SNÍMA MEZNÍ TEPLOTY

TS10
HLÍDA TEPLOTY S PEVN NASTAVENOU ÚROVNÍ
Provedení:
TS10

TS10-K

Rozm ry:

- kompaktní provedení
- krytí IP 65
TS10 je dvoustavový regulátor teploty. Je ur en zejména pro hlídání prostor, stroj nebo p ístroj proti mrazu, kdy p i poklesu
teploty vzduchu pod nastavenou mez (nap . +4°C) sepne vytáp ní.
ístroj lze upravit i pro p ipojení vn jšího teplotního idla (Pt1000 nebo KTY... ) a použít jej jako regulátor nebo hlída teploty
pro r zné stroje nebo technologie. Regula ní prvek pro nastavování teploty je uvnit pouzdra.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah m ené teploty:
- parametry spínacího prvku:
- napájení:
- p íkon:
- stupe krytí:
- elektrická pevnost isolace:
- materiál ochranné trubky (stonku):
- prost edí:
Typové zkoušky:
Základní typová zkouška:
EMC:
Bezpe nost:

-35...+ 50°C (pro napájení 24V -35…+80°C)
-35...+ 50°C (-50...350°C pro provedení s kabelem)
max 250V AC, 2000VA - max. 8A
6
5
životnost 2x10 sepnutí bez zát že, 1x10 p i zatížení
24V DC ± 30% , 230V AC ± 10% ( 45 – 65 Hz) dle objednaného provedení
max. 0,5VA (0,2VA pro 24V DC)
IP 56
1500Vef, 50Hz/1 min – napájení proti výstupním kontakt m a vstupu
4000Vef, 50Hz/1 min – napájení a kontakty proti ochranné trubce
nerezová ocel 17241
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III

dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1

íklad zapojení:
(ochrana proti zamrznutí)

ipojení svorek:
1, 2 …
napájení 24V DC (na polarit p ipojení nezáleží)
nebo 230V AC dle typu
3 …
rozpínací kontakt relé
4 …
spínací kontakt relé
5 …
st ední vodi relé
Do svorek lze p ipojit vodi e s pr ezem max. 2,5mm2.

Objednávání:
Standardn dodávané p ístroje mají teplom rné idlo v nerezovém pouzdru, které je sou ástí krytu z plastu ABS. Relé je
sepnuto p i poklesu pod nastavenou teplotu. Požadavek na idlo s kabelem je vyjád en písmenem „K“ v názvu typu. Standardn je
dodáván silikonový kabel do 200°C o pr
ru 4 mm s délkou 1m.
V objednávce uve te typ p ístroje TS10, v p ípad kabelového idla TS10-K uve te délku kabelu. Dále napájecí nap tí,
teplotu spínání, p estavitelnost, hysterezi a po et kus .
íklady: TS10, 230V AC, 4°C, 10%, 1°C, 2 ks
TS10-K, 2m kabel, 24V DC, 135°C, 25%, 5°C, 5 ks

Objednávky:
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