
Podłączenie zestawu instalacyjnego Termostatu FS1TH 
Ferguson z piecem.

Potrzebujemy:
1. Termostat FS1TH
2. Zasilacz 12VDC
3. Zestaw instalacyjny do pieców sterowanych 230V AC:
 - gniazdo przekaźnika
 - przekaźnik 
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Podłączenie zestawu instalacyjnego z Termostatem FS1TH 
Ferguson do pieca sterowanego 230V AC. Schemat blokowy.
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Podłączenie zestawu instalacyjnego z Termostatem FS1TH 
Ferguson do pieca sterowanego 230V AC. Schemat blokowy.
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Podłączenie zestawu instalacyjnego z Termostatem FS1TH 
Ferguson do pieca, separacja galwaniczna. Schemat blokowy.
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Podłączenie zestawu instalacyjnego z Termostatem FS1TH 
Ferguson do pieca, separacja galwaniczna. Schemat blokowy.
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Wsparcie techniczne
Dziękujemy za wybór naszego produktu.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z nami na: expert@ferguson.pl. 

Środki bezpieczeństwa

O instrukcji obsługi
Firma Ferguson Sp. z o.o. wykorzystała wszystkie dostępne jej możliwości, aby zapewnić najbardziej aktualne 
informacje o swoich produktach. Zawarte tutaj informacje służą jako wskazówki pozwalające na użytkowanie i 
konserwację urządzeń. 
Firma Ferguson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub tłumaczenia Instrukcji 
obsługi bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach. Z tego względu zaleca się regularne odwiedzanie 
naszej witryny internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zawartymi w niej zaleceniami.
 
UWAGA! Instalacja elektryczna musi być wykonana jedynie przez wykwalifikowane osoby zgodnie z instrukcją 
montażu. Producent nie odpowiada za szkody osobowe i materialne wynikające z błędnego podłączenia lub 
nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem! Warunkiem reklamacji jest świadectwo podłączenia 
elektrycznego wypełnione przez instalatora ze stosownymi uprawnieniami.

• Nie należy nigdy samemu otwierać obudowy! Wszelkie naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez 
  przeszkolonych pracowników firmy Ferguson. 
• Należy chronić urządzenie przed zalaniem wodą i innymi cieczami. 
• Należy pamiętać, iż przy dłuższym użytkowaniu obudowa urządzenia może się nagrzać. 
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. 
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