
Skonštruované a vyrobené v ČR.

TS01
S AUTOMATICKÝM NOČNÝM ÚTLMOM TEPLOTY 

TEPELNE 
SPÍNANÁ ZÁSUVKA 

Príklady použitia:230 V AC 
16 A 

infrapanely

priamotopné telesa

teplovzdušné 
ventilátory

infrapanely

elektrické 
vykurovacie rebríky

teplotný snímač

automatický nočný 
útlm teploty

indikácia kúrenie

spínaná zásuvka 230 V AC / 16 A

nastavenie 
teploty 

, 11-28 °C



Technické parametre
Napájanie 230 V / 50 Hz
Hysterézia 0,3 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt , 11 °C až 28 °C
Protimrazová ochrana  = +3 °C
Nastavenie teplôt po 1 °C
Stupeň krytia IP20
Výstup relé, max. 16 A
Pracovná teplota 0 až 40 °C

MADE IN CZECH REPUBLIC

Graf nočného útlmu v priebehu jedného dňa:MONTÁŽ A NASTAVENIE TS01:
1.  Pripojte TS01 k napájaniu do zásuvky 230 

V/ 50 Hz a do spínanej zásuvky zapojte 
príslušný zdroj tepla.

2.  Otáčaním kolieska na vyznačenej stupnici 
nastavte požadovanú dennú teplotu. 
Indikátor kúrenia sa rozsvieti.

3.  V čase, keď si prajete znížiť teplotu 
v miestnosti, stlačte tlačidlo 
automatického nočného útlmu .
  Teplota klesne na 8 hodín o 3 °C. Tento 
cyklus sa opakuje každý deň. 

*   Funkciu automatického nočného   
útlmu jednoducho deaktivujete pootočením 
kolieska regulácie teploty. 

** Ak si prajete zmeniť začiatok doby 
automatického nočného útlmu, iba stlačte 
príslušné tlačidlo v požadovaný čas. 

! Upozornenie ! Výrobok inštalujte na vhodné miesto, kde jeho 
činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého 
vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými 
vplyvmi. Vyvarujte sa aj montáži na vonkajšiu stenu.

Graf nočného útlmu v priebehu celého týždňa: 

22 6
pondelok

čas (h)

te
p

lo
ta

 (°
C)

útorok streda štvrtok piatok sobota nedela
22 6 22 6 22 6 22 6 22 6 22

22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C

19 °C 19 °C 19 °C 19 °C 19 °C 19 °C 19 °C

20

25

22 6

pokles
o 3 °C

8 hodín18
čas (h)

teplota (°C)

18

22 °C22 °C

19 °C

Indikácia LED

 trvale svieti
indikácia zopnutia relé - 
zdroj tepla je zapnutý

        nesvieti zdroj tepla je vypnutý

        svieti a krátko 
zhasne každých 8 s

automatický nočný útlum je 
zapnutý - zdroj tepla je zapnutý

nesvieti a krátko 
blikne každých 8 s

automatický nočný útlm je 
zapnutý - zdroj tepla je vypnutý

8 s 8 s 8 s

TS01Tepelne spínaná elektronická zásuvka 
s automatickým nočným útlmom teploty 
TS01 je tepelne spínaná zásuvka s uživateľsky jednoduchým analógovým ovládaním pre 
reguláciu elektrických zdrojov tepla (napr. infrapanely, vykurovacie telesá, vykurovacie  
rebríky). Disponuje základnými funkciami pre reguláciu teploty v miestnosti. 

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a 
pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora spoločne s dokladom o kúpe.

Pb
LEAD FREE

v souladu s RoHS

Distribútor:
ELEKTROBOCK SK s. r. o. 
Sladová 1, Bratislava 821 05
tel.: +421 2 207 445 45
Technická podpora v ČR (8-14h):
mobil: +420 724 001 633
mobil: +420 725 027 685 
email: servis@elbock.cz

www.elbock.cz

Najväčšou prednosťou TS01 je funkcia automatického nočného útlmu teploty. 
Iba jedným stlačením tlačidla znížite požadovanú teplotu o 3 °C na dobu 8 hodín. 
Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase. 
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