
РМТ-1А
Цифровий симисторний
регулятор потужності

Регулятор може бути використаний і для плавного регулювання 
споживаної потужності інших приладів з активним навантаженням 
потужність яких не перевищує 200Вт таких як тен, лампа 
розжарювання та ін.
Прилад встановлюється в розетку, а комутоване навантаження 
підключається до гнізда на передній панелі приладу. Відмінною 
особливістю даного регулятора є трирозрядний індикатор, який 
відображає ефективне значення напруги, обране користувачем, від 0 
до 220В.
Управління регулятором потужності здійснюється за допомогою двох 
кнопок, розташованих по обидва боки від індикатора. Ліва кнопка 
зменшує поточну напругу на 5 вольт, права збільшує її на 5 вольт.  
Для запам'ятовування обраного значення напруги потрібно 
короткочасно затиснути обидві кнопки одночасно. Зміна потужності 
на навантаженні здійснюється шляхом її комутації через вбудований 
в прилад симистор.
.

Технічні характеристики

Для якісної і красивої пайки потрібно правильно підібрати потужність 
паяльника для забезпечення певної температури його жала.
Даний виріб дозволить досягти відмінних результатів при невисокій 
ціні.

Напруга мережі: 220В
Максимальна потужність
Навантаження: 200Вт
Крок регулювання: 5В
Споживана потужність:
не більше 5Вт
Запам'ятовування вибраного 
значення напруги

Увага! На виході приладу є небезпечна для життя 
напруга!

РМТ-1А
Цифровой симисторный 
регулятор мощности

Прибор может быть использован и для плавной регулировки 
потребляемой мощности других приборов с активной нагрузкой 
мощность которых не превышает 200Вт таких как тэн, лампа 
накаливания и др.
Прибор устанавливается в розетку, а коммутируемая нагрузка 
подключается к гнездам на передней панели прибора. 
Отличительной особенностью данного регулятора является 
трёхразрядный светодиодный индикатор, который отображает 
эффективное значения напряжения, выбранное пользователем, от 0 
до 220В.
Управление регулятором мощности осуществляется с помощью двух 
кнопок, расположенных по обе стороны от индикатора. Левая кнопка 
уменьшает текущее напряжение на 5 вольт, правая увеличивает его 
на 5 вольт. Для запоминания выбранного значения напряжения 
нужно кратковременно зажать обе кнопки одновременно. Изменение 
мощности на нагрузке осуществляется путем ее коммутации через 
встроенный в прибор симистор.
.

Технические характеристики

Для качественной и красивой пайки требуется правильно подобрать 
мощность паяльника для обеспечения определенной температуры 
его жала.
Данное изделие позволит добиться отличных результатов при 
невысокой цене.

Напряжение сети: 220В
Максимальная мощность 
нагрузки: 200Вт
Шаг регулировки: 5В
Потребляемая мощность:
не более 5Вт
Запоминание выбранного значения 
напряжения

Внимание! На выходе прибора присутствует 
опасное для жизни напряжение!

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГАРАНТIЙНИЙ ТАЛОН

Вирiб:Регулятор потужності цифровий РМТ-1А 220В/100Вт

Модель: РМТ-1А

Дата продажу:

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової организації:

Телефон торгової организації:

Адреса:

Виріб отримав у справному стані.
С умовами гарантії ознайомлен і згоден.

(підпис покупця)

    Дана гарантія видається на додаток конституційних та інших прав 
покупця і ніяким чином не обмежує цих прав. Дана гарантія буде чинною 
у разі виявлення в даному виробі недоліків, які виникли у зв’язку з 
матеріалами чи зборкою при дотриманні наступних умов:
1. Виріб повинен застосовуватися у відповідності до інструкцій, 
технічних стандартів та/або правил безпеки.
2. Дана гарантія не є чинною при пошкодженні гарантійних пломб, якщо 
причиною пошкодження чи дефекту виробу є пожежа, блискавка або 
інші  природні явища; попадання рідин всередину виробу; механічне 
пошкодження; неправильне використання; недбале поводження, 
включаючи попадання у виріб сторонніх предметів чи комах; 
самостійний ремонт чи налагодження.
3. Дана гарантія не поширюється на частини оздоблення та корпус.
4. Виробник не несе відповідальності за пошкодження сторонніх виробів, 
шо працювали у системі з данним товаром, у разі недотримання правил 
експлуатації або несправності товару.

(підпис продавця)

РМТ-1А
Digital Triac 
Power Regulator PMT-1A 

Technical characteristics

For high-quality and beautiful soldering, it is necessary to choose the right 
power of the soldering iron to ensure a certain temperature of its tip.
This product will achieve excellent results at a low price.
The device can also be used to smoothly adjust the power consumption 
of other devices with active load of which the power of which does not 
exceed 200W such as heating element, incandescent lamp, etc.
The device is installed in a socket, and the switching load is connected by 
a plug in a Digital Triac Power Regulator PMT-1A on the front panel of the 
device. A distinctive feature of this regulator is a three -bit LED indicator 
that displays the effective voltage selected by the user from 0 to 220V.
The power regulator is controlled using two buttons located on both sides 
of the indicator. The left button reduces the current voltage by 5 volts, the 
right increases it by 5 volts. To memorize the selected voltage value, you 
need to briefly clamp both buttons at the same time. Changing power at 
the load is carried out by switching it through the triac built into the device

Network voltage: 220V
Maximum load capacity: 200W
Control step: 5V
Consumed Power: No more than 5W
Memorizing the selected voltage 
value

Attention! At the output of the device there is a life -
threatening voltage power! 


