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Монтаж повинен бути виконаний тільки кваліфікова-
ним електриком.

У лінію живлення необхідно вбудувати запобіжник, щоб 
гарантувати відключення всіх полюсів від джерела живлення.
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Veria Control B35/45 використовується для регулювання 
обігріву підлоги. Пристрій поставляється з датчиком тем-
ператури NTC, який необхідно встановити в межах зони 
обігріву поверхні підлоги.

Терморегулятор Veria Control B35 застосовується для 
контролю температури не вище 35 °C, ідеальний для ре-
гулювання температури електричних нагрівальних матів з 
дерев‘яною підлогою, такою як паркет або ламінат.

Терморегулятор Veria Control B45 застосовується для 
контролю температури не вище 45 °C, ідеальний для ре-
гулювання температури електричних нагрівальних матів 
в бетонній конструкції підлоги, с зпокриттям таким як ке-
рамічна плитка або штучний камінь.

Вказівка:
Температура підлоги вимірюється в місті встановлення 
датчику температури підлоги. Температура на нижній сто-
роні дерев‘яного підлогового покриття може бути на 10 °C 
вище, ніж на поверхні дерев‘яного підлогового покриття.

Виробники підлогових покриттів часто вказують макси-
мально допустиму температуру підігріву. Більш точні дані 
можна отримати у виробника.
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2. Світлодіодні індикатори

Терморегулятор Veria Control B35 / 45 обладнаний 2-полюс-
ним запобіжним вимикачем з світлодіодним індикатором 
(див. малюнок).

Світлодіодний індикатор може перебувати в одному з 
чотирьох станів:

• Відсутність світла означає, що система вимкнута
• Червоне світло означає, що відбувається процес 

нагріву.
• Зелене світло означає, що система знаходиться в 

режимі очікування.
• Мигаючий зелений індикатор означає, що виникла 

проблема з датчиком температури підлоги. Необ-
хідно звернутися до електрика.

Світлодіодний
індикатор
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3. Керівництво по монтажу

застосовується, щоб встановити терморегулятор в режим 
захисту від низьких температур, наприклад, щоб підтриму-
вати постійну температуру підлоги 5 °C (B45) або 15 °C (B35).

3а. Вказівки з монтажу
При встановленні терморегулятора серії Veria Control 
B35 / 45, в першу чергу, необхідно зняти передню кришку. 

Для цього натисніть викруткою на фіксатор, розташований 
в нижній частині кришки.

Гвинт регулювання температури видаляти не потрібно.
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3b. Монтаж датчика температури підлоги  для Veria 
Control B35 / 45

Датчик температури підлоги слід помістити в закриту за-
хисну трубку достатнього внутрішнього діаметра, щоб 
можна було провести заміну датчика за необхідності!

Датчик розташовується посередині між двома нагріваль-
ними лініями.

Перед ввімкненням системи нагріву підлоги, конструкція 
підлоги повинна повністю висохнути!

3. Керівництво по монтажу
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3. Керівництво по монтажу

3c. Встановлення Veria Control B35 / 45

Терморегулятор не можна встановлю-
вати у  приміщеннях з високим рівнем 
вологості. В цьому випадку встановлюй-
те його у суміжній кімнаті. Встановлювати 
терморегулятор треба відповідно до 
місцевих норм щодо IP класів захисту 
від вологи.

Встановлювати терморегулятор необ-
хідно на відстані щонайменше 50 см 
від вікон і дверей

Терморегулятор не повинен піддаватися 
дії прямих сонячних променів.

Не встановлюйте терморегулятор на 
внутрішньому боці зовнішньої стіни.
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3. Керівництво по монтажу

3d. Електричні схеми підключення для Veria 
Control B35 / 45
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4. Технічні характеристики

Робоча напруга: 180-250 В~, 50/60 Гц
Навантаження реле:
Активне
Індуктивне

250 В~, 15 A / 3450 Вт
cos ϕ = 0,3 макс. 4 A

Датчик температури: NTC 15 кОм при 25° C

Опір датчика: (заводська 
установка NTC 15 K):    
 18 °C                     
 20 °C                       
 22 °C   

19,7 кОм
18,0 кОм
16,8 кОм

Гістерезис: ±0,2 °C = 0,4 °C

Діапазон регулювання:
- Veria Control B35 
- Veria Control B45

15-35° C
  5-45° C

Температура середовища от -10º до +30 °C

Температура захисту
від замерзання ( ) 15 °C (B35) / 5 °C (B45)

Контроль несправності 
датчика 
(Veria Logic System)

Терморегулятор має 
систему контролю, яка 
при обриві або зами-
канні датчика підлоги 
відключить нагрів.

IP клас: 31

Розміри: 85 мм x 85 мм x 36 мм 
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5. Гарантия фирмы Veria

Продукція фірми Veria розрахована на багаторічну безпере-
бійну роботу. При вірній установці відповідно до інструкцій 
на продукти Veria Quickmat і Veria Flexicable надається 
12-річна гарантія.
На інші вироби фірми Veria, серед яких Veria Control B35 / 
45, поширюється дворічна гарантія. Гарантія діє для всіх 
виробів, у яких виявлені дефекти конструкції або матеріалу, 
а також дефекти, що виникли в процесі виготовлення.

Гарантія не діє в наступних випадках:

• При встановленні виробу з порушеннями правил 
монтажу.

• При підключенні виробу без залучення кваліфікова-
ного електрика.

• Якщо дефект викликаний невідповідною / неякісною 
структурою підлоги.

Крім того, для набування чинності  гарантії необхідно пра-
вильно заповнити гарантійний талон з додатку.
Власник виробу повинен зберегти цей талон і пред’явити 
його в разі вимог по гарантії.
При настанні гарантійного випадку ми безкоштовно від-
ремонтуємо виріб або безкоштовно надішлемо інший 
виріб на заміну.
Гарантія не поширюється на непрямі або додаткового тільні 
витрати, такі як встановлення причини дефекту, вилучення 
виробу, ремонт підлоги і т.д.
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5. Гарантія фірми Veria

Гарантія фірми

Электрик:

Тип терморегулятора:

Дата монтажу:

Код виробу:

Stamp:

Фірмовий штемпель:

Будь ласка, зверніть увагу!
Щоб отримати право на гарантійне обслуговування 

фірмою Veria, необхідно вірно заповнити наступну анкету.

Прізвище:

Телефон:

Адреса:

Індекс / населений пункт:
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