажу
4.1. Термостат встановлюється на трубопровід або колектор за допомогою
пружинного хомута, що входить в комплект.
4.2. При установці необхідної температури слід враховувати, що 
температура вбудованого датчика термостата буде трохи нижче, ніж 
температура теплоносія на величину, яку можна орієнтовно прийняти по 
таблиці:
№ Матеріал стінки трубопроводу Зниження температури в 

стінці, °С

1 Сталь чорна 1 

2 Сталь нержавіюча 1 

3 Мідь 0,5 

4 Зшитий поліетилен 2 

5 Металополімер 1,5 

6 Поліпропілен 3 

4.3. При установці термостата на поверхню латунного колектора, 
зниження температури слід приймати 2°С.

4.4. Підключення електричних проводів до клем термостата проводиться 
відповідно до обраної схеми регулювання. При цьому потрібно врахувати, 
що при перевищенні вимірюваної температури значення, встановленого 
ручкою регулювання, реле перемикається з контакту 1 на контакт 2.

4.5. Установка необхідного значення підтримуваної температури проводиться 
обертанням ручки регулювання.
4.6. Приклади підключення:

5. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування
5.1. Термостат повинен експлуатуватися при параметрах, викладених в
технічних характеристиках.
5.2. Через 30 днів після включення обладнання в експлуатацію підтягніть
гвинти клем, щоб уникнути підгоряння клемної колодки.
5.3. Не допускайте грубого механічного впливу на поверхню виробу, а
також контакту з кислотами, лугами, розчинниками.

При досягненні заданої 
температури контакт 1-С 
перемикається на 2-С

При досягненні заданої 
температури контакт 1-С 
перемикається на 2-С

Сервопривід
VT.М106

При досягненні заданої 
температури насос 
вимкнеться

При подачі напруги на 
клему 2 клапан 
відкривається;
на клему 3 - 
закривається.
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6. Умови зберігання та транспортування
6.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за
умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
6.2. Термостат повинен зберігатися без підключених елементів живлення.
6.3. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по
ГОСТ 15150.

7. Утилізація
7.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку
встановленому  Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 –
III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного
повітря" (зі змінами від  14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про
відходи" (зі змінами від 09.04.2015); від 1991 р.  № 41, ст.546  "Про охорону
навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими
нормами, актами, правилами, распорядженнями, тощо.

9. Умови гарантійного обслуговування
9.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом
гарантійного терміну.
9.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або
обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу

приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в 
результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
9.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням 
несправного вироби в період гарантійного терміну Покупцеві не 
відшкодовуються.
9.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та 
експертизу оплачуються Покупцем.
9.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) 
повністю укомплектованими.

Amministratore
Valtec s.r.l.

Delegato

8. Гарантійні зобов'язання
8.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови
дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання,
монтажу та експлуатації.
8.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-
виробника.
8.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання,
монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;

- неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних
робіт;

- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс -

мажорними обставинами;
- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

8.4. Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу 
зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____
Найменування товару

ТЕРМОСТАТ РЕГУЛЬОВАНИЙ НАКЛАДНИЙ
№ Модель Кількість

1 VT. AC 614 
2 

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ ____________________________________(підпис)

Гарантійний термін  - Сім років (вісімдесят чотири місяці) з
дати продажу кінцевому споживачу
З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр  
за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кімната 53. 
Тел.: +38(098) 622-59-55
При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи

1. Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
a. назва організації або П.І.Б.  покупця, фактична адреса і контактні телефони;
b. назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
c. основні параметри системи,  в якій застосовувався виріб;
d. короткий опис дефекту.

2. Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
3. Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
4. Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару:__________________________________ 
Дата: «__»_________20___р. Підпис__________________

Назва та адреса торгової організації ___________________________

________________________________________________________________ 

Дата продажу___________________  Підпис продавця______________

Штамп або печатка 
торгової організації

Штамп про прийом 




