
Regulator SCL – 190 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem oraz pompą 
obiegu wody c.o. 
 Regulator wyposażony jest w wyświetlacz LED (dwie cyfry), na którym 

standardowo wyświetlana jest aktualna temperatura mierzona przez czujnik 

(Temperatura pieca). Jeśli temperatura aktualna jest niższa od Temperatury 
zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w przeciwnym wypadku regulator 

jest w cyklu podtrzymania. 
 Nadmuch zostaje załączony przy Temperaturze pieca równej 30OC (z histerezą 

wynoszącą 2OC). Poniżej tej temperatury nie pracuje. 

 
 Za pomocą przycisków można zmieniać ustawienia regulatora: 

 Strzałkami dokonuje się zmiany wybranej wartości (standardowo jest to 

Temperatura zadana). 
 Przycisk Opcje przełącza regulator w tryb podglądu i ustawiania obrotów 

nadmuchu, czasu przedmuchu i przerwy między przedmuchami oraz 

temperaturę załączenia pompy c.o. W trybie tym wyświetlacz LED pokazuje 
wielkość wartości ustawionych a przyciskami ze strzałkami dokonujemy ich 

zmian. 

 Obrotów nadmuchu w zakresie 1 – 10 

 Pracy w przedmuchach (w sekundach) w zakresie 1 – 99 

 Przerwy w przedmuchach (w minutach) w zakresie 1 – 99 

 Temperatury załączenia pompy c.o. w zakresie 30˚C - 60˚C  

 W cyklu pracy nadmuch pracuje bez przerwy, natomiast w cyklu 

podtrzymania czas przerwy między przedmuchami (w minutach) jak i czas 
pracy (w sekundach) jest ustawiany. 

 Przycisk Praca ręczna  powoduje załączenie nadmuchu (diody nadmuch + 

praca r.). Wyłączenie ręcznego trybu pracy następuje po ponownym 
naciśnięciu przycisku, lub po osiągnięciu Temperatury zadanej. 

Po każdorazowej zmianie dowolnego parametru regulatora, powraca on 
samoczynnie do trybu wyświetlania Temperatury pieca. 

 Regulator posiada zabezpieczenia w postaci miniczujnika bimetalicznego 

uaktywniającego się w przypadku przekroczenia temperatury 90OC, oraz wkładki 
topikowej rurkowej WT 1,6A. 

 
 

CZUJNIK TEMPERATURY ZAKOŃCZONY ALUMINIOWĄ 
RURKĄ ORAZ ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NALEŻY 
ZAMOCOWAĆ NA RURZE WYJŚCIOWEJ Z KOTŁA C.O. I 
DOKŁADNIE OCIEPLIĆ!  
 
 

 

 

     

Zakres regulacji temperatury (temperatura 

zadana) 

Zakres regulacji temperatury załączenia 

pompy c.o. 

30°C - 99ºC 

 

30°C - 60°C 

Histereza 2OC  

Napięcie zasilania 230V/50Hz +/- 10% 

Pobór mocy < 2W 

Temperatura pracy -10OC – 50OC 

Czujnik temperatury Półprzewodnikowy 

Długość przewodu czujnika 1m. 

Wyjście 230V/50Hz 

Max. prąd obciążenia wyjścia – nadmuch 1A  

Max. prąd obciążenia wyjścia – pompa 1A (obc. rezyst.) 

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 40 x 70 x 140 [mm] 

 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA 

 
      1. Gniazdo zasilające regulator musi posiadać bolec uziemiający. 
      2. Regulator nie może być narażony na wilgotność. 

 

 
            

                          UWAGA! 
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! 

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem 

(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić 

się, że regulator nie jest podłączony do sieci! 

Montażu powinna dokonać osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia! 

 



       KARTA GWARANCYJNA 
1.Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę urządzenia (materiały, robocizna) w            

okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.        

2.Gwarancja traci ważność w przypadku zerwania plomby, przeprowadzenia     

przeróbek, zmian lub napraw przez osoby nieupoważnione. 

3.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych  w wyniku niewłaściwego 

użytkowania, bądź z winy użytkownika, uszkodzeń mechanicznych lub powstałych w 

wyniku wyładowań atmosferycznych, przepięć lub zwarć. 

4.Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli 

wady powstały z winy producenta. 

5.Urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu, załączając niniejszą                 

kartę gwarancyjną z potwierdzoną datą zakupu. 

6.Producent zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych  w możliwie                 

najkrótszym terminie. 

 

 

 

 
……………………….                                            ……………. 
pieczęć i podpis sprzedawcy                                                                    data sprzedaży 

  

ZADBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO! 
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, 

ani kosztowne. W tym celu należy przekazać opakowanie kartonowe na makulaturę, 

worki z tworzyw sztucznych wrzucić do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie 

należy 

oddać do odpowiedniego punktu składowania.   

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI 

Opakowanie tego produktu może być poddane recyklingowi. Skontaktuj się z 

lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji. 

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO PRODUKTU 

Twój regulator temperatury wykonany jest z materiałów, które mogą być ponownie 

wykorzystane lub poddane recyklingowi. Symbol przekreślonego kubła na śmieci 

umieszczony na produkcie oznacza, że jest on objęty Europejska Dyrektywą 

2002/976/WE dotyczącą wykorzystania odpadów sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Prosimy o zapoznanie się z systemem zbierania produktów 

elektrycznych i elektronicznych w miejscu zamieszkania. 

Działaj zgodnie z ustaleniami władz lokalnych i nie wyrzucaj zużytych produktów 

razem z odpadami komunalnymi. Specjalne zakłady odbierają zużyte produkty 

elektryczne i elektroniczne, rozmontowują je na części i gromadzą materiały do 

ponownego wykorzystania (informacji udzieli sprzedawca). 

 

REGULATOR STERUJE NADMUCHEM I 

POMPĄ C.O. 
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  INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


