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ОПИС КОНТРОЛЕРA
Контролер температури помпи DK 5000 призначений для автоматичного вмикання і вимикання 
циркуляційної помпи центрального опалення в залежності від температури, що вимірюється датчиком.

КОНТРОЛЕР  МАЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
 � інтуїтивне встановлення температури ручкою регулювання
 � управління циркуляційною помпою центрального опалення 
 � можливість ввімкнення режиму неперервної роботи 
 � функція COMFORT SYSTEM захисту помпи від котельного каменю     
 � функція захисту системи від замерзання і перегрівання
 � сигналізація пошкодження датчикa температури 

РОБОТА В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ
В автоматичному режимі помпа буде працювати при температурі вищій від встановленої ручкою 
регулювання, а при зменшенні температури нижче встановленої величини контролер виключає помпу.

БЕЗПЕРЕРВНА РОБОТА
Безперервна робота помпи (незалежно від температури, встановленої ручкою регулювання) 
активується при натисканні кнопки    і сигналізується свіченням жовтого світлодіоду. Повторне 
натиснення цієї кнопки вимикає режим неперервної роботи і контролер переходить в режим 
автоматичної роботи.
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ  DK 5000 
Діапазон температур, що вимірюються від - 9 °C до + 99 °C

Діапазон установки температури від + 10 °C до + 90 °C

Гістерезис помпи (різниця ввімкнення - вимкнення) 2 °C

Потужність на виході                             помпа: 100 Вт / 230 В

Номінальна напруга живлення ~ 230 В, 50 Гц

Електричний захист 1,25 A

Номінальна потужність навантаження              275 Вт

Відносна вологість повітря < 95 % 

Ступінь захисту оболонки                           IP40

Клас ізоляції                                  II

Розміри контролера                    145 x 90 x 45 мм

Температура навколишнього середовища               від 0 °C до + 40 °C

1. Контролер DK 5000
2. Датчик температури
3. Помпа центрального опалення

Приклад схеми системи опалювання з контролером DK 5000 без відсічних (запірних) та захисних 
пристроїв. На замінює професійного проекту в місці установки (монтажу).

СХЕМА ПРИЄДНАННЯ РЕГУЛЯТОРА  ДО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ 

~ 230 V
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