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1. Призначення та область застосування
1.1. Датчик температури з приєднувальним кабелем є додатковим
«польовим» обладнанням для термостата, хронотермостата або контролера і
призначений для контролю температури навколишнього середовища, що
оточує датчик. Датчик може підключатися як замість вбудованого датчика
кімнатного термостата, так і разом з вбудованим датчиком (в залежності від
модифікації приладу).
1.2. Основне призначення датчика - контроль температури в системах
вбудованого обігріву («теплі стіни»; «тепла підлога»; тощо.).
1.3. Датчиками VT.AC 501 комплектуються термостати VT.AC 602 і
хронотермостати VT.AC 709.
2. Технічні характеристики
№ Найменування Од. вим. Значення
1 Тип датчика за активністю пасивний 
2 Чутливий елемент термоопір 

3 Тип датчика по 
температурному коефіцієнту

NTC ( негативний 
температурний 

коефіцієнт) 
4 Діапазон вимірюваних температур С -15…+80
5 Довжина  кабелю м 3.0 
6 Тип приєднувального кабелю 26AWG 2х0,14 
7 Діаметр датчика мм 7 
8 Довжина датчика мм 21 
9 Тип ізоляції датчика Самозгасаючий ПВХ 

10 Тип ізоляції кабелю Самозгасаючий ПВХ 
11 Розрахунковий термін служби років 35 

12 Контрольна величина 
вимірювального струму мА 1,0 

13 Значення опорів датчика при 
температурі1: 
-20С Ом 71682 
-15С Ом 55671 
-10С Ом 43654 
-5С Ом 34542 
0С Ом 27568 

5С Ом 22070 

10С Ом 17960 

15С Ом 14689 
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20С Ом 12091 

25С Ом 10000 

30С Ом 8312 

35С Ом 6980 

40С Ом 5827 

45С Ом 4983 

50С Ом 4244 

55С Ом 3632 

60С Ом 3123 

65С Ом 2697 

70С Ом 2339 

75С Ом 2037 

80С Ом 1781 
Температурний коефіцієнт α298 1/К% 4 
Постійна термістора (В) 3300 

Примечание: 1.Поточний опір датчика можна розрахувати за 
формулою:

де: RТ – поточне значення опору, Ом; 
RN – номінальне значення опору (10000 Ом); 
В – постійна термістора
Т – поточне значення температури, °К; 
TN – номінальне значення температури (298°К). 
3. Вказівки щодо монтажу та підключення
3.1. Датчик може бути встановлений в будь-якому середовищі, що задовольняє
за температурними параметрами вимоги п.2 і неагресивних до матеріалу
покриття датчика і кабелю.
3.2. Щоб уникнути наведень, кабель датчика не повинен прокладатися в
одному каналі з силовими проводами і кабелями.
3.3. При використанні датчика в якості датчика температури теплої підлоги,
кабель датчика слід заводити в конструкцію підлоги через трубу або кожух,
розташовані якомога ближче до поверхні підлоги.

3.4. При використанні датчика спільно з термостатами VT.AC 602 і 
хронотермостатів VT.AC 709 кабель виносного датчика може бути нарощено 
до граничної довжини 50м. При використанні екранованого проводу для 
нарощування дроту датчика, екрануюче оплетення заземлювати не слід. 
Вона повинна бути приєднана до відповідної клеми монтажної коробки 
термостата.
3.5. Приєднання датчика до приладу слід здійснювати відповідно до вказівок 
технічного паспорта відповідного приладу.
4. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування
4.1. Датчик повинен експлуатуватися при параметрах, викладених в
технічних характеристиках.
4.2. Через 30 днів після включення в експлуатацію обладнання, до якого
приєднаний датчик,  необхідно підтягнути гвинти клем, щоб уникнути
підгоряння клемної колодки.
4.3. Не допускайте грубого механічного впливу на покриття сенсора та
кабелю, і навіть контакту з кислотами, лугами, розчинниками.
4.4. Додаткового обслуговування термостат не вимагає.
5. Умови зберігання і транспортування
5.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за 
умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
5.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 
по ГОСТ 15150.
6. Утилізація
6.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку
встановленому  Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001,
N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р.
№36-37, ст.242   "Про відходи" (зі змінами); від 1991 р.  № 41, ст.546  "Про
охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими
нормами, актами, правилами, распорядженнями, тощо.
6.2. Присутність благородних металів: ні
7. Гарантійні зобов'язання
7.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови
дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання,
монтажу та експлуатації.
7.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-
виробника.
7.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, збе
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монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
       - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
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- 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.

7.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, що 
поліпшують якість виробу при збереженні основних експлуатаційних 
характеристик.

8. Умови гарантійного обслуговування
8.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом
гарантійного терміну.
8.2. 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.
8.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням
несправного вироби в період гарантійного терміну Покупцеві не
відшкодовуються.
8.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та
експертизу оплачуються Покупцем.
8.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні)
повністю укомплектованими.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____
Найменування товару

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ З 
ПРИЄДНУВАЛЬНИМ КАБЕЛЕМ

№  Марка Кількість 

1  
 VT. AC 501 

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: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вулиця 
Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної підтримки звертайтесь: 
info@valtec.ua. Тел.: +38 (050) 468 99 56
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 




