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REGULÁTOR TOPNÉHO 
VÝKONU

Vážený zákazníku,  velice nás těší,  že  jste  se 
rozhodl ke koupi našeho produktu. Pevně věříme, 
že  s  ním budete  spokojeni  a  bude  Vám dlouhá 
léta spolehlivě sloužit.

Tento  spínaný  regulátor  je  určen  k  řízení 
výkonu  elektrických  topných  elementů,  jako 
například vyhřívaných ponožek, rukavic, topných 
vložek  do  bot  a  podobně.  Svou  konstrukcí  je 
předurčen k zástavbě do palubní desky kluzáku.

Nastavení  požadovaného  výkonu  se  provádí 
otáčením  potenciometru,  kde  levý  doraz  se 
zabudovaným vypínačem odpovídá minimálnímu 
výkonu  a  pravý  doraz  odpovídá  maximálnímu 
výkonu.  Žlutá  LED  slouží  k  signalizaci 
napájecího napětí a intenzity topení. LED bliká s 
periodou  přibližně  jedna  vteřina  a  poměr  mezi 
dobou  kdy  dioda  svítí  a  dobou  kdy  nesvítí 
odpovídá intenzitě topení.
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PARAMETRY

Maximální vstupní napětí: 16V=
Rozsah regulace: Vypnuto - 0 - 100 %
Maximální regulovaný výkon: 50W
Rozměry: 72 x 27 x 31 mm
(bez ovládacího knoflíku)
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INSTALACE
Správné  zapojení  regulátoru  je  vidět  na 

obrázku  1.  Pro  připojení  regulátoru  použijte 
běžnou dvojlinku s minimálním průřezem vodiče 
0,5 mm2. Regulátor má zabudovanou pojistku 5A, 
avšak z bezpečnostních důvodů je vhodné zařadit 
do obvodu ještě  jednu pojistku a to  co nejblíže 
baterce.  Pro  napájení  je  vhodné  použít 
bezúdržbový  gelový  olověný  akumulátor  s 
kapacitou  alespoň  6  Ah.  Standardní  topné 
elementy  nejsou  závislé  na  polaritě,  a  je  tedy 
jedno, který drát topného elementu je připojen na 
kladný  a  který  na  záporný  pól  výstupu
z regulátoru. 

 Regulátor je určen k zástavbě do přístrojové 
desky  větroně.  Na  obrázku  2  je  nákres  pro 
snadnou montáž.
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Obr. 1: Zapojení 
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Obr. 2: Montážní plánek



UPOZORNĚNÍ
Zamezte  zkratování  výstupu  regulátoru  při 

připojeném  napájení,  zabráníte  tak  jeho 
poškození!  Nevystavujte  regulátor  teplotám 
vyšším jak 40°C.
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ZÁRUKA
Na výrobek se vztahuje záruka po dobu dvou 

let od data prodeje. Tato záruka se nevztahuje na 
vady  vzniklé  mechanickým  a  tepelným 
poškozením výrobku. Porušená krycí samolepka 
je důvodem k neuznání reklamace.
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