
Инструкция за употреба

    Благодарим ви за покупката на термоконтролера 
MH1210W. Този продукт притежава широк диапазон на 
захраващо напрежение,  опростено опериране, точно 
измерване, защита от нежелана намеса и др. Предназначен 
е за широка употреба в различни съоръжения за охлаждане 
и отопление. Режимите за охлаждане и отопление могат да 
бъдат задавани посредством  запаметявани настройки.

Спесификации:
1. Захранващо напрежение АС90V ~ АС250V ±10%   
50/60Hz, консумация <3W
2. Диапазон на измерване   -50 ~ 110°С, допустима 
неточност ±0,3°С
3. Прецизност  0,1°С
4. Диференциална разлика – може да се настройва в 
диапазон от 0,1 ~30°С
5. Температурен сензор NTC25°С=10К В3435 ±1% (1м 
кабел, няма + или -)
6. Изход – Нормално отворен контакт 10А/АС220V
7. Околна среда от -20°С~70°С, влажност до 90% без 
кондензация
8. Размери 75 х 35 х 85 мм (шир х вис х дълб) 
9. Отвор за монтаж 71 х 29мм (шир х вис)

Оперативна инструкция
 Бутон ON/OFF  - Натиснете  продължително за 
3 сек за включване/изключване. В режим на настройка, 
натиснете еднократно за прекратяване. 
Индикаторна лампа WORK – светва при сработване на 
контакта за охлаждане/нагряване
Индикаторна лампа SET – светва в режим на настройка. 
Натиснете бутон S продължително за 3 сек за да влезете в 
режим НАСТРОЙКА. Светва режим „НС”. Натиснете ▲ 
или▼за придвижване между различните параметри „HC-
d-LS-HS-PU-CA-AT”.  За да настроите даден параметър 
натиснете бутон „S”. Натиснете бутони ▲ или▼за 
промяна. Накрая натиснете бутон       за да запаметите 
стойността и излезете.

Настройка на температурата
Натиснете бутон „S” (за не-повече от 2 сек), натиснете 
▲ или▼за да промените стойността (запаметява се 
автоматично). Натискайки  ▲ или▼постоянно за 2 сек или 
по-дълго увеличава скоростта на промяна. 

Контрол на отопление 
В режим температурен контрол (код HC) когато е Н и 
зададената настройка е например 40°С при диференциална 
разлика  2°С, при достигане на температура ≥ 40°C, релето 
изключва. При спадане на температурата ≤ 38°С (40-2=38)  
релето включва.

Контрол на охлаждане 
В режим температурен контрол (код HC) когато е С и 
зададената настройка е например 40°С при диференциална 
разлика 2°С, при достигане на температура ≥ 40°C, релето 
включва. При спадане на температурата ≤ 38°С (40-2=38)  
релето изключва.

Описание на кодовете
НС - Отопление/Охлаждане Н-отопление С-охлаждане
d - Диференциална разлика Разлика в температурите на 
включване-изключване °С
LS - Долна граница  -50°С
HS - Горна граница 110°С
PU - Старт със закъснение. Релето затваря до следващия 
интервал на отваряне 0~90мин
CA - Температурна корекция  от -10 до +10°С
AT - Таймер за спиране на отдаването в минути 
(фабрична настройка:изключен)

Забележка: 
Заключване на параметрите: Натиснете ▼ за 3 сек.  
Дисплея примигва OFF което означава, че параметрите са 
заключени от потребителя. ON означава, че параметрите са 
отключени. След заключване параметрите могат да бъдат 
проверявани, но не могат да бъдат променяни. Функцията 
за настройка на температурата е валидна.

Грешки: 
Когато сензора отчете температура по-висока от 
максималната 110°С дисплея изписва ННН и релето 
изключва. При отчитане на температура по-ниска от 
минималната -50°С дисплея изписва LLL и релето 
изключва.

Схема на свързване:


