
Küttetermostaat Heber HT-105. 
Infoleht ja kasutusjuhend                                                                                   

                                                                                          

 

Heber HT-105 on mehhaaniline põrandaküttetermostaat, mis sobib kasutamiseks koos elektrilise põrandaküttega. Heber 

HT-105 mõõdab välise anduri abil ainult põranda temperatuuri ning tema tööd on võimalik juhtida ON-OFF lüliti ning 

mehhaanilise temperatuuri reguleerimise nupu abil. Palume toote paigaldamisel ja kasutamisel juhinduda kasutusjuhendis 

antud informatsioonist. 

Pinge: 220 V, 50/60 Hz                               Küttekaabli maksimum võimsus 3600 W   Mõõtetäpsus: ± 0,5 C° 

Võimus: 5 W                                         Termostaadi kaitseklass: IP20 

Temperatuuri reguleerimisvahemik: 5 – 40 C°        Välise anduri kaabli pikkus: 3 m 

Paigaldamine:  

Põrandaandur tuleb paigaldada installatsioonitorusse, installatsioonitoru paigaldatakse alates termostaadist kuni 

põrandasse küttekaabli avatud loogete vahele vähemalt 0,5 m kaugusele seinast või põranda keskele. Põrandas asuv 

installatsioonitoru lõpuots tuleb sulgeda ja tõsta küttekaablist kõrgemale põrandapinna lähedusse.Enne paigaldust tuleb 

kontrollida põrandaanduri takistust, samuti peale paigaldust. Põrandaanduri takistused vastavatel temeperatuuridel on: 

5º≈22 070 Ω. 10º≈17 960 Ω. 20º≈12 091 Ω 40º≈8 312 Ω. Ühendage anduri juhtmed termostaadi klemmide nr.6 ja nr.7 

alla. Toitejuhtmed vooluvõrgust ühendage klemmide nr.1 ja nr.2 alla ning küttekaabel klemmide nr.3 ja nr.4 alla.  

Tähelepanu:  ELEKTRILÖÖK VÕIB OHUSTADA ELU JA TERVIST. Lülitage välja elektrivool enne ühendamist ja 

veenduge et süsteem ei oleks voolu all. Seadet tohib paigaldada ainult vastavalt kvalifitseeritud elektrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatuuri seadistamine:  

Tehase poolt on reguleerimisvahemikuks seadistatud 5 – 40 C°. Kütmise ajal põleb ka märgutuli termostaadi esiküljel, 

soovitud temperatuuri saavutamisel kütmine lõpeb ja tuli kustub. Esimesel kasutuskorral soovitame lülitada termostaadi 

sisse ja keerata nupp maksimumi peale. Kohe kui põrand on saavutanud soovitud temperatuuri, tuleb nuppu keerata tagasi 

kuni märgutuli kustub. Mõni päev hiljem võib nuppu seadistust veel täpsustada. Juhul kui soovite seadistada 

regulerimisvahemikku kitsamaks kui tehase poolt seadistatud, tuleb eemaldada regulerimisnupp ja tema all paremal 

paiknevat pingutuskruvi lõdvemaks lasta, kuni saate pöörata kahte nupu piiramisrõngast. Peale soovitud paigutuse leidmist 

pingutage taas kruvi ja paigaldage nupp ning piiramine ongi tehtud. Tähelepanu: enne regulerimisnupu eemaldamis 

märkige või jätke meelde nupul oleva osuti paiknemine skaalal, et nuppu tagasi paigaldades ei tekiks skaala erinevust. 

 

Maaletooja: Satcom Oü, Helgi tee 5, Peetri küla, Rae vald    info@satcom.ee 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


