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Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή . 
 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε 
να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. 

Πίνακας Αυτονομίας με Διόδους για κάθε διαμέρισμα 
και ρελέ για καυστήρα & κυκλοφορητή 

Εγχειρίδιο χρήσης V-TBDS (V.02) 
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www.vageo.gr 
  www.pt-s.gr 
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 Τοποθέτηση Εγκατάσταση :  
 
Ο πίνακας συνδέεται σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο. 
 
! Προσοχή : Η τοποθέτηση του πίνακα πρέπει να γίνει από  αδειούχο ηλεκτρολόγο η 
τεχνίτη καυστήρων.  
 
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 230Volts 
AC/50Hz. Η παροχή ρεύματος πρέπει να γίνεται μέσω ασφαλειοδιακόπτη 10 Ampere. 
 
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί πριν συνδέσετε την συσκευή 
καθώς και για οποιοδήποτε λόγο ανοίγετε την πόρτα πρόσοψης ενώ είναι τοποθετημένος 
στον τοίχο. 
 
Η συσκευή είναι κλεισμένη σε μεταλλικό κουτί και προτείνεται σε μια από τις βίδες στήριξης 
να ενσωματωθεί και η γείωση της παροχής.  
 
Η συσκευή μπορεί να στερεωθεί απευθείας στον τοίχο. Ο χώρος που τοποθετείται η συ-
σκευή πρέπει να μην βρέχεται ή να μην έχει υψηλό επίπεδο υγρασίας. 
 
Τα εξωτερικά καλώδια σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα καλώδια των 
εντολών, δεν είναι απαραίτητο η διατομή τους να ξεπερνά το 1,5mm π.χ. 2x1,5mm. 
 
! Προσοχή : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμες για την 
ανθρώπινη ζωή. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβου-
λευτείτε το τμήμα service της κατασκευάστριας εταιρείας (6979914824). 



3 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Διαστάσεις 28cm X 24cm X 11cm 

Ηλεκτρική Παροχή ~230V AC/50Hz ±10% 

Τύπος Ρελέ RL55 02 mini 2 επαφών 

Αντοχή επαφών Ρελέ 10Α / 250 VAC  

Κλέμα Σύνδεσης 2,5mm Ασανσέρ 

Αντοχή επαφών Κλέμας  7Α / 250 VAC 

Τύπος Διόδου 1N4007 

Ασφάλεια Σασί Παροχής  
 
 
5Α mini  

Ασφάλεια Θερμοστατών πλακέτας 

Ασφάλεια Ηλεκτροβανών πλακέτας 

Ασφάλεια Κυκλοφορητή πλακέτας 

Ασφάλεια Καυστήρα πλακέτας 

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10,0⁰C έως +50,0⁰C  

 Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ : 

RL-2 Ρελέ 2 Μεταγωγικών Επαφών 10Α/230VAC 

HM-F Μετρητής Ώρας Σασί 230 VAC 

Τα προϊόντα της VAGEO HVAC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 

στην Ελλάδα από την  INTELCO Electronics.   

Αποκλειστική διάθεση και διανομή από την PTS. 

Ανθίμου Γαζή 7 -  12132 Περιστέρι Αττική 

info@pt-s.gr  www.pt-s.gr  - T. 210 5747683  


