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T-KIT SWITCHMATIC 1
T-KIT SWITCHMATIC 2

Risk for people and/or objects. 
Riesgo para personas y/o objetos.
Risque pour les objets  et/ou de gens.
Опасност за хора и/или предмети.
Gefahren für Personen und/oder Gegenstände. 

Risk of damaging the pressure assemblies and/or the plant. 
Riesgo de daño al grupo de presión o a la instalación
Risque de dommage au groupe de pression et/ou a à l´installation.
Опасност от увреждане на оборудването под налягане и/или на цялата инсталация.
Risiko des Entstehens von Schäden an der Druckluftgruppe oder der Anlage. 

Risk by electric shock.
Riesgo por choque eléctrico.
Risque de choc électrique.
Опасност от токов удар.
Stromstoßgefahr.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
EN ADVANCED SETTINGS
FR PROGRAMMATION AVANCÉE
BG СПЕЦИАЛНИ НАСТРОЙКИ
DE BETRIEBSANLEITUNGEN 
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БЪЛГАРСКИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Преди да монтирате устройството внимателно 
прочетете инструкциите. Проверете техническите 
характеристики на мотора, за да сте сигурни в 
съвместимостта с устройството.
ОПИСАНИЕ (схема A)
T-Kit SWITCHMATIC е електронен пресостат с вграден 
цифров манометър в 3-пътен фитинг и вътрешен 
възвратен клапан. Той управлява пускането и спирането 
на монофазна помпа до 2.2 kW (3 HP) (SW1-2). Налягането 
за пуск и стоп лесно се настройва от потребителския 
контролен панел.
Електрическото свързване е аналогично с това на 
традиционен електромеханичен ключ.
Може да работи като ключ за диференциално налягане 
и като ключ за обратно налягане.
Освен всички характеристики на базовия T-Kit SWITCH-
MATIC, устройството T-Kit SWITCHMATIC 2 включва 
моментно отчитане на консумирания ток. Тази патенто-
вана система контролира и управлява свръхтока, рабо-
тата на сухо и бързото повтаряне на цикли.
Освен всички характеристики за отделно устройство,
T-Kit SWITCHMATIC 2 включва опцията да се синхрони-
зира с друго T-Kit SWITCHMATIC 2  за управление и 
защита на 2 помпи, работещи каскадно с редуваща се 
последователност на пуск.
КЛАСИФИКАЦИЯ И ТИП
В съответствие с IEC 60730-1 и EN 60730-1 това е прибор 
със сензор за управление, електронен, самостоятелен, с 
програмиране тип А и тип на работа 1B (микроизключ-
ване). Работна стойност: I <20% I зададен. Замърсяване 
степен 2 (чиста среда). Номинално импулсно напреже-
ние: cat II / 2500V.  Температури за изпитване с топка: 
корпус (75) и PCB (125). 
РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (схема C)

• Регулируемо налягане за пуск и стоп.
• Вграден цифров манометър с индикация в bar и psi.
• Вътрешен трансмитер за налягане.
• Вътрешен възвратен клапан.
• Защита от работа на сухо:

• Чрез минимална настроена височина за базовия
T-Kit SWITCHMATIC 1.

• Чрез моментната консумация на ток при T-Kit
SWITCHMATIC 2.

• Защита от свръхток (само за SW2).
• ART функция (Тест за Автоматично Възстановяване).

Когато устройството е спряло помпата чрез система-
та за защита от работа на сухо, ART опитва на база
график да я рестартира и да възобнови подаването
на вода Вижте ART. Функция за автоматично
нулиране. Трябва да се активира в стъпка 6 от
СПЕЦИАЛНО МЕНЮ (Ar1).

• Бързо повтаряне на цикли: когато хидропневматич-
ният съд е изгубил много въздух, и съответно се
получават чести цикли на пуск-стоп, тази аларма се
активира и се забавя пускането на помпата. Трябва
да е активирана в стъпка 2 от ОСНОВНО МЕНЮ (rc1).

• Бутон за ръчно стартиране (ENTER).
• 3 режима на работа: диференциален, обратен и син-

хронизиран (само за SW2).
• Контролен панел с 3-разряден дисплей, LED индика-

ции и бутони.
• Възможни настройки:

• Режим на готовност (стенд-бай).
• Минимално време между бързи цикли.
• Старт и стоп закъснение (забавяне).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
0,37-2,2 kW
~1 x 110-230 V
0,8 MPa
50/60Hz
16 A cos ≥ 0.6
IP55 
50ºC
60ºC
0,5÷7 bar
1÷8 bar
7,5 bar
T-SW2: 0,5 bar

• Номинална мощност на мотора:
• Захранващо напрежение:
• Макс. налягане:
• Честота:
• Maкс. ток:
• Степен на защита:
• Maкс. температура на водата:
• Maкс. околна температура:
• Обхват на Вкл. (налягане за пуск)
• Обхват на Изкл. (налягане за стоп)
• Maкс. разлика м/у Pstop и Pstart
• Mин. разлика м/у Pstop и Pstart)

• Фабрична настройка (старт/стоп)
• Хидравличен вход

• Нетно тегло (без кабели)

T-SW2 синхро: 1 bar
T-SW1: 0,3 bar
3/4 bar
G1” Мъжка
G1” Женска (2 u)
0,3 kg

ХИДРАВЛИЧЕН МОНТАЖ (схема A)

T-Kit SWITCHMATIC трябва да се свърже към изхода
на помпата G1”.
Има 2 изхода G1” женска към хидропневматичния съд и 
към водопроводната мрежа.
- Ако съдът се свърже към изхода под 180 °, той не трябва

да бъде по-голям от 25 l.
- Ако съдът се свърже към изхода под 90 °, той не трябва

да бъде по-голям от 5 l.
- Ако за хоризонтален съд се използва гъвкава връзка и

съответно той не носи тежест, ограничение за размера няма.
Преди да свържете T-Kit SWITCHMATIC проверете дали 
хидравличната система е правилно монтирана, най-
вече дали хидропневматичният съд е напомпан.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ (схема B)
Електрическото свързване трябва да се извърши от
квалифициран техник съобразно нормите за всяка 

държава.
При извършване на електрическото свързване е задължи-
телно използването на диференциален ключ с висока чув-
ствителност: I = 30 mA (клас A или AC). Задължително е 
използването на магнитотермичен ключ, пригоден към 
товара на мотора.
Преди всякакви манипулации вътре в устройството, то 
трябва да се разкачи от електрическата мрежа. Грешно 
свързване може да повреди електрониката. 
Производителят не поема никаква отговорност за 
повреди, причинени от неправилно свързване.
Проверете дали захранването е между 110-230V.
Ако сте купили устройство без кабели, следвайте схема B:

• Използвайте кабели тип H07RN-F 3G1 или 3G1,5 със
сечение, достатъчно за инсталираната мощност:.

• Направете помпените връзки          , U и V.
• Направете връзките към мрежата L1, N и    .
• Заземителният проводник трябва да е по-дълъг от

другите. Той трябва да се монтира пръв при сгло-
бяване и да се демонтира последен при разглобя-
ване. Свързването на заземителните провод-
ници е задължително!
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ (схема C)
Значенията на различните елементи от контролния 
панел са обобщени в следните таблици, където: 

• O означава светещ LED.
• ( ( O ) ) означава бавно мигащ.
• (((O))) означава бързо мигащ.

ДИСПЛЕЙ ДЕЙСТВИЕ

РЕЖИМ 
НА РАБОТА

Показва на екрана текущото налягане 
или текущата консумация на ток.

РЕЖИМ НА 
НАСТРОЙКА

Показва на екрана мигащо настрое-
ното налягане за старт.
Показва на екрана мигащо настрое-
ното налягане за стоп.
Показва на екрана мигащ настроения 
номинален ток (само за SW2).

РЕЖИМ АЛАРМА  Показва кода за алармата

РЕЖИМ 
ГОТОВНОСТ

Показва 3 мигащи точки

РЕЖИМ ЗА-
ОСНОВНО

КОНФИГУРИРАНЕ

Показва последователността на основни 
конфигурационни параметри.

РЕЖИМ ЗА
СПЕЦИАЛНО

КОНФИГУРИРАНЕ

Показва последователността на специ-
ални конфигурационни параметри.

LEDS   СЪСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

bar

O Показва на екрана моментното
налягане в bar

( ( O ) )
Показва на екрана моментното
налягане в bar + че помпата
работи (само за SW1)

psi

O Показва на екрана моментното
налягане в psi

( ( O ) )
Показва на екрана моментното
налягане в psi + че помпата
работи (само за SW1)

A
(само за 

SW2)

O Показва на екрана моментната
консумация на ток в Ампери

( ( O ) )   Помпата е ВКЛЮЧЕНА

START
O Показва налягането за пуск

( ( O ) )   Настройка на налягането за пуск

STOP
O Показва налягането за стоп

( ( O ) )   Настройка на налягането за стоп

O Потвърдени аларми за работа
на сухо или претоварване

( ( O ) )
Аларма за работа на сухо от ART
или аларма за претоварване при 
някой от 4-те опита за рестарт

(((O)))    Аларма за бързи цикли

ȵ-Ɇɘɗɓɒ       ȩȳȴȭȵ ȩȪȮȶȷȧȭȪ

ɏɐɍɏ!

ȳɗ ɖɟɖɗɓɤɒɍɊ ON: ȭɌɏɐɣɜɇɅ.
ȳɗ ɖɟɖɗɓɤɒɍɊ OFF: ȴɓɑɔɅɗɅ 
ɗɕɟɈɇɅ ɍ ɔɕɓɉɟɐɋɅɇɅ ɉɅ ɕɅɆɓɗɍ 
ɉɓ ɉɓɖɗɍɈɅɒɊɗɓ ɒɅ Pstop.
ȳɗ ɇɖɤɏɓ ɏɓɒəɍɈɘɕɍɕɅɞɓ MENU:
ɔɕɍɊɑɅ ɖɗɓɎɒɓɖɗ ɌɅ ɔɅɕɅɑɊɗɟɕɅ.

ȬȥȩȿȵȫȥȲ 
ȲȥȷȭȶȲȥȷ

ȳɗ ɖɟɖɗɓɤɒɍɊ ON: ȭɌɏɐɣɜɇɅ.
ȳɗ ɖɟɖɗɓɤɒɍɊ OFF: ȴɓɑɔɅɗɅ 
ɗɕɟɈɇɅ ɍ ɔɕɓɉɟɐɋɅɇɅ ɉɅ ɕɅɆɓɗɍ 
ɉɓ ɓɗɔɘɖɏɅɒɊɗɓ ɒɅ ɆɘɗɓɒɅ.

ɏɐɍɏ! Pstart ɖɊ ɔɓɤɇɤɇɅ ɒɅ ɊɏɕɅɒɅ ɌɅ 
3 ɖɊɏɘɒɉɍ.

3” ȵɊɋɍɑ ɌɅ ɒɅɖɗɕɓɎɏɅ ɒɅ Pstart.

ɏɐɍɏ! Pstop ɖɊ ɔɓɤɇɤɇɅ ɒɅ ɊɏɕɅɒɅ ɌɅ 
3 ɖɊɏɘɒɉɍ.

3” ȵɊɋɍɑ ɌɅ ɒɅɖɗɕɓɎɏɅ ɒɅ Pstop.

ɏɐɍɏ!

ȴɓɏɅɌɇɅ ɒɅ ɊɏɕɅɒɅ ɑɓɑɊɒɗɒɅɗɅ
ɏɓɒɖɘɑɅɛɍɤ ɒɅ ɗɓɏ. ȥɏɓ ɇɊɜɊ Ɋ 
ɔɓɏɅɌɅɒɅ, ɔɕɊɇɏɐɣɜɇɅɑɊ ɉɅ 
ɇɍɉɍɑ ɑɓɑɊɒɗɒɓɗɓ ɒɅɐɤɈɅɒɊ.

3” ȲɅɖɗɕɓɎɏɅ ɒɅ ɒɓɑɍɒɅɐɒɍɤ ɗɓɏ.

СТАРТИРАНЕ (схема C)
Преди стартиране на устройството, моля,
прочетете предишните раздели, особено

"Хидравличен монтаж" и "Електрическо свързване”.
Следвайте тези стъпки:
1. Само за тип SW2 задайте стойността за номиналния
ток на помпата.
- Натисни     за 3 секунди.
- На екрана се появява текущата стойност за тока,

LED А светва и дисплеят започва да мига.
-

- Натисни      за валидиране.
2. Включете устройството с          натискане.
3. Задайте налягането за стартиране

На екрана се показва стойността за налягането на
пуск, LED START светва и дисплеят почва да мига.
- С помощта на        и        се настройва 
налягането за стартиране от 0,5 до 7 bar.
- Натисни       за валидиране.

На екрана се показва стойността за налягането на
стоп, LED STOP светва и дисплеят почва да мига.

 се настройва налягането - С помощта на       и
за стоп от 1 до 8 bar.
- Натисни      за валидиране.
5. Устройството е готово за работа, но могат да се
направят още допълнителни настройки чрез
основното и специалното МЕНЮТА. Вижте
следващата глава.

Бележка 1: Важно е да се въведе точно 
указаният на табелката на помпата номинален 
ток.

С помощта на и се настройва номиналният ток,
указан на табелката с данни за мотора. Вижте
Бележка 1.

- Натисни за 3 секунди.

4. Задайте налягането за спиране: 
- Натисни       за 3 секунди.
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- Натисни едновременно     +      за 5 секунди.
- С помощта на     или     могта да се сменят стойностите.
- Натисни       за валидиране.
- Последователността на параметрите е:

it      ТИП РЕАКЦИЯ НА СИСТЕМАТА
ФАБРИЧНА

НАСТРОЙКА

 
 

2 rc0 rc2

Аларма за бързи цикли:
- rc0: алармата е деактивирана.
- rc1: активирана, при установяване

на воден удар, пускът се забавя,
за да се защити помпата.

- rc2: алармата е активирана и при
разпознаване на неизправност
помпата се изключва.

rc0

3 r.01 r.99

Само ако алармата за бързи цикли 
е била активирана в предната 
стъпка (rc1). Може да се избере 
максималното време между 3 
последователни старта, които се 
считат за бързи цикли (между 1 сек. 
и 99 сек.)

5 се-
кунди

4 Sb0 Sb1
За намалена консумация на
енергия Режим Готовност е 
активиран (Sb1) или 
деактивиран (Sb0).

Sb0

СПЕЦИАЛНО МЕНЮ       +      +
+ за 5 секунди.- Натисни едновре менно      +

- С помощта на      или     стойностите могат да се променят.
- Натисни      за валидиране.
- Последователността на параметрите е:

it ТИП РЕАКЦИЯ НА СИСТЕМАТА
ФАБРИЧНА

НАСТРОЙКА

1 nc no

Изберете РЕЖИМ на работа 
като конвенционален пресо-
стат (nc = нормално затворен) 
или обратен (no = нормално 
отворен). *виж бележка 3

nc

2 E00 E01/02

(Само за T-Kit Switchmatic2). 
Изберете режима на работа 
Индивидуален (E00) или 
Master/Slave (E01/E02) при 
положение, че ще се монти-
рат групи от по 2 помпи. 

E00

3 d.05 d.1
(Само за T-Kit Switchmatic 2). 
Задава минималната стой-
ност между Pstart 1 и Pstart 2 
и/или Pstop 1 и Pstop 2.

d.05

4 ct0 ct9
Задава времезакъснение на 
старта между 0 и 9 секунди 
(липсва при синхронизиран 
режим на работа).

ct0

5 dt0 dt9
Задава времезакъснение на 
стопа между 0 и 9 секунди. dt0

6 Ar0 Ar1
Активиране (Ar1) или деактиви-
ране (Ar0) на системата за авт. 
възстановяване ART.

Ar0

7 P0.0 Px.x

Позволява настройване на 
минимално работно наляга-
не, под което устройството 
ще разпознае работа на сухо. 
Това е много полезно за ба-
зовия модел T-Kit Switchmatic, 
при който няма отчитане на 
силата на черпения ток. 
Вижте Бележка 2. 

 0 bar
0 psi

8 t05 t99

Задава се време между 5 и 
99 секунди за периода на 
работа под минималното 
работно налягане, което 
ще се отчете като работа 
на сухо.

20”

9 c10 c30
Позволява задаване на % от 
номиналния ток, над който 
устройството ще активира 
защитата от свръхток.

c20

10 rS0 rS1
Ако rS0 се промени на rS1 и се 
натисне ENTER, ще се възста-
новят фабричните стойности.

rS0

Бележка 2: 
базовият T-Kit Switchmatic 1 може да разпознава
работа на сухо чрез минималното налягане. Това 
означава, че водопроводчикът трябва да определи 
водния стълб на инсталацията, налягането за пуск 
на помпата и да зададе минималното налягане под 
налягането за пуск.
Може да се случи и помпената система да работи 
извън своята крива, така че помпата да не може да 
осигури минималното налягане защото изискване-
то за ниско налягане е прекомерно. В такъв случай
T-Kit Switchmatic 1 би активирал фалшива аларма
за работа на сухо.
Ако тези концепции не са ясни, за предпочитане е 
тази защита да не се конфигурира или да се инста-
лира T-Kit Switchmatic 2, който е с лесна и точна
настройка на разпознаването на работа на сухо.

Бележка 3:
С избирането на “no” (нормално отворен) то ще
работи като допълнителен елемент за контрол на 
налягането в смукателната страна на помпата. То
ще рестартира, когато налягането в смукателната 
страна достигне конфигурираното PStart.
Пример: - PStop: 0,9 bar

- PStart:  1,2 bar

ОСНОВНО МЕНЮ       + (схема С)

1      BAR     P Може да се избират единиците за 
налягането между bar и psi. bar



10

СИНХРОНИЗИРАНЕ (САМО ЗА SWITCHMATIC 2)
T-Kit Switchmatic 2 може да се синхронизира с друго
устройство T-Kit Switchmatic 2  за управление и защита
на 2 помпи, работещи каскадно с редуващо се включ-
ване. Трябва да се изпълнят следните стъпки:
1. Задайте и за двете устройства еднакви налягания за
пуск и стоп. За оптимизиране на синхронизацията
минималната разлика между наляганията за пуск
и стоп трябва да бъде поне 1 bar.
2. Минете в СПЕЦ. МЕНЮТО:          +  + 

- В стъпка 2: изберете E01 в едно от устройствата (то 
ще бъде главното-"master") и E02 в другото (то ще
бъде подчиненото-"slave").

- В стъпка 3: изберете еднакви параметри за разли-
ката d.XX. Това е разликата между налягането за пуск 
на главната и на спомагателната помпи и е също раз-
ликата между наляганията за стоп на двете помпи.

3. Натисни      последователно до излизане от СПЕЦИАЛНО МЕНЮ.
4. Натисни       за деактивиране на устройствата. Появява се “OFF”.
5. Натисни       отново и на двете устройства, за да бъде активирано 
синхронизирането. 

Бележка 3: след 10 цикъла конфигурираното като
E01 устройство ще показва на дисплея налягане, а 
конфигурираното като E02 устройство ще показва
на дисплея ток в Ампери.  
ТОЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА РАБОТА НА СУХО (T-Kit SW2) 
За модела T-Kit Switchmatic 2 е достаъчно да се зададе 
номиналният ток на помпата, за да се активира защитата 
от свръхток и работа на сухо. Все пак, точността на раз-
познаване на суха работа може да се подобри с 
активирането на dr1 параметъра в СПЕЦИАЛНО МЕНЮ. 
Трябва да се изпълнят следните стъпки:
1. Източете хидравличната инсталация и проверете

дали хидропневматичният съд е напомпан до
нужното налягане.

2. Влезте в СПЕЦИАЛНОТО МЕНЮ:

- Натисни     7 пъти последователно за приемане и за
преминаване към следваща стъпка до достигане до dr0.

3. Натисни      за стартиране на функцията самообучение.
4. Отворете някой кран в хидравличната мрежа и оста-

вете водата да циркулира в продължение на 15 секунди.
След това затворете всички кранове. Помпата ще
тръгне, ще запълни инсталацията и ще спре при дости-
гане на налягането за стоп.

5. Сега вече T-Kit Switchmatic 2 знае кривата за консума-
ция на ток от помпата.

Ако монтирате нова помпа, процедурата трябва да се пов-
тори. Ако влезете в меню СИЛА НА ТОКА с натискане на                

   за 3 секунди, целият този процес става невалиден, тъй 
като с приоритетно действие е ръчно въведеният номина-
лен ток.

КАЛИБРИРАНЕ НА СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ
В случай на неправилно отчитане от сензора за 
налягане, той може отново да се настрои. 
За калиброването на сензора за налягане трябва да 
имате в инсталацията манометър. Изпълнете след-
ващите стъпки:

НАСТРОЙКА НА НУЛАТА
1. Отворете крановете, за да свалите налягането в мрежата.
2. Натиснете едновременно бутони       и         докато
дисплеят покаже мигащо 0.0.
3. Натисни      за валидиране.

ПЪЛЕН ОБХВАТ
1. Пуснете помпата да работи до изключване на пресостата.
2. Натиснете едновременно бутони            и           докато

дисплеят покаже мигащо число.
3. Настройте налягането чрез бутоните със стрелки до 

достигане на желаното налягане.
4. Натисни       за валидиране.

Бележка 5: разкалибрирането на сензора за
налягане не би трябвало да е нормално 
явление. Ако това се случва често, свържете се 
с техническия сервиз.  

налягане

на стоп

налягане

на пуск

- Натисни едновременно       +      +      за 5 секунди.

- Чрез задайте dr1.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И АЛАРМИ

КОД ОПИСАНИЕ РЕАКЦИЯ НА СИСТЕМАТА

A01

O

РАБОТА
НА СУХО
(Само за 

T-Kit Swit-
chmatic 2)

При установяване на рабо-
та на сухо помпата автома-
тично спира. Нормалната 
работа може ръчно да се 
възстанови с бутон ENTER.

( ( O ) )

При поява на аларма за ра- 
бота на сухо, ако е активи-
рана Системата за авт. ну-
лиране (ART), първо след 5 
минути, а след това на все-
ки 30 минути в продълже-
ние на 24 часа се правят 
опити за възстановяване на 
нормалната работа. 
Алармата може да се нули-
ра и ръчно с бутон ENTER. 
Ако алармата продължава 
и след 24 часа, я считаме за 
окончателна.

A11 O
РАБОТА НА
СУХО (ПО 
МИНИМ. 
НАЛЯГАНЕ)

Появява се на дисплея по 
време на нормална работа, 
ако налягането е под пред-
варително зададеното ми-
нимално (Px.x) за период 
(txx), зададен също предва-
рително в СПЕЦИАЛНОТО 
МЕНЮ.
Ако в даден момент наля-
гането превиши мини-
малното, работата се 
възстановява автоматично 
и алармата се изчиства. 
Нормалната работа може 
да се възстанови и ръчно с 
натискането на ENTER.

A02

O 

ПРЕТОВАРВАНЕ
(Само за SW2)

Алармата за свръхток се 
активира при превишаване 
на номиналния ток на пом-
пата. Преди окончателна 
аларма се правят 4 опита 
за автоматично нулиране.
По време на опитите дис-
плеят показва тока. 
Нормалната работа може 
да се възстанови и ръчно с 
натискането на ENTER.

( ( O ) )

A04 (((O)))
БЪРЗИ 

ЦИКЛИ
(Хидравл.

удар)

Тази аларма може да се 
деактивира или активира в 
ОСНОВНО МЕНЮ. Тя се 
активира след 3 последо-
вателни цикъла за по-
кратко от зададеното 
време (между циклите).
Ако е било активирано rc1, 
тази аларма не спира нор-
малната работа на помпа-
та, но се добавят 5 секунди 
към закъснението за пуск, 
за да се защити електри-
ческата помпа.  Ако е било 
активирано rc2, помпата се 
спира. За възстановяване 
(RESET) на нормалната 
работа натиснете ENTER.

A05 O
ПОВРЕДЕН

ТРАНСМИТЕР
НА НАЛЯГАНЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС 
СВОЯ ДОСТАВЧИК.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА EC СЪОТВЕТСТВИЕ

COELBO CONTROL SYSTEM, S.L. 
Заявяваме на своя собствена отговорност, че всички 
използвани тук материали са в съответствие на 
следните Европейски Директиви:

- 2014/35/EU.
- 2014/30/EU.
- 2014/65/EU.

Име:  - T-Kit Switchmatic 1
          - T-Kit Switchmatic 2

Стандарти : EN 60730-1:2000+A12:2003+A13:2004
+A1:2004
+A14:2005+
A15:2007+A16:2007+A2:2008 / EN 60730-2-6:2008
UNE-EN 60730-1:2003+A12:2004+A13:2005+A1:2005
+A14:2007+ CORRIG:2007+A15:2008+A16:2008+A2:2009 /
UNE-EN 60730-2-6:2009
EN: 61000-6-1:2007+A1:2012/EN: 61000-6-3:2007+A1:2012

F. Roldán Cazorla
Director Técnico
04/05/2016

COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.
Ctr de Rubí, 288 - P.I. Can Guitard
08228 Terrassa - BARCELONA (SPAIN)
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