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строку служби кабелю

(запобігання перегріву)

комфортний 
рівень температури

Технічні дані

Межі регулювання

Макс. струм навантаження

Макс. потужність навантаження

Напруга живлення

Маса в повній комплектації

Габаритні розміри

Датчик температури

Довжина з'єдн. кабелю датчика

Кількість ком-цій під нав., не менше

Кількість ком-цій без нав., не менше

Температурний гістерезис
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№ 
з/п Параметр Значення

16 А

3000 ВА

10...40 °С

230 В ±10 %

NTC терморезистор

50 000 циклів

20 000 000 циклів

1 °С

3 м

0,17 кг ±10 %

Ступінь захисту за ДСТУ 1425412 IP20

10 кОм при 25 °С R10

Використання 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ — це: 

економія 
електроенергії до 30 %

Установлення

Після монтажу, переконайтеся в правильності 

підключення зовнішнього датчика і напруги мере-

жі. У разі неправильного підключення, можливий 

вихід з ладу терморегулятора.

Терморегулятор призначений для установки всере-

дині приміщень. Ризик попадання вологи і рідини в 

місці установки повинен бути мінімальний. При 

установці у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні 

терморегулятор повинен бути установлений в місці, 

недоступному випадковій дії бризок. 

Температура навколишнього середовища при 

монтажі повинна знаходитися в межах  –5...+45 °С.

Висота установки терморегулятора повинна знахо-

дитися в межах 0,4...1,7 м від рівня підлоги.

Терморегулятор монтується і підключається після 

установки і перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання в ланцюзі 

навантаження необхідно перед терморегулятором 

установити автоматичний вимикач (АВ), номіналом не 

більше 16 А. Він установлюється в розрив фазного 

Схема 1. С  хема підключення

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача і  ПЗВ

Призначення

У даній комплектації терморегулятор призначений 

для системи «тепла підлога» або «повний обігрів» на 

основі електричного нагрівального кабелю або 

гріючої плівки. Терморегулятор призначений для 

підтримки постійної температури 10...40 °С. 

Температура контролюється в місці розташування 

датчика. Датчик, що входить у комплект постачання,  

бажано розміщувати в монтажній трубці (метало-

пластикова трубка Ø 16 мм), яка розташовується 

в цементно-піщаній стяжці. Ця умова необхідна для 

легкої заміни датчика при несправності. 

Схема підключення

Без датчика терморегулятор працювати не буде.

Датчик температури підключається до клем 1 і 2. 

Напруга живлення (230 В ±10 %, 50 Гц) подається 

на клеми 5 і 6, причому фаза (L) визначається 

індикатором і підключається на клему 6, а нуль (N) — 

на клему 5.

До клем 3 і 4 підключається навантаження (з’єд-

нувальні проводи від нагрівального елементу).

terneo mex

Терморегулятор, рамка 

Датчик температури зi з’єднувальним кабелем

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Комплект постачання

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція 

1 шт.

1 шт.Інструкція з установлення 

та експлуатації

Технічний
паспорт

просте управління теплом

Схема 3. Підключення через контактор

75 × 75 × 43 мм

0,
4–

1,
7 

м Муфта

Монтажна трубка

Монтажна стрічка

Нагрівальний кабель

Датчик
у трубці

Герметизація
кінця трубки

Рисунок 1.
Монтаж терморегулятора і системи тепла підлога
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МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ 

ЇХ УСУНЕННЯ

При вмиканні терморегулятора індикатор не 

світиться при всіх положеннях регулюючої ручки. 

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатися в наявності напруги жив-

лення за допомогою вольтметра. Якщо напруга є, тоді 

зверніться, будь ласка, до Сервісного Центру. 

Поворотом ручки установки температури не-

можливо увімкнути опалювальну систему. Чер-

воний індикатор не світиться.

Можлива причина: неправильне підключення, 

стався обрив або коротке замикання в ланцюзі датчи-

ка, датчик іншого типу, вимірювана датчиком темпе-

ратура вище 40 °С.  

Необхідно: перевірити правильність підключення 

датчика, місце з’єднання датчика до терморегуля-

тора, відсутність механічних пошкоджень на всій дов-

жині з’єднувального проводу датчика, відсутність 

силових проводів, що близько проходять. Якщо ці всі 

причини виключені, зверніться, будь ласка, до Сер-

вісного Центру.

Якщо ви придбали нагрівальний кабель, а в його 

маркіровці не указана його номінальна потужність, то 

перед підключенням терморегулятора (для того, щоб 

терморегулятор не вийшов з ладу через пере-

вищення його паспортних значень) потужність (P) 

необхідно розрахувати. Для цього заміряти струм (I), 

який споживається нагрівальним кабелем, (за допо-

могою амперметра) і помножити на напругу мережі 

(U). Або заміряти опір нагрівального кабелю (R) 

омметром, розділити напругу мережі (U) на отри-

маний опір і помножити на напругу мережі (U).

P = U × I  (Вт)                 P = U × (U / R)  (Вт)

Необхідно, щоб терморегулятор комутував струм 

не більше 2/3 максимального струму, вказаного в 

паспорті. Якщо струм перевищує 2/3 максимального 

струму, вказаного в паспорті, то необхідно нагріваль-

ний кабель підключити через контактор (магнітний 

пускач, силове реле), який розрахований на даний 

струм (схема 3). Ця умова викликана ризиком під-

вищенння напруги більше 230 В. У випадку зростання 

напруги, підвищується й потужність навантаження.

Перетин проводів проводки, до якої підключається 

терморегулятор, повинний бути для міді не менше 
22 × 1,0 мм . Використання алюмінію не бажано.

Вмикання / вимикання

Для вмикання терморегулятора установіть вими-

кач в положення «1». Індикатор почне світитися 

зеленим. Потім поверніть ручку регулювання за 

годинниковою стрілкою до кінця, при цьому індикатор 

почне світитися червоним, вказуючи на вмикання 

опалювальної системи.

Після досягнення комфортного рівня обігріву (при 

першому вмиканні може тривати до 3-х діб) поверніть 

регулятор проти годинникової стрілки, поки індикатор 

не почне світитися зеленим, зафіксувавши бажану 

температуру.

Для вимикання обігріву встановіть вимикач в 

положення «0».  

Експлуатація

Опір датчика при різній температурі

Температура, (°С) Опір датчика, (Ω)

5

10

20

30

40

25339

19872

12488

8059

5330

Заходи безпеки

Щоб не отримати травму і не пошкодити термо-
регулятор, уважно прочитайте і з'ясуйте для себе ці 
інструкції.

Підключення терморегулятора повинне проводи-
тися кваліфікованим електриком.

Не підключайте замість датчика мережеву 
напругу 230 В (приводить до виходу з ладу 
терморегулятора).

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-
чення (відключення) терморегулятора відключить 
напругу живлення, а також дійте відповідно до 
«Правил улаштування електроустановок».

Не вмикайте терморегулятор в мережу в 
розібраному вигляді.

Не допускайте  попадання рідини або вологи на 
терморегулятор.

Не піддавайте терморегулятор дії екстремальних 
температур (вище +45 °С  або нижче  –5 °С).

Не чистити терморегулятор з використанням 
хімікатів, таких як бензол і розчинники.

Не зберігайте терморегулятор і не використо-
вуйте терморегулятор в запилених місцях.

Не намагайтеся самостійно розбирати і ремон-
тувати терморегулятор.

Не перевищуйте граничні значення струму і 
потужності.

Для захисту від перенапружень, викликаних 
розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні 
розрядники.

Не занурюйте датчик із сполучним 
проводом в рідкі середовища.

Не паліть і не викидайте термо-
регулятор разом із побутовими відхо-
дами.

Використаний терморегулятор підлягає утилі-
зації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, 
що забезпечує збереження виробу.

Терморегулятор перевозиться будь-яким видом 
транспортних засобів (залізничним, морським, 
авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці 
терморегулятора.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам 
щось буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного 
центру за телефоном, вказаним нижче.

ВИРОБНИК: DS Electronics      www.terneo.ua      support@terneo.ua   

04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3              

                               тел.:  +38 (044) 485-15-01,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-88

проводу, як показано на схемі 2. 

Для захисту людини від поразки електричним 

струмом витоку установлюється ПЗВ (пристрій 

захисного відключення). Цей захід обов'язковий при 

укладанні теплої підлоги у вологих приміщеннях. 

Для правильної роботи ПЗВ екран нагрівального 

кабелю необхідно заземлити (підключити до за-

хисного провідника РЕ) або, якщо мережа дво-

провідна, необхідно зробити захисне занулення. 

Тобто екран підключити до нуля перед ПЗВ. На 

схемі 2 захисне занулення показане пунктиром.

Терморегулятор монтується в стандартну мон-

тажну коробку діаметром 60 мм, за допомогою 

монтажних гвинтів. 

Для монтажу необхідно: 

—зробити в стіні отвір під монтажну коробку і 

штробу під проводи живлення і датчик;

—підвести проводи живлення системи обігріву і 

датчика до монтажної коробки; 

—виконати з'єднання згідно даного паспорта;

—закріпити терморегулятор в монтажній коробці. 

Для чого необхідно зняти лицьову рамку, помісти-

ти терморегулятор в монтажну коробку і закрутити 

монтажні гвинти. 

 Клеми терморегулятора розраховані на провід з 
2перетином не більше 2,5 мм . Для зменшення 

механічного навантаження на клеми бажано вико-

ристовувати м'який провід. Кінці проводу необхідно 

зачистити і обжати наконечниками з ізоляцією. Про-

води затягуються в клемах за допомогою викрутки 

з шириною жала не більше 3 мм. Викрутка з жалом 

шириною більше 3 мм може нанести механічні 

пошкодження клемам. Це може спричинити втрату 

права на гарантійне обслуговування. Затягувати 

клеми необхідно з моментом не більше  0,5 Н·м.

Монтаж датчика повинен бути виконаний так, 

щоб була можливість безперешкодної його 

заміни в майбутньому. Від монтажної коробки з 

терморегулятором монтажна трубка (металопласти-

кова трубка Ø16 мм) заводиться в зону, що обі-

грівається, приблизно на 0,5 м. Вигини і довжина 

трубки повинні забезпечити безперешкодне пере-

міщення датчика. Кінець трубки, що вводиться в 

зону, яка обігрівається, потрібно ретельно загерме-

тизувати, щоб уникнути попадання розчину, наприк-

лад, ізолентою. Датчик вводять в трубку після 

затвердіння стяжки. Кінці проводу датчика необхідно 

зачистити і обжати наконечниками з ізоляцією за 

допомогою плоскогубців.

При необхідності допускається укорочення і 

нарощування (не більш 20 м) з’єднувальних прово-

дів датчика. Біля з’єднувального проводу датчика не 

повинні знаходиться силові проводи, вони можуть 

спричиняти перешкоди.
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1 °С

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Терморегулятор, рамка 

Датчик температуры с соединительным кабелем

Гарантийные свидетельство и талон

Техпаспорт, инструкция по установке и экс-ции

Упаковочная коробка

Назначение

В данной комплектации терморегулятор предна-

значен для системы «теплый пол» или «полный 

обогрев» на основе электрического нагревательного 

кабеля или греющей пленки. Терморегулятор пред-

назначен для поддержания постоянной темпера-

туры 10...40  °С. 

Температура контролируется в месте расположе-

ния датчика. Датчик, входящий в комплект поставки, 

желательно размещать в монтажной трубке (метал-

ло-пластиковая трубка Ø 16 мм), которая распола-

гается в цементно–песчаной стяжке. Это условие 

необходимо для легкой замены датчика при неис-

правности. 

3 м

0,17  кг ±10 %

50 000 циклов

Схема 1. Схема подключения

75 × 75 × 43 мм

Схема подключения

Без датчика терморегулятор работать не будет.

Датчик температуры подключается к клеммам 1 и 2. 

Напряжение питания (230 В ±10 %, 50 Гц) подается 

на клеммы 5 и 6, причем фаза (L) определяется инди-

катором и подключается на клемму 6, а ноль (N) — на 

клемму 5.

К клеммам 3 и 4 подключается нагрузка (соедини-

тельные провода от нагревательного элемента).

Габаритные размеры

20 000 000 циклов

230 В ±10 %

Установка

После монтажа, убедитесь в правильности под-

ключения внешнего датчика и напряжения сети. В 

случае неправильного подключения, возможен 

выход из строя терморегулятора.

Терморегулятор предназначен для установки 

внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости 

в месте установки должен быть минимален. При 

установке в ванной комнате, туалете, кухне, бассейне 

терморегулятор располагается в месте, недоступном 

случайному действию брызг. 

Температура окружающей среды при монтаже 

должна находиться в пределах –5 ...+45 °С. 

Высота установки терморегулятора должна нахо-

диться в пределах 0,4...1,7 м от уровня пола. 

Терморегулятор монтируется и подключается 

после установки и проверки нагрузки. 

Для защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки 

необходимо перед терморегулятором установить 

автоматический выключатель (АВ), номиналом не 

более 16 А. Он устанавливается в разрыв фазного 

провода, как показано на схеме 2.  
Рисунок 1. 
Монтаж терморегулятора и системы «теплый пол»

Схема 2. 
Подключение автоматического выключателя и УЗО

Схема 3. Подключение через контактор
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с автоматикой

контактор

ноль фаза

ноль

нагрузка

РЕ N

фаза

датчик

t°

1

2

УЗОАВ
16 А

L

N

ящик с автоматикой

16 А
30 мА

РЕ
230 В  Гц~ 50

нагрузка

ноль

фаза

датчик

t°

LN
ноль

Выкл.
питание

Схема
питания и

управления

terneo mex 

датчик

t°
3 000 ВА

LN
ноль

нагрузка

Выкл.
питание

~ 230 В

Схема
питания и

управления
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 ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НЕПОЛАДОК  И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При включении терморегулятора индикатор не 

светится при всех положениях регулирующей руч-

ки. 

Возможная причина: отсутствует напряжение 

питания.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения 

питания с помощью вольтметра. Если напряжение 

есть, тогда обратитесь, пожалуйста, в Сервисный 

Центр.

Поворотом ручки установки температуры не-

возможно включить отопительную систему. 

Красный индикатор  не загорается.

Возможная причина: неправильное подключение, 

произошел обрыв или короткое замыкание в цепи 

датчика, датчик другого типа, измеряемая датчиком 

температура выше 40 °С. 

Необходимо проверить: правильность подклю-

чения  датчика; место присоединения датчика к 

терморегулятору, отсутствие механических повреж-

дений по всей длине соединительного провода 

датчика, отсутствие близко проходящих силовых 

проводов. Если все эти причины исключены, 

обратитесь, пожалуйста, в Сервисный Центр.

Сопротивление датчика при различной температуре

Температура, (°С)

5

10

20

30

40

Сопротивление датчика, (W)

25339

19872

12488

8059

5330

Производитель: ООО "ДС Электроникс"
Адрес: 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3
Телефон: +38 (044) 485-15-01

Импортер в Россию: ООО "ТЕЗУРА"
Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 28в
Телефон: +7 (499) 403-34-90
e-mail: support@terneo.ru                    www.terneo.ru

находится силовые провода, они могут создавать 

помехи. 

Если вы приобрели нагревательный кабель, а в его 

маркировке не указана номинальная мощность, то 

перед подключением терморегулятора (для того, 

чтоб терморегулятор не вышел из стоя из-за 

превышения его паспортных значений) мощность (P) 

необходимо  рассчитать. 

Для этого измерить ток (I), потребляемый на-

гревательным кабелем, (при помощи амперметра с 

соответствующим пределом измерения) и умножить 

на напряжение сети (U). Или замерить сопро-

тивление нагревательного кабеля (R) омметром, 

разделить напряжение сети (U) на полученное 

сопротивление и умножить на напряжение сети (U).  

Р = U × I   (Вт)                Р = U × (U / R)  (Вт)

Необходимо, чтобы терморегулятор коммути-

ровал ток не более 2/3 максимального тока, 

указанного в паспорте. Если ток превышает 2/3 

максимального тока, указанного в паспорте, то 

необходимо нагревательный кабель подключить 

через контактор (магнитный пускатель, силовое ре-

ле), который рассчитан на данный ток (схема 3). Это 

условие вызвано риском повышения напряжения 

более 230 В. В случае роста напряжения, повы-

шается и мощность нагрузки.

Сечения проводов проводки, к которой подклю-

чается терморегулятор, должны быть для меди не 
2менее  2 × 1,0 мм . Использование алюминия неже-

лательно.

Включение / отключение

Для включения терморегулятора установите 

выключатель в положение «1». Индикатор начнет 

светиться зеленым. Затем поверните ручку регу-

лировки по часовой стрелке до конца, при этом 

индикатор начнет светиться красным, указывая  на  

включение отопительной системы.

После достижения комфортного уровня обогрева 

(при первом включении может потребоваться до 3-х 

суток) поверните регулятор против часовой стрелки, 

пока индикатор не начнет светиться зеленым, 

зафиксировав желаемую температуру. 

Для выключения обогрева установите выклю-

чатель в положение «0». 

Эксплуатация

Для защиты человека от поражения электри-

ческим током утечки устанавливается УЗО (устрой-

ство защитного отключения). Это мероприятие обя-

зателено при укладке теплого пола во влажных 

помещениях. Для работы УЗО экран нагрева-

тельного кабеля необходимо заземлить (подклю-

чить к защитному проводнику РЕ) или, если сеть 

двухпроводная, необходимо сделать защитное 

зануление. То есть экран подключить к нулю перед 

УЗО. На схеме 2 защитное зануление показано 

пунктиром.

Терморегулятор монтируется в стандартную мон-

тажную коробку диаметром 60 мм, с помощью 

монтажных винтов. 

Для монтажа необходимо: 

— сделать в стене отверстие под монтажную 

коробку и штробу под провода питания и датчик; 

— подвести провода питания системы обогрева и 

датчика до монтажной коробки; 

— выполнить соединения согласно данного 

паспорта;

— закрепить терморегулятор в монтажной 

коробке. Для этого необходимо снять лицевую 

рамку, поместить терморегулятор в монтажную 

коробку и закрутить монтажные винты.

Клеммы терморегулятора рассчитаны на провод 
2с сечением не более 2,5 мм . Для уменьшения 

механической нагрузки на клеммы желательно 

использовать мягкий провод. Концы провода 

необходимо зачистить и обжать наконечниками с 

изоляцией. Провода затягиваются в клеммах при 

помощи отвертки с шириной жала не более  3 мм. 

Отвертка с жалом шириной более 3 мм может 

нанести механические повреждения клеммам. Это 

может привести к потере права на гарантийное 

обслуживание. Затягивать клеммы необходимо 

с моментом 0,5 Н·м. 

Муфты заливают в стяжке вместе с нагрева-

тельным проводом. 

Монтаж датчика должен быть выполнен так, 

чтобы была возможность беспрепятственной 

его замены в будущем. От монтажной коробки с 

терморегулятором монтажная трубка (металло-

пластиковая трубка Ø 16 мм) заводится в зону, 

обогреваемая примерно на 0,5 м. Изгибы и длина 

трубки должны обеспечить беспрепятственное 

перемещение датчика. Конец трубки, вводимый в 

зону, которая обогревается, нужно тщательно 

загерметизировать, чтобы избежать попадания 

раствора, например, изолентой. Датчик вводят в 

трубку после затвердевания стяжки. 

При необходимости допускается укорачивание и 

наращивание (не более 20 м) соединительных 

проводов датчика. 

У соединительного провода датчика не должны 

Меры безопасности

Чтобы не получить травму и не повредить термо-

регулятор, внимательно прочтите и уясните для 

себя эти инструкции.

Подключение терморегулятора должно произво-

дится квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа (демонтажа) и под-

ключения (отключения) терморегулятора отклю-

чите напряжение питания, а также действуйте в 

соответствии с «Правилами устройства электро-

установок».

Не включайте терморегулятор в сеть в разобран-

ном виде.

Не допускать попадания жидкости или влаги на 

терморегулятор.

Не подвергайте терморегулятор воздействию 

экстремальных температур (выше +45 °С  или ниже  

–5 °С).

Не чистите терморегулятор с использованием 

химикатов, таких как бензол и растворители.

Не храните терморегулятор и не используйте 

терморегулятор в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и 

ремонтировать терморегулятор.

Не превышайте предельные значения тока и 

мощности.

Для защиты от перенапряжений вызванных 

разрядами молний используйте грозозащитные 

разрядники.

Не сжигайте и не выбрасывайте 

терморегулятор вместе с бытовыми 

отходами.

Использованный терморегулятор под-

лежит утилизации в соответствии с 

действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упа-

ковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Терморегулятор перевозится любым видом 

транспортных средств (ж/д, авто-, морским, авиа-

транспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне 

терморегулятора.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или 

вам что-то будет не понятно, позвоните в Сервис-

ный центр по телефону, указанному ниже.
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