
NÁVOD NA POUŽITÍ
tepelné pojistky WPR200 - manuální reset

 Popis a způsob použití
Kapilární tepelné pojistky jsou určeny k ochraně teploty v případě selhání 
provozního  termostatu  v  zařízeních  vytápěných  el.  střídavým  proudem 
(  kotle,  bojlery  atd.  ).  Tepelné  pojistky  jsou  dodávány  v  provedení  s 
přepínacími  kontakty,  kdy  lze  navolit  požadovanou  funkci:  spínání  / 
rozpínaní.  Tepelné  pojistky  jsou  dodávány  v  provedení  s  fixní  nebo 
nastavitelnou  teplotou.  Tepelné  pojistky  WPR200  jsou  s  manuálním 
resetem,  kdy  pro  opětovné  sepnutí  je  možné  pouze  mechanicky  a  to 
stiskem tlačítka na těle tepelné pojistky.  Kapilární  tepelné pojistky slouží 
jako tepelná ochrana při selhání hlavního provozního termostatu. Tepelné 
pojistky neslouží jako hlavní vypínač, nesmí se zapínat, ani jinak ovládat 
pod elektrickou zátěží.

 Instalace
Instalaci a zapojení tepelné pojistky do elektrického obvodu smí provádět 
jen  osoba  s  kvalifikací  dle  vyhlášky  č.50/1978  min.  §6  nebo  pracovník 
odborného  servisu.  Při  instalaci  je  nutno  postupovat  dle  následujících 
doporučení :
Před  připojováním  pojistek  se  ujistěte,  že  elektrické  napájení  daného 
přístroje  je  odpojeno.  Pojistky  lze  používat  pouze  ve  zařízeních  tomu 
určených ( spotřebiče třídy I svorky jsou pod neodnímatelným krytem ).El. 
připojení  se  provádí  pomocí  Fast-on  konektroů  6,3mm.  Maximální  ohyb 
kailáry  R=5mm.  Připojovací  šrouby  M4  nesmí  zasahovat  do  pouzdra 
termostatu, tlačítko RESET musí být po sejmutí krytu volně přístupné. Pro 
přesnou regulaci musí být čidlo kompletně ponořeno v měřeném médiu.

Zapojení:

 Podmíky skladování
Skladování  je  možno  provádět  v  uzavřených  větraných  prostorách  v 
rozmezí  teplot  0–45  °C  s  relativní  vlhkostí  max.  75  %.  Skladováním  a 
překládáním nesmí dojít k mechanickému poškození přístroje. S tepelými 
pojistkami je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

 Možné drobné závady a jejich odstraňování
Závady tepelných pojistek odstranuje výhradně výrobce.

 Záruka
Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny 
uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného 
zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.
Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

− při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
− při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.. jeho 

zákazníku.

 Záruční a pozáruční opravy
Záruční a pozáruční opravy zajištuje výrobce. Vadný výrobek reklamujte u 
prodávajícího. Reklamace tepelných pojistek je uznána v případě, kdy jsou 
splněné podmínky a to :

− předložený záruční list reklamovaného výrobku
− faktura zaplaceného výrobku

− byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž. 


