
Termostaty TH 220, TH 221
Termostaty TH 220, TH 221 jsou teplotnì závislé jednopólové spínaèe, urèené k regulaci teplot v plynném prostøedí, napø. v kanálech

topného vzduchu teplovzdu�ného topení nebo v jiných uzavøených prostorách s velkou vlhkostí a pra�ností. Lze je pou�ít i pro chladicí a
klimatizaèní úèely, ve spojení s elektrickými ventily pro regulaci pøi parním nebo vodním vytápìní a dále jako teplotní èidla ve vytápìném
prostoru. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá �ádnou vlastní spotøebu energie. Výrobek se vyznaèuje nízkými
provozními náklady na provoz a údr�bu oproti elektronickým systémùm.

Termostat sestává ze spínací hlavice a teplotního èidla. Teplotnì citlivý element je stonek, tvoøený mosaznou trubkou, její� dilataci
pøená�í na spínací mechanismus invarová tyè. Spínací mechanismus tvoøí m�ikový jednopólový pøepínaè. Stupnice vypínacích teplot je
oznaèena pøímo na regulaèním knoflíku. Celé ústrojí termostatu je uzavøeno ve vodotìsném krytu s kabelovou ucpávkou P 13,5. Montá�
termostatu se provádí dvìma �rouby za patky na hlavici termostatu. Pøi montá�i je nutno zajistit, aby stonek nebyl mechanicky namáhán. Pøi
pou�ití termostatu na zaøízeních s otøesy je nutno stonek na volném konci uchytit, ov�em tak, aby mohl dilatovat a dále je nutno nastavenou
teplotu zaaretovat dota�ením aretaèního �roubu. Pro spínání stejnosmìrného proudu jsou kontakty pøemostìny kondenzátory.

Pøedností je vysoká citlivost, odolnost proti vlhkému a pra�nému prostøedí.
Regulaèní rozsah -20°C a� +60°C
Diference spínací teploty 1-3 K
Pøesnost nastavení ± 5% z nejvy��í hodnoty

 jmenovité vypínací teploty
TH 220 kontakty 60V, 1A ss, 120V, 0,5 A ss
TH 221 250V, 15A st
Hmotnost cca 0,8 kg
Krytí IP 44
Dovolená teplota hlavice -30°C a� +60°C

Termostaty TH 260, TH 261
Termostaty TH 260 ,TH 261 jsou teplotnì závislé jednopólové spínaèe, urèené pro ochranu pøed nadmìrným oteplením výfukových

plynù topného naftového agregátu pro vytápìní dieselelektrických vlakových souprav. Mohou být v�ak pou�ity i v jiných pøípadech regulace
teplot. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém ,který nemá �ádnou vlastní spotøebu energie. Výrobek se vyznaèuje nízkými
náklady na provoz a údr�bu oproti elektronickým systémùm.

Teplotnì citlivý element je stonek termostatu, tvoøený dilatující trubkou z antikorozivní �áruvzdorné oceli. Teplotní dilatace trubky se
pøená�í invarovou tyèí pøes pákový pøevod na spínací mechanismus ,který je uzavøen ve vodotìsné hlavici. Regulaèní knoflík k nastavení
teploty je rovnì� uzavøen ve vodotìsné hlavici a lze jej zaaretovat, aby vlivem otøesù nedo�lo k pøestavení vypínací teploty. Pro pøipevnìní
termostatu slou�í 2 patky s otvory pro �rouby. Pøi montá�i nesmí být stonek mechanicky namáhán a musí být ulo�en tak, aby mohl dobøe
dilatovat. Termostat mù�e být umístìn v libovolné poloze. Termostat je opatøen kabelovou ucpávkou P 13,5.
Regulaèní rozsah 200 °C a� 400 °C
Diference spínací teploty 5-20 K
Pøesnost nastavení ±10 % z nejvy��í hodnoty jmenovité vypínací teploty
Délka stonku 160 mm + 110 mm tepelnì izolaèní èást
Zatí�ení kontaktù TH 260 120 V , 0,5 A ss,  TH 261 250 V , 15 A st
Dovolená teplota hlavice 60 °C
Dovolená teplota stonku 500 °C
Hmotnost cca 0,85 kg
Krytí IP 44

Termostat TH 810.2
Termostat TH 810.2 je v podstatì jednopólový pøepínaè, urèený k ochranì proti nadmìrnému zvý�ení teploty v plynném prostøedí. Má

pomìrnì malou citlivost a nehodí se proto k regulaci teploty v úzkých tolerancích. Pou�ívá se k ochranì pøed nadmìrným zvý�ením teploty
ve výfukovém potrubí, v potrubí topného vzduchu a v zaøízeních pro naftové nebo benzinové vytápìní. Mù�e v�ak být pou�it i jako hlásiè
nebo regulátor teploty rùzných strojù a zaøízení nebo jejich èástí. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá �ádnou
vlastní spotøebu energie. Výrobek se vyznaèuje nízkými náklady na provoz a údr�bu oproti elektronickým systémùm.

Vlastní termostat tvoøí spínací hlavice a teplotní èidlo. Teplotní èidlo je zhotoveno z antikorozní trubièky, která je jedním koncem
pevnì spojena se spínací hlavicí termostatu. Druhý konec je uzavøen zatavenou zátkou. Uvnitø trubièky je køemenná tyèinka, pomocí které
se pøená�í dilatace trubièky na spínací mechanismus. Vypínací teplota se nastavuje plynule nastavovacím �roubem, který není opatøen
teplotní stupnicí. Po�adovanou vypínací teplotu z daného rozsahu nastavuje výrobní závod, dle po�adavku zákazníka. Pøi montá�i je nutno
chránit stonek i hlavici pøed velkými nárazy a dále je nutno zabránit event. ohybu nebo vyvrácení stonku. Provedení spínaèe není hermetické,
a proto se termostat mù�e montovat jen v prostøedích chránìných pøed vnikáním prachu, vlhkosti a neèistot.
Regulaèní rozsah -30 ° a� 300 °C
Diference spínací teploty 5-40 K
Pøesnost nastavení ±5 % z regulaèního rozsahu
Dovolená teplota hlavice 60 °C
Dovolená teplota stonku max. 800 °C   (min. -40 °C )
Zatí�ení kontaktù 24 V, 15 A ss
Hmotnost cca 0,20 kg


