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    CZASOWY REGULATOR TEMPERATURY  

PRT-1S 

  
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ

A PRZYNAJMNIEJ Z OSTATNIMI PUNKTAMI
NIE WIESZ? ZADZWOŃ! NIE GRYZIEMY

791-607-644 (BIURO w godzinach 9-14, dni powszednie)
791-607-644  (WSPARCIE w godzinach 16-20, cały tydzień) 



 www.pamel.pl    pamel@pamel.pl 

  CZASOWY REGULATOR TEMPERATURY PRT1S

 PRZEZNACZENIE 
    PRT1S  służy  do  regulacji  regulacji  temperatury.  W zależności  od  wersji  maksymalna
moc regulowana wynosi 3,5kW lub 5kW(PRT1S+).
Można zakupić regulator z sondą wewnętrzną lub z zewnętrzną (z przewodem dł 1,5m)
Szczególnie  przydatny w  akwarystyce  lub sterowaniu w terrarium. Szczególnie  przydatny
wszędzie tam gdzie potrzebna jest temperatura dzienna i  nocna.
Urządzenie nie służy do regulacji  obwodów o dużej indukcyjności.

 ZALETY UKŁADU  

  Jest  prosty w montażu i obsłudze, zapewnia optymalne sterowanie urządzeniami.
Pozwala  na  sterowanie  temperaturą  w  dwóch  przedziałach  czasowych  np.  dziennym  i
nocnym.
Podtrzymanie aktualnego czasu nawet przez 10 lat  (przy braku zasilania).
Urządzenie  zapamiętuje  wszystkie  nastawy.  Po  zaniku  zasilania  nie  ma  potrzeby
powtórnego ustawiania parametrów.

 ZASADA DZIAŁANIA  
     
Przy pomocy  przycisków użytkownik może regulować temperaturę dla dwóch przedziałów czasowych.

Na wyświetlaczu wyświetlane są :

-temperatura zmierzona  (33,30),
-temperatura ustawiona (40,14) ,
-aktualna godzina  (12:13:12)  
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USTAWIANIE PARAMETRÓW.
Aby ustawić temperatury należy lub czas należy wcisnąć środkowy przycisk. 

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia temperatury dziennej T1.
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia temperatury nocnej T2 .
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia histerezy załączania 
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia czasu (godziny) rozpoczęcia strefy dziennej 
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia czasu (minut) rozpoczęcia strefy dziennej.
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia czasu (godziny) zakończenia strefy dziennej.
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.
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Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia czasu (minut) zakończenia strefy dziennej.

Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia aktualnego czasu (godziny) .
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia aktualnego czasu (godziny) .
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia korekty KALIB A (najpierw czytaj punkt KALIBRACJA).
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Przyciskami „+” „-” dokonujemy ustawienia korekty KALIB B (najpierw czytaj punkt KALIBRACJA).
Przyciskiem „o” przechodzimy do następnych ustawień.

Po ustawieniu wszystkich nastaw urządzenie wyświetli napis „ZAPISUJE” i przejdzie do normalnego działa.

Wartości domyślne.
Ustawienie Wartość

Histereza 0,5

A 1

B 0
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KALIBRACJA

UWAGA!
Urządzenie jest dostarczane wstępnie skalibrowane. Jeżeli Państwa termometr pokazuje inną
temperaturę niż termostat np.19 stopni a nie 20, to nie oznacza, że taka temperatura panuje w
całym pomieszczeniu. Różnica temperatur, głównie zależy od wysokości i miejsca montażu
czujnika,  np.  inna  temperatura  panuje  w  pomieszczeniu  bliżej  grzejnika,  przy  podłodze,
suficie lub przy oknie. 

Jeśli urządzenie pracuje normalnie nie powinno przeprowadzać się kalibracji. 
Błędnie przeprowadzona może powodować błędne wskazywanie temperatur.

  

OBJAW CZYNNOŚĆ

Termostat zaniża wskazywaną temperaturę o
stałą wartość np. 2 stopnie

Ustawić wartość korekty A np. z „0” na „-2”

Termostat zawyża wskazywaną temperaturę
o stałą wartość np. 2 stopnie

Ustawić wartość korekty A np. z „0” na „2”

Termostat zaniża wskazywaną temperaturę
np. 10 procent

Zwiększyć wartość korekty B  np. o „01” np.
z „1,0” na „1,1”

Termostat zawyża wskazywaną temperaturę
np. 10 procent

Zmniejszyć wartość korekty B  np. o „01”
np. z „1,0” na „0,9”

Kombinacja powyższych Kombinacja powyższych
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Temperatura wskazywana przyjmuje wartość  A+B*T i zależy od ustawionych korekt.

 PARAMETRY TECHNICZNE 
Napięcie zasi lania:                                    230V -20% +10%, 50Hz
Temperatura pracy:                                   -10 do +60 °C (sondy -20-110°C)
Obciążalność:                                           3,5kW   
Rozdzielczość:       0,05 °C
Histereza                                                  0,1-10 stopni
Zakres nastaw:       0-99,9 °C     
Pobór mocy maksymalny:                           1,2W
Wymiary:                                                 Długość:  120 Szerokość:  70 Grubość:  46 
Kołki  uziemiające:                                     Tak
Typ  podłączenia:                                      Przejściówka (wtyk,  gniazdo)
Obudowa:                                                Tworzywo samogasnące
Stopień ochrony:                                       IP20
Gwarancja:                                               60 miesięcy od daty sprzedaży 
Zgodność z normami:                                 PN- EN 60529
Produkt nie zawiera ołowiu  (Pb-Free )        

PA ME L  n ie  ponos i  odp ow ie dz i a lnośc i  za  sku tk i  uż yc i a  dos t a r c z onyc h  p r odu któw  n i ez godn ie  z  ic h  p r ze z na cz e n ie m.

F i r ma  P A ME L  dołoż ył a  wsz e lk i c h  s t a ra ń  do  p ra wid ł ow ośc i  p rz e ds t a wion yc h   i n f or ma c j i  i  n i e   ponos i  odpowie dz i a lnośc i  za

b ł ę dy  pows ta ł e  w  cz as i e  d r uku  ka t a logu ,  i n s t r ukc j i  i  b ł ę dy  w dos t ę pne j  w  doku me n ta c j i  t e c hn ic z ne j .
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PAMEL             42-300 Myszków            ul. Urodzajna 5E

Drogi Użytkowniku,
Na wstępie pragniemy podziękować, za wybór produktu firmy PAMEL. Jesteśmy pewni, że będą państwo z tego wyboru
zadowoleni. Projektujemy nasze urządzenia tak, aby spełniały państwa wymagania i gwarantowały przyszłe bezproblemowe
użytkowanie.
Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu należy dokładnie zapoznać się z procedurami instalacji oraz warunkami 
eksploatacji opisanym w Instrukcji Obsługi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. 

791-607-644 (BIURO w godzinach 9-14, dni powszednie)
791-607-644 (WSPARCIE w godzinach 16-20, cały tydzień) 

WARUNKI GWARANCJI.

1. PAMEL udziela gwarancji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na okres 60 miesięcy licząc od daty 
sprzedaży  jednak nie dłużej niż 80 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie, na który 
wydana jest karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i 
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2.Gwarancją nie są objęte ruchome elementy wyposażenia wyrobu (akcesoria) przeznaczone do 
samodzielnego montażu przez użytkownika, np: anteny, czujniki, uchwyty, grzałki,przewody, baterie 
zasilające.
3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się
w okresie gwarancji lub do dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, jeżeli w terminie
gwarancji dokonanych zostało co najmniej 4 napraw przedmiotu, a przedmiot sprzedaży jest
nadal wadliwy.
W przypadku wymiany, produkt zostanie wymieniony na nowy, model ten sam lub o zbliżonych, nie 
gorszych parametrach technicznych. Jeśli wymiana taka będzie  niemożliwa, Kupujący otrzyma zwrot 
zapłaty.
3. Okres gwarancji, przewidziany w pkt.1 ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
4. Czas trwania naprawy liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu do punktu serwisowego
do dnia wydania przedmiotu przewoźnikowi celem dostarczenia go Kupującemu.
5. W razie zaistnienia wady Kupujący zgłasza ten fakt Gwarantowi, za pośrednictwem poczty
internetowej (p  amel@pamel.pl) lub telefonicznie wówczas Gwarant najpierw próbuje rozwiązać problem 
zdalnie oraz wskazuje dalszą drogę postępowania reklamacyjnego.
6. Na życzenie Gwaranta Kupujący jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia Protokołu Zgłoszenia 
Reklamacji udostępnionego przez Gwaranta. 
7. Gwarant odpowiada tylko za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub
niezgodnego z instalacja i montażem użytkowania w szczególności, przechowywania, konserwacji, 
niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
samowolnego dokonywania napraw lub ulepszeń, uszkodzeń mechanicznych, z winy
użytkownika, z przyczyn zewnętrznych takich jak zanieczyszczenie, zalanie, kondensacja pary wodnej, 
zjawiska atmosferyczne, zdarzenia losowe. Nie są objęte gwarancja także uszkodzenia podzespołów 
elektronicznych wynikające z przekroczenia parametrów znamionowych.
9. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń, o ile są one
zgodne z podanymi przez producenta.
10. Warunkiem zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji jest dostarczenie
urządzenia do punktu serwisowego określonego w pkt 5, w stanie kompletnym, w
opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia, z dokumentacją, kablami i wszystkimi innymi 
elementami wydanymi w związku z realizacją umowy sprzedaży, bez naruszonych plomb lub naklejek 
wraz z karta gwarancyjną.
11. Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. 
zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana żarówek i bezpieczników, 
sprawdzenie działania. Usługi wyżej wymienione są płatne.
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W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z
winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
12. Punkt serwisowy oprócz sytuacji, o których mowa w pkt 7-11 może odmówić dokonania
naprawy gwarancyjnej także w przypadku:
- stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji sprzedaży z danymi urządzenia
- naniesienia w dokumentach poprawek przez osoby nieuprawnione
13. Wady fizyczne urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie 21
dni , liczonych od dnia następnego po dniu dostarczenia urządzenia do punktu
serwisowego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy
Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu gwarancji na czas niezbędny  do
wykonania naprawy, o czym Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany przy użyciu
poczty elektronicznej.
14. Urządzenie powinno być zamontowane zgodnie z wymaganymi normami, wymaganiami technicznymi 
zawartymi w instrukcji. Jeżeli   istnieje wymóg prawny montażu urządzenia musi dokonać osoba posiadająca
stosowne uprawnianie w tym zakresie.
15. Prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w
niniejszym dokumencie.
16.Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
17.W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje 
własnością Gwaranta. 
18.Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych użytkownika zapisanych w 
urządzeniu, informujemy również że urządzenie będzie zwracane  zgodne ze stanem produkcyjnym. 
19. Kupujący składając podpis oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje je.
Karta gwarancyjna bez podpisu Kupującego będzie uznawana za nieważną.
UWAGA!
Do ilości napraw nie zalicza się w szczególności: czyszczenia, konserwacji, wymiany
żarówek, żarników lub bezpieczników, napraw wynikających ze zużycia na skutek
eksploatacji np. zużycie potencjometrów itp.
 

DATA ZAKUPU PIECZĄTKA SPRZEDAWCY PODPIS KLIENTA
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