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NÁVoD K PoUŽlTí cz
Dékupme za drhéru v naší společnost a za výběr iednoho z našich
v,ýrobků'

Tento bimetalicltý kontaktní TERMOSTAT je určen výtrradně pro měření
teplot na trubkovém vedení'

Tento produkt qyhovuje následujícim normám:
- EN 6o73G1 a následujicím doplněním
- EN 60730-2-9

Tcnto prod ukt rryhovuic náslrdui icim přcd p isům :
-8.T.73/ 23/ EEC
- E.M.c. 89/ 336/ EEG a pozdějšímtr doplněni 93/ 6E/ EEc

TECHNIcKÉ pnnRuerny
Tyto údaje se vztehuií pro upemóni na trubku o g60 mm.
Teplotní rozsah: 20 + 90 "c
Teplotní diference (Hystereze): 8 t 3 K
sfupeň kryti: lP 30
Tňda izolace: l

R}cilost tcplotÍÍ změny: < 1K / min
Maxim*Í topbta rňstroie: 85 "C
Skladovací teplota: _'l5 + 60 'C
Výstttp: v}'pnutí nebo přepnuti kontalfi]
ZallŽeni kontaldů: 1 -2 = 16 (2,5A / 250 VAC ; 1 .3= 2, 5A / 25ov-
Vý'/odÍÍ průchodka: M20 x 1,5
Rozměry (v x Š x h): 109 x 5o x 59 mm
Hmotnost: 182 g
MontáŽ: na trubku

lNsTALAcE A PŘlPoJENí

Bezpcčnostni pokyny:
Před rňpojovárÍrn terrrrcstafu se uiistěte, Že elektrické nepájeni danďro
přístroie (boler' čerpaďo' atd.) ie odpojeno. Uiistáe se také, Že úastrrodi
pňstroje odpovídají zatíŽeni kontaktů priloŽného termostďU (viz. Technic_
ké parametry)'

lnstalace:
UpozoměrÍ: veškeré instdační ěinnosti obsaŽerÉ v tomto náro'du srní
provádět pouze kmlifikonrrá osoba pňsrrě v souladu s bezpeěnostnínri
pře*Ísy.

A) Up€vněb teÍÍnostd na trubh, porrrocí tpaňoacířrc prostřcdu, naď.
pomocí speciárú pÍužiÍry (obr. 3 a 4).

B) odsřaŘe regulační knoílk a uvdrrtĎte pňshJsný upenňolrrci šrorrb'
SurÉejte přední kryt. Prw|ékněte vodiče rrapáiení lobcbvým rle&rrin
a přix8e je-na s\roÍltý tgÍnogbfu (rr. 3) de polqnů v náffiliacim
odstarci''Elektrické připoftní". VraÍte prední krytzpet, utáhnĎte uperňorncí
šroub a nasadte regulační knoflik zpet na wé místo'

ElcktrickÓ přlpoioni: (obr. 5)
s\rorlq 1 - běŽný kontal(
svoÍtc 2 - rozepne el. obvod, k$fi teplota roste
svorks 3 = uzavře el' ob'/od' kďž teplota roste
BěŽně se pouŽiwtil srcrky 1 a 2'

NASTAVENí teptotY:
Viz. obrázek 6
B - regdačníkroílík
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