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ОПИС РЕГУЛЯТОРA
Контролер HYDROS 200 призначений для автоматичного вмикання і вимикання: циркуляційної помпи 
центрального опалення або помпи подачі води в нагрівач гарячого водопостачання або циркуляційної 
помпи для ГВП (гарячого водопостачання) – в залежності від температури, що вимірюється датчиками

РЕГУЛЯТОР  МАЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
 � інтуїтивне встановлення температури ручкою регулювання
 � управління циркуляційною помпою центрального опалення або помпою подачі теплоносія в 

водонагрівач гарячого водопостачання або циркуляційною помпою ГВП
 � можливість ввімкнення режиму неперервної роботи
 � функція COMFORT SYSTEM захисту помпи від котельного каменю    
 � функція захисту системи від замерзання і перегрівання
 � сигналізація пошкодження датчикa температури

РЕЖИМ PLUS 
В режимі PLUS контролер управляє помпою подачі теплоносія в нагрівач гарячого водопостачання 
або циркуляційною помпою для ГВП.
Вмикання і вимикання помпи відбувається в зворотній послідовності – помпа працює в ситуації, коли 
температура на датчику є меншою від заданого значення і перестає працювати, коли температура 
збільшиться до заданої величини.
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ HYDROS 200
Діапазон температур, що вимірюються від - 9 °C до + 99 °C

Діапазон установки температур 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 регулятора                    145 x 90 x 45 мм

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

1. Регулятор HYDROS 200 
2. Датчик температури
3. Помпа центрального опалення

Приклад схеми системи опалювання з контролером HYDROS 200 без відсічних (запірних) та захисних 
пристроїв. На замінює професійного проекту в місці установки (монтажу).
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