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Інструкція з монтажу 

 

Для монтажу Терморегулятора 
розеточного ERAFLYME моделей 
EF16T/P/H (далі Терморегулятор) вам 
знадобляться наступні інструменти: 

1. Проскогубці 
2. Лінійка 
3. Маркер 
4. Канцелярський ніж 
5. Бокорізи 
6. Викрутка плоска та -подібна 
7. Пінцет 

 

 
 
 
Для надійної роботи терморегулятора з нагрівальним приладом необхідно правильно його під’єднати.  
Обов’язковою умовою є підготовка кабелю до під’єднання згідно схеми нижче та слайдів ②-⑪. 

 

          

 

 

    

Схема 1. Підготовка кабелю для монтажу до терморегулятора EF16T та EF16P 

 
Докладну інструкцію з монтажу терморегулятора представлено на слайдах нижче. 
 
 
Також Ви можете подивитись відео-інструкції на нашому сайті FLYME.UA  та за посиланнями у QR-кодах: 
 

 

 

 
Відео інструкція користувача EF16T 

 

 
Відео інструкція з монтажу EF16Т 
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Видаліть стару вилку. 

 
Відмітьте 30 мм від краю кабелю. Надріжте зовнішню ізоляцію 

   
Витягніть 1 дріт плоскогубцями до мітки на зовнішній ізоляції.  Відріжте зовнішню ізоляцію до мітки. 

 

   
Розмістіть жовто-зелений дріт зліва на 

передньому плані. 
Відмітьте на кожному дроті необхідну довжину та обріжте дроти. 

      
Зніміть ізоляцію з дротів згідно схеми і 

скрутіть жили. 
Зігніть дроти. Викрутіть центральний гвинт та один з 

гвинтів фіксатора повністю, а другий  - на 
половину. 
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Роз’єднайте частини корпусу.  

Не виймайте центральний гвинт.  
Не знімайте фіксатор кабелю. 

Зафіксуйте дроти в клемнику на платі. Дріт термодатчика повинен проходити між 
силовим кабелем та платою  

(для моделі EF16P) 

    
Вставте дріт «Заземлення» у клему протилежної частині корпусу. Встановіть центральний 

гвинт корпусу і затягніть клему. (Гвинт запобігає провертанню контактної площадки) 
Поправте контактні штифти і вставте їх в 

отвори протилежної частини корпусу. 

   
Притопіть дріт заземлення в нішу 

протилежної частини корпуса. 
Розмістіть фіксатор на кабелі та дроті 

термодатчика.  
Закріпіть кабель і дріт термодатчика 

фіксатором. 

   
З’єднайте частини корпусу і закрутіть центральний гвинт. 

 
Переконайтеся в надійності фіксації кабелю і 

всього корпусу терморегулятора. 
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