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Teplom r venkovní (okenní)  DTOK
Teplom r slouží k m ení venkovní teploty. Snadná ode itatelnost hodnot zajiš uje pr žné informace o venkovní teplot  a umož uje

Vám zvolit vhodné oble ení. Teplom r je kruhového tvaru a má upev ovací raménko pro uchycení nap . na rám okna. Teplom rem lze
kolem osy otá et tak, aby ode et teplotních hodnot byl co nejsnazší. Teplom r m že také sloužit jako vhodný propaga ní p edm t.
Po dohod , za p íplatek jsou možné r zné firemní nápisy a znaky na stupnici.

ící rozsah -30 až +50°C
lení stupnice po 1 °C
esnost ±2 % z celého rozsahu

Vn jší pr r 60mm

Teplom r stolní DTST
Teplom r slouží k m ení teploty uvnit  místností. Snadná ode itatelnost hodnot zajiš uje pr žné informace o teplot  prost edí a

tím pohodu v domácnosti nebo na pracovišti. Teplom r má kruhový tvar a je umíst n na kovovém stojánku. Kovové ásti jsou povrchov
upraveny. Atraktivní vzhled teplom ru pomáhá dotvá et interiér bytu nebo kancelá e. Teplom r m že také sloužit jako vhodný propaga ní

edm t a tak p isp t k vytvo ení image Vaší firmy. Po dohod , za p íplatek jsou možné r zné firemní nápisy a znaky na stupnici. Teplom r
se dodává v barv  zlaté nebo st íbrné.

icí rozsah -10 až +50°C
lení stupnice po 1 °C
esnost ±2 % z celého rozsahu

Vn jší pr r 60mm

Teplom r nást nný T 120 N
T 120 N je ur en pro domácnosti, pracovišt  apod. Je uzp soben k zav šení na st nu. Dvojkovový m icí systém ve tvaru Archimedovy
spirály je umíst n v hlavici kruhového tvaru. Použití nerezav jících materiál , výrazná stupnice, snadná ode itatelnost, atraktivní vzhled,
umíst ním Vašeho loga získáte vhodný suvenýr a reklamní p edm t.

icí rozsah -30 až +50 °C
lení stupnice po 1°C
esnost ±2% z rozsahu stupnice

Hmotnost cca 160 g

Teplom r saunový T 120 S
T 120 S je ur en pro umíst ní v saunách. Je uzp soben k zav šení na st nu. Dvojkovový m icí systém ve tvaru Archimedovy spirály je
umíst n v hlavici kruhového tvaru. Na stupnici je vyzna eno ervené pole ozna ující doporu enou teplotu p i saunování. Použití nerezav jících
materiál , výrazná stupnice-snadná ode itatelnost, atraktivní vzhled, umíst ním Vašeho loga získáte vhodný suvenýr a reklamní p edm t.

icí rozsah 0 až +120 °C
lení stupnice po 1°C
esnost ±2% z rozsahu stupnice

Hmotnost cca 160g

Zava ovací teplom r DTD2
Dvojkovový teplom r ur ený pro m ení teploty p i zava ování.

V hlavici je umíst n íselník s pohyblivým ukazatelem. V zadní ásti hlavice p ístroje je vyveden stonek, ve kterém je umíst n dvojkový
icí systém, který se zm nou teploty otá í. Tento pohyb je p enášen h ídelkou na ukazovatel, který pak na íselníku se stupnicí vykazuje

výchylku udávající m enou teplotu.

icí rozsah 0 až + 120°C
lení stupnice po 1°C



Technický teplom r vpichovací TRV
Dvojkovové technické teplom ry typu TRV se velmi hodí zejména k m ení teplot v zem lství (teplota siláže, kompostu, skládky

obilí, stohu slámy apod.), v potraviná ském pr myslu (pivovarnictví, sladovny ). Dále se jimi mohou m it teploty na skládkách uhlí,
v má írnách lnu a podobn . Jejich využití je velmi rozsáhlé.

Teplom r se skládá z hlavice a stonku zkonstruovaných z ušlechtilé oceli. V hlavici je uložen ukazatel se stupnicí umíst ný kolmo
k ose stonku. Ve stonku je upevn n m icí systém zhotovený z dvojkovu ve tvaru šroubovice, která se p sobením tepla otá í kolem své osy.
Pohyb systému je h ídelkou p enášen na ukazatel udávající teplotu na stupnici. Konec stonku je ukon en hrotem pro vpichování p ístroje do

eného média a je opat en povrchovou ochranou.
Nedílnou sou ástí p ístroje je snímatelné držadlo a upev ovací kroužek.

ednosti
- umož uje snadný a rychlý ode et teploty
- mechanicky spolehlivý
- bez nárok  na údržbu

icí rozsah / D lení stupnice -30 až +50°C / po 1 °C      0 až + 200°C / po 2°C
Hmotnost: 1050g

Teplom r do potrubí  DTP-M - doprodej skladových zásob, již se nevyrábí
Dvojkovový teplom r do potrubí je ur en pro p ímé m ení teploty v teplovodních nebo parních rozvodech.

Teplom r se skládá z hlavice z ušlechtilé oceli t ídy 17 a stonku z m né trubky. V hlavici je upevn n stonek, stupnice, umíst ná kolmo
k ose stonku, a ukazatel. Ve stonku je umíst n m icí systém zhotovený z bimetalu ve tvaru válcovité šroubovice, která se p sobením tepla
otá í kolem své osy. Tento pohyb je p enášen h ídelkou na ukazatel, který vykazuje na stupnici výchylky udávající teplotu. Na p ání lze na
stupnici vytisknout LOGO firmy.

íslušenství: Nava ovací pouzdro (rozm ry viz ná rtek). Teplom r se zabuduje do p iva eného nava ovacího pouzdra pomocí klí e .17.
Je zakázáno provád t montáž a demontáž teplom ru otá ením hlavice.

icí rozsah 0 až +120 °C
lení stupnice po 1 °C

Dovolená tolerance ±2% z celého rozsahu

Teplom r typ DTP-E  - doprodej skladových zásob, již se nevyrábí
Teplom r DTP-E je ur en k m ení teploty média v teplovodních rozvodech. Teplom r lze použít k m ení teploty v jakékoliv

poloze. Zabudování do rozvodu lze provést pomocí jimky. Pro rozlišení použití do r zných teplotních obvod  lze tisk stupnice provést v
barv erné, ervené a modré. Na p ání lze za p íplatek natisknout na stupnici LOGO firmy.

Teplom r se skládá z hlavice z ušlechtilé oceli a excentricky uloženého teplom rného idla. V hlavici je upevn né idlo, ukazatel a
stupnice. V idle je umíst n dvojkovový m icí systém ve tvaru Archimedovy spirály, který se p sobením tepla otá í. Pohyb je h ídelkou

enášen na ukazatel udávající teplotu na stupnici.
ed zabudováním teplom ru je nutno do potrubí zašroubit teplom rovou jímku. Jímku dotáhnout pomocí klí e 24 mm. idlo

teplom ru zasunout až na doraz a jeho aretaci provést utažením šroubu umíst ného na bo ní stran  teplom rové jímky. P i demontáži
ístroje uvolnit areta ní šroub a vyjmout teplom r z jímky.

icí rozsah +20 až +100°C
lení stupnice po 2°C

Barva stupnice erná, ervená, modrá
Hmotnost teplom r 62 g, jímka 28 g

Teplom r nást nný DTN
Nást nný dvojkovový teplom r kruhového tvaru je p evážn  ur en a uzp soben pro p ímé zav šení na ze . Teplom r se spolehlivým

dvojkovovým systémem umož uje sledování a kontrolování teploty v obývacích místnostech, kancelá ích a provozních prostorách, a to bez
obtížného ode ítání kapalinového sloupce. Zajiš uje pr žné informace o teplot  prost edí a tím pohodu v domácnosti nebo na pracovišti.
Již letmým pohledem na výraznou stupnici s ukazatelem lze zjistit teplotu i ze zna né vzdálenosti.

Pouzdro teplom ru je odlisováno z um lé hmoty a po dohod  je lze objednat v r zných barvách (bílá, žlutá, ervená, modrá, oranžová).
Atraktivní vzhled teplom ru pomáhá dotvá et interiér Vašeho bytu nebo kancelá e.

icí rozsah -10 až +50°C  nebo -30 až +50°C
lení stupnice po 1°C
esnost ±2% z rozsahu stupnice

Hmotnost cca 420g

Vlhkom ry a kalibrace na poptávku
e-mail:     eximus@eximus.cz



Teplom ry rovné TR, úhlové TU
Technické teplom ry s dvojkovovým m ícím systémem jsou univerzáln  použitelné p ístroje k m ení místních teplot v tém  všech

pr myslových odv tvích. Teplom ry je možno použít k m ení teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teplom ru m že být umíst na do prost edí
jednoduchého podle SN 33 0300 v rozmezí -30°C až +110°C. Dovolená tolerance pro všechny rozsahy je ±2% z celého rozsahu. M ená
hodnota nesmí p ekro it max. rozsah stupnice. Teplom ry jsou vyráb ny s r znými délkami stonk , jak je uvedeno v tabulce. V n kterých

ípadech, zejména p i vyšším p etlaku než 0,3MPa na stonek teplom ru, se stonky vkládají do teplom rových jímek podle SN13 0010. Jímka
je vždy o cca 5 mm delší než stonek teplom ru. Závit jímky je M20x1,5 nebo G1/2“, otvor klí e s=24 mm.

Teplom r se skládá z hlavice a stonku vyrobených z ušlechtilé oceli t .17. Pro mén  náro né aplikace je stonek od délky 630mm zhotoven
z nelegované oceli s povrchovou úpravou Zn. V hlavici je upevn n ukazatel s íselníkem a stonek, v n mž je upevn n m icí systém. Tento
systém je zhotoven z dvojkovu ve tvaru válcové spirály, která se p sobením tepla otá í kolem své osy. Pohyb je p enášen na ukazatel, který
vykazuje ur itou výchylku udávající teplotu na stupnici. Aby údaje teplom ru byly správné, je nutno p i zabudování zajistit, že celý m icí
systém bude pono en v m ené teplot . Doporu ená hloubka ponoru P je alespo  60mm, pro rozsah 0-350°C minimáln  80mm. Teplom ry
s rozsahem 0 až 350°C a 0 až 450°C se nesm jí používat bez jímky.

Teplom r  hlavice lení 
stupnice

icí 
rozsah

Typ D [ mm ] po °C po °C
100 160 250 400 630 1000 1500

1 -30 až +50 X X X X
1 0 až 120 X X X X
2 0 až 200 X X X X
5 0 až 350 X X X X
10 0 až 450 X X X X
1 -30 až +50 X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X
1 -30 až +50 X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X

Délka stonku ... L [ mm ] 

 d = 8mm (mat. nerez (AKVS))  d = 10mm (mat. ocel t .11)

TU 60 60

TU 100 100

TU 120 120

Teplom r  hlavice lení 
stupnice

icí 
rozsah

Typ D [ mm ] po °C po °C
45 60 100 160 250 400 630 1000 1500

1 -30 až +50 X X X X
1 0 až 120 X X X X X
2 0 až 200 X X X X X
5 0 až 350 X X X
10 0 až 450 X X X
1 -30 až +50 X X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X
1 -30 až +50 X X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X

TR 100 

TR 120

60

100

120

Délka stonku ... L [ mm ] 

 d = 8 mm (mat. nerez (AKVS)) d = 10mm (mat. ocel t .11)

TR 60



Teplom ry bimetalové rovné-p ímé TRxxxB10
Technické teplom ry s dvojkovovým-bimetalovým m ícím systémem, celonerezové provedení vysoce kvalitní verze pro monohostranné

využité v tém  všech pr myslových odv tvích. Teplom ry je možno použít k m ení teplot v jakékoliv poloze. Materiál hlavice teplom ru nerez
1.4301, materiál koužku 1.4016. Hlavice teplom ru m že být umíst na do prost edí jednoduchého podle SN 33 0300 v rozmezí -20°C až +60°C.
Stupe  krytí IP43 dle SN EN 60529. ída esnosti 1.

ená hodnota nesmí p ekro it max. rozsah stupnice!, max. p etížení +1.2x rozsahu po dobu max.1hodiny.
Teplom ry jsou vyráb ny s r znými délkami stonk , jak je uvedeno v tabulce. Teplom ry je možné používat pouze v teplom rové jímce.
Jímka je vždy o cca 5 mm delší než stonek teplom ru. Závit jímky je M20x1,5 nebo G1/2“ nebo nava ovací, šestihran na otvor klí e 27 mm.
Na poptávku možná dvojitá stupnice °C/°F.    Na poptávku možné i bajonetová hlavice, kroužek s krytím IP56.
V hlavici je upevn n ukazatel s íselníkem a stonek, v n mž je upevn n m icí systém. Tento systém je zhotoven z bimetalu ve tvaru válcové
spirály, která se p sobením tepla otá í kolem své osy. Pohyb je p enášen na ukazatel, který vykazuje ur itou výchylku udávající teplotu na
stupnici. Aby údaje teplom ru byly správné, je nutno p i zabudování zajistit, že celý m icí systém bude pono en v m ené teplot .

Teplom ry bimetalové rovné-p ímé MTR    63, 80, 100
Technické teplom ry s dvojkovovým-bimetalovým m ícím systémem jsou univerzáln  použitelné p ístroje k m ení místních teplot

v tém  všech pr myslových odv tvích. Teplom ry je možno použít k m ení teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teplom ru m že být umíst na
do prost edí jednoduchého podle SN 33 0300 v rozmezí -20 °C až +60 °C. Stupe  krytí IP41 dle SN EN 60529. T ída p esnosti 2.

ená hodnota nesmí p ekro it max. rozsah stupnice!.
Teplom ry jsou vyráb ny s r znými délkami stonk  (50, 100, 160, 200, 400) s rozsahy m ené teploty (-30..+50°, 0..60°, 0..120°, 0..150°,
0..200°, 0..350°, 0..400°). Teplom ry je možné používat pouze v teplom rové jímce!. Jímka je vždy u tohoto typu sou ástí teplom ru.

Závit jímky je G1/2“, šestihran na otvor klí e 24 mm, materiál mosaz (ocel). Teplom r se skládá z hlavice vyrobené z uhlíkové
pochromované oceli, sklen ného pr zoru a mosazného stonku pr.8mm.

V hlavici je upevn n ukazatel s íselníkem a stonek, v n mž je upevn n m icí systém. Tento systém je zhotoven z bimetalu ve tvaru
válcové spirály, která se p sobením tepla otá í kolem své osy. Pohyb je p enášen na ukazatel, který vykazuje ur itou výchylku udávající
teplotu na stupnici. Aby údaje teplom ru byly správné, je nutno p i zabudování zajistit, že celý m icí systém bude pono en v m ené teplot .

icí 
rozsah

Typ D [mm] po °C 45 63 100 160 200 250 300 400
-30 až +50 X X X X X X
-20 až +60 X X X X X X
0 až +40 X X X X X X X X
0 až +60 X X X X X X X X

0 až +120 X X X X X X X X
0 až +160 X X X X X X X X
0 až +200 X X X X X X X X
0 až +250 X X X X X X X
0 až +400 X X X X X X
0 až +500 X X X X X X
-30 až +50 X X X X X X
-20 až +60 X X X X X X
0 až +40 X X X X X X X X
0 až +60 X X X X X X X X

0 až +120 X X X X X X X X
0 až +160 X X X X X X X X
0 až +200 X X X X X X X X
0 až +250 X X X X X X X
0 až +400 X X X X X X
0 až +500 X X X X X X
-30 až +50 X X X X X X
-20 až +60 X X X X X X
0 až +40 X X X X X X X X
0 až +60 X X X X X X X X

0 až +120 X X X X X X X X
0 až +160 X X X X X X X X
0 až +200 X X X X X X X X
0 až +250 X X X X X X X
0 až +400 X X X X X X
0 až +500 X X X X X X

TR160B10 160

TR63B10 63

TR100B10 100

Teplom r
hlavice

Délka stonku teplom ru ... L [ mm ] 
 d = 8 mm  centrický zadní



Teplom ry rovné DTR, úhlové DTU
Dvojkovové technické teplom ry jsou ur eny svou konstrukcí a p esností pro b žná m ení teplot za provozních podmínek.Používají

se k p ímému m ení teplot tém  ve všech pr myslových odv tvích. Lze je používat v chladírnách, kotelnách, pekárnách, sušárnách,
strojovnách, udírnách, sklenících, v systémech úst edního vytáp ní a podobn . Pro zvlášní p ípady se teplom ry vyráb jí též v provedení
do ztížených klimatických podmínek (T34).
V n kterých p ípadech, zejména p i vyšším tlaku než 0.3MPa na stonek teplom ru, nebo ve zvlášních p ípadech zamontování teplom ru,
vkládají se stonky do teplom rových jímek s maximálním jmenovitým p etlakem do 0,6MPa, zkoušených na p etlak 0.9MPa podle SN
130010. Jímka je vždy o 5mm delší než stonek teplom ru. Závit jímky je M20x1.5mm, otvor klí e s=24mm.
Teplom ry s rozsahem 0 °C až +350°C a 0°C až +450°C se nesm jí používat bez jímky. Teplom ry s délkou stonku 60 mm se vyráb jí
pouze v typovém provedení DTR s rozsahy do +200°C.
Aby údaje teplom ru byly správné, je nutno p i zabudování zajistit, že celý m icí systém bude pono en v m ené teplot . Doporu ená
hloubka ponoru P je alespo  60 mm, pro rozsah 0-350°C a 0-450°C minimáln  80 mm.

Dvojkovové teplom ry DTR a DTU se skládají z hlavice a stonku. V hlavici je íselník s pohyblivým ukazatelem. Ve stonku je
uložen vlastní m icí systém. M icí systém sestává z dvojkovové válcové spirály , která je jedním koncem pevn  spojena se stonkem.
Druhý konec spirály nese h ídelku vedenou ložisky, na níž je upevn n ukazatel. Dvojkovová spirála se zm nou teploty svinuje i rozvinuje,

emž volný konec spirály unáší h ídelku s ukazatelem udávajícím na cejchované stupnici m enou teplotu. Typ DTR má stupnici umíst nou
kolmo na osu stonku teplom ru. Typ DTU má osu stupnice pooto enou o 100° úhlových proti ose stonku. Proto má oproti provedení DTR
navíc zabudován mechanismus p evád jící pracovní pohyb m icího ústrojí o 100° .

Teplom r
lení 

stupnice icí rozsah

Typ po °C po °C
60 100 160 250 400 630 1000 1500

2 - 30 až +50 X X X X X X X X
2 0 až 120 X X X X X X X X
5 0 až 200 X X X X X X X X
10 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X
2 - 30 až +50 X X X X X X X
2 0 až 120 X X X X X X X
5 0 až 200 X X X X X X X
10 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X

DTU

Délka stonku ... L [ mm ] 

d = 8 mm (mat. nerez (AKVS)) d = 12 mm (mat. ocel t . 11)

DTR

Zvláštní íslušenství teplom  DTR, DTU, DKR, DKU, TR, TU ...

Posuvné závitové hrdlo
i délce stonku do L = 400 mm Ød = 8,7 mm

od L=630mm Ød=10,5mm (TR,TU), Ød=12,5mm (DTR,DTU)
Provedení povrchové úpravy: lakováno nebo chromováno

Posuvné kuželové hrdlo
Nevyrábí se pro stonky kratší než 630 mm.
Provedení povrchové úpravy: lakováno nebo chromováno

Teplom rová jímka
Provedení povrchové úpravy: lakováno; chromováno, T34;  nebo materiál : M  nebo Nerez
Délka stonku L do 400 mm ØA = 8.5 mm ØB = 12
Délka jímky L1 50,65,105,165,255,405 mm
Délka stonku L od 630 mm ØA = 12.4 mm ØB = 15
Délka jímky L1 635,1005,1505 mm
Na objednání je možno zhotovit jímku se závitem G 1/2".



Teplom ry se spínacími kontakty DKR, DKU           - doprodej skladových zásob, již se nevyrábí DKU
Teplom ry jsou vhodné pro všechna pr myslová odv tví. Lze je používat v chladírnách, v udírnách, v systémech s centrálním

vytáp ním apod. Teplom ry umož ují snadný a rychlý ode et teploty. Teplom ry DKR a DKU jsou vybaveny spínacími kontakty a podle
použití se vyráb jí bu  jako maximální nebo minimální. U maximálního teplom ru se p i vzr stající teplot  kontakty p ibližují a p i
dosažení nastavené hodnoty obvod sepnou. U minimálního teplom ru se kontakty p ibližují p i klesající teplot  a p i dosažení nastavené
hodnoty obvod sepnou. Zapojení teplom ru se provádí na svorkovnici unmíst né v zadní ásti teplom ru a proudová zát ž podle štítkového
údaje nesmí být v žádném p ípad  p ekro ena. Proto se používá zapojení p es pomocné relé. Teplom ry lze zabudovat jak v poloze svislé,
tak vodorovné. V n kterých p ípadech, zejména p i vyšším tlaku než 0,3 MPa na stonek teplom ru, se vkládají stonky do teplom rových
jímek s maximálním jmenovitým tlakem 0,6 MPa, zkoušených na 0,9 MPa podle SN 130010. Jímky jsou vždy o 5 mm delší, než stonek
teplom ru. Závit jímky M20x1.5 nebo G1/2“, otvor klí e s=24 mm.

Aby údaje teplom ru byly správné, je nutno p i zabudování zajistit, že celý m icí systém bude pono en v m ené teplot . Doporu ená
hloubka ponoru P je alespo  60 mm do 400mm, pro rozsah 0-350°C minimáln  80 mm, maximální vyráb ná teplota +350°C.

Popis: dvojkovový technický teplom r se spínacími kontakty se skládá se t í hlavních ástí : hlavice teplom ru, ví ka se stavitelným
kontaktním ukazatelem a stonku. Ve stonku je uložen vlastní m icí systém. Provedení DKR má stupnici umíst nou kolmo na osu stonku

icího systému. Provedení DKU má osu stupnici pooto enou o 100° úhlových proti ose stonku. Proto má navíc zabudován mechanismus,
evád jící pohyb m icího ústrojí o 100°. M icí systém sestává z dvojkovové válcové spirály, která je jedním koncem pevn  spojena se

stonkem, druhý konec spirály nese h ídelku vedenou ložisky, na níž je upevn na kontaktní ru ka.
Dvojkovová spirála se zm nou teploty svinuje i rozvinuje, p emž volný konec spirály un áší h ídelku s kontaktní ru kou ukazující

enou teplotu. P i zapojení teplom ru do elektrického obvodu pomocí svorek umíst ných v zadní ásti hlavice, tato kontaktní ru ka
rozpíná i spíná (podle funkce) p es kontakt na stavitelném ukazateli. Stavitelný ukazatel je ovládán stav cím knoflíkem. Podle požadované
funkce volíme bu  teplom r maximální nebo minimální. Teplom ry s rozsahem 0-350°C  se nesm jí používat bez jímky. Teplom ry jsou
vyráb ny s r znými délkami stonku a rozsahy podle tabulky.

íslušenství
K uvedeným teplom m lze objednat p íslušenství sloužící k r zným zp sob m zabudování

posuvné závitové hrdlo
teplom rová jímka

ipojení:
Doporu eno použít ploché šn ry nap . CYH 2 x 0,5 SN 37 7460
Max. 250V st./min. 24V st./ 50mA st.
Kontakty jsou ur eny pouze pro spínání obvod  s ohmickým odporem nebo v obvodu pomocného relé, pokud ídící proud nep ekro í
dovolené zatížení.

Teplom r p íložný DTTR
Teplom r DTTR je ur en k m ení teploty kovových potrubních rozvod  a kovových rozvod  úst edního topení. Teplom r umož uje

rychlou informaci o teplot  v kterémkoliv míst  trubkových rozvod  otopných soustav bez nutnosti jejich narušení,a to pouhým p iložením
k povrchu trubky. Tím výrazn  snižuje náklady na provoz a údržbu.

Teplom r DTTR se skládá z t lesa, ve kterém je uložen íselník s ukazatelem a z kalíšku, ve kterém je uložen dvojkovový m icí
systém. Na zadní stran  t lesa je natrvalo upevn na oto  uložená spona pro natla ení teplom ru na potrubí rozm ru Js 3/8" a 1/2" (menší
- d lená) nebo rozm ru 3/4" a 1". Oto né uložení spony umož uje libovolné nato ení teplom ru. Pro trubky rozm ru Js 5/4", 6/4" a 2" je
teplom r vybaven oto ným držákem s tažnou válcovou pružinou, kterou je trubka opásána. I toto provedení umož uje libovolné nato ení
teplom ru. Každému rozm ru trubky odpovídá hliníkový teplovodný kroužek, který je sou ástí dodávky teplom ru, p íp. je dodáván jako
zvláštní p íslušenství. P ed umíst ním teplom ru na trubku je nutno teplovodný kroužek nasunout na ep v zadní ásti teplom ru.
Lze objednat samostatn  teplovodné kroužky.

icí rozsah 0 až +120°C
lení stupnice po 1 °C

Pro Js trubky 3/8", 1/2", 3/4",
1", 5/4", 6/4", 2"



Jímka 3xØ6   typ 4110 =100mm, typ E3228 =220mm
Jímka je ur ena pro umíst ní 3 kapilárních teplotních idel o Ø6 mm a délky do 250 mm, nap . od regulátoru teploty, tepelné

pojistky a teplom ru, do bojler , elektrokotl , apod.
Jímku tvo í prolisovaná Cu trubka, která je na jednom konci uzav ená. Druhý konec je zapájen do mosazného hrdla se šestihrannou

hlavou a závitem. Jímka je dopln na p idržovací pružinou kapilár.
edností je p i jednom vrtání a jednom ezání závitu do st ny nádoby dovoluje umístit t i regula ní prvky.

Montáž se provádí zašroubováním hrdla do st ny nádoby nebo do trubky p i použití vhodného t sn ní. Po zasunutí idel kapilárních
systém  do jímky se idla zajistí proti vytažení p evle ením pružiny p es kapiláry.

Materiál jímky  423005
Materiál hrdla mosaz
Jmenovitý tlak PN6
Nejvyšší pracovní p etlak p i teplot  prost edí 110°C je 0,63 MPa
Zkušební p etlak 0,9 MPa
Max. teplota pracovního prost edí    120°C
Hmotnost 75 g
L = 237 mm, L1 = 220 mm
L = 117 mm, L1 = 100 mm (L = 184 mm, L1 = 167 mm; L = 274 mm, L1 = 257 mm)

Manotherm MTCC 60
Kombinovaný p ístroj pro m ení tlaku a teploty v soustavách, kde místo snímání tlaku a teploty není totožné s místem ode tu.

Tlakom rová ást m že být použita v soustav  s kapalnými, pop . plynnými látkami, které nekrystalizují a nezp sobují korozi slitin m di.
Manotherm je kombinovaný p ístroj sestávající z teplom rné a tlakom rné ásti. Tlakom r je tvo en Bourdonovou trubicí, která se

sobením vnit ního p etlaku pružn  deformuje. Deforma ní pohyb trubice úm rný tlaku je p enášen na p evodový strojek s ru kou,
která ukazuje na stupnici nam enou hodnotu. Tlak z odlehlé soustavy je do Bourdonovy trubice p iveden kapilárou. Teplom r je tvo en
trubicí ve tvaru Archimédovy spirály, která se p sobením vnit ního p etlaku rozmotává a tím koná rota ní pohyyb, který je p enesen na
ru ku. Vnit ní p etlak úm rný teplot  se vyvozuje teplotní roztažností kapaliny v idle, které je se spirálou spojeno kapilárou.

Montáž se provádí nasunutím hlavice do otvoru dle p íslušného rozm rového ná rtu, p ipojením tlakového idla ke zdroji tlaku,
zajišt ním idla p evle ným šroubem a umíst ním teplom rového idla do jímky. T leso p ístroje je možné umístit v libovolné poloze.
K zamezení rozkmitání kapilár v provozu je nutné upevn ní minimáln  v dalších dvou bodech p ibližn  rovnom rn  rozložených v délce
kapilár. V provozu nevyžaduje žádnou údržbu.
Délka kapilár 1000 mm
min.pol.ohybu 5 mm
Teplom rová ást:
Rozsah stupnice 0-120°C

ící rozsah 20-100°C
lení stupnice po 2 K
ída p esnosti 4

Rozm ry idla ø6 x 29 mm
asová konstanta 15 s

Tlakom rová ást:
Rozsah 0 - 4 bar

lení stupnice po 0,1 bar
ída p esnosti 2,5
ipojené rozm. idla G1/4, (M14x1)

Kapilární teplom r TCS 48
TCS 48 je tlakový teplom r ur ený k m ení teploty v soustavách, kde místo snímání teploty není totožné s místem ode tu.

Teplom r je tvo en trubicí ve tvaru Archimedovy spirály, která se p sobením vnit ního p etlaku rozmotává a tím koná rota ní pohyb.
Rota ní pohyb p ímo úm rný vnit nímu p etlaku je p enesen na ru ku, která ukazuje na stupnici nam enou hodnotu. Vnit ní p etlak
úm rný teplot  se vyvozuje teplotní roztažností kapaliny v idle, které je se spirálou spojeno kapilárou.

Montáž teplom ru se provádí nasunutím hlavice teplom ru do otvoru dle p íslušného rozm rového ná rtu a umíst ním teplom rového
idla do jímky. T leso teplom ru je možno umístit v libovolné poloze. K zamezení rozkmitání kapiláry b hem provozu je nutné upevn ní

minimáln  v dalších dvou bodech p ibližn  rovnom rn  rozložených v délce kapiláry. Nejmenší povolený polom r ohybu spojovací kapiláry
je 5 mm. V provozu nevyžaduje žádnou údržbu.

Rozsah stupnice 0 - 120 °C
ící rozsah 20 - 100 °C

lení stupnice 2 K
ída p esnosti 4

Rozm ry idla Ø6 x 29 mm
as. konstanta 15 s

Délka kapiláry 1000 mm
Min. pol. ohybu 5 mm

Další provedení s jinými rozm ry a rozsahy na poptávku.



Teplom r DTSP
Dvojkovový vestavný teplom r typu DTSP je ur en pro zabudování do pr zoru dví ek.

ící dvojkovový systém ve tvaru Archimedovy spirály je uložen v pouzd e teplom ru a namontován do st edu sklen ného pr zoru dví ek
se stupnicí. P sobením tepla na m ící systém se spirála svinuje nebo rozvinuje. Ukazatel, který je pevn  spojen se spirálou, udává na
stupnici m enou teplotu.

icí rozsah 0 až +300°C
lení stupnice po 10K
esnost ±2,5% z rozsahu stupnice

Hmotnost 1315g

Indikátor teploty DIT 10
Dvojkovový indikátor teploty DIT 10 je ur en k indikaci stavu nabití elektrických oh íva  vody. Indikátor umož uje p i nízkých

po izovacích nákladech a bez nárok  na údržbu rychlou a snadnou informaci o teplot  vody v oh íva i.
Dvojkovový indikátor teploty DIT 10 má obdélníkový tvar a ode et teploty vody v oh íva i se provádí p es kruhový pr zor, za

kterým se pohybuje barevn  ozna ený kotou . Pokud je teplota vody v oh íva i 10°C nebo nižší, je celé indika ní pole v pr zoru modré, p i
+50°C ±5°C je indika ní pole nap l modré a nap l ervené a p i 90°C nebo vyšší teplot , je celé indika ní pole ervené.

edností je snadná montáž a demontáž v otvoru oh íva e. Teplotní idlo je tla eno pružinou k vnit nímu plášti elektrického oh íva e
tak, že není nutné plášt narušit jímkou. Eventuální údržba spo ívá pouze v lehkém o išt ní pr zoru od ne istot.
Vyhovuje prost edí jednoduchému, oby ejnému, základnímu dle SN 33 0300 l. 3.1.1. v rozmezí teplot +5°C až +60°C.
Rozsah indika ního pole +10°C až +90°C.

Indikátor teploty DIT 20
Dvojkovový indikátor teploty DIT 20 je ur en k orienta ní indikaci teploty v oh íva ích vody za použití teplom rové jímky. Jímka je

asi o 5 mm delší než stonek p ístroje. Závit jímky je M 20 x 1,5mm, otvor klí e s=24mm. Indikátor umož uje snadnou a rychlou informaci
o teplot  vody p i nízkých po izovacích nákladech a bez nárok  na údržbu.

Dvojkovový indikátor teploty DIT 20 se skládá ze t í hlavních ástí: hlavice, stonku a vlastního m icího systému. Hlavice je odlisována
z um lé hmoty, kde p es zabudované ví ko je vid t ukazatel, který indikuje teplotu vody v oh íva i. Z hlavice vybíhá stonek, v n mž je
uchycen dvojkovový m icí systém. Levá ást stupnice je v barv  modré a pod ní je nápis „STUDENÁ“, pravá ást indika ní stupnice je v
barv ervené a pod ní je nápis „HORKÁ“. Uprost ed stupnice je ozna ení 50.
Rozsah stupnice cca +10 až +90°C

esnost 50°C ±2°C
ístroj m že být umíst n pouze v prost edí, kde se nevyskytují agresivní látky.

Pracovní poloha indikátoru m že být libovolná.

Teplom r do potrubí DTZ 60, DTZ 100
Dvojkovový teplom r se závitovým hrdlem je ur en pro p ímé m ení teploty v teplovodních nebo parních rozvodech.

V hlavici zhotovené z nerez oceli je umíst n íselník s pohyblivým ukazatelem. V zadní ásti hlavice p ístroje je vyvedeno závitové hrdlo
se stonkem, ve kterém je umíst n dvojkový m icí systém, který se zm nou teploty otá í. Tento pohyb je p enášen h ídelkou na ukazovatel,
který pak na íselníku se stupnicí vykazuje výchylku udávající m enou teplotu.
Montáž a demontáž je zakázáno provád t otá ením za hlavici teplom ru. P ístroj se m že upevnit pouze pomocí klí e . 27 za závitové
hrdlo teplom ru.

icí rozsah 0 až + 120°C
lení stupnice po 1°C

Dovolená tolerance ±2% z celého rozsahu
Druh závitu G ½“, M20x1,5



Termostat TH 20
Je v podstat  jednopólový samo inný spína  , založený na principu nestejné tepelné dilatace

dvou r zných kov . Je ur en k regulaci teplot plynného prost edí, vytáp né st ídavým elektrickým
proudem (elektrické pe ící trouby apod. za ízení ), v daném rozsahu. Spínací hlavice m že být umíst na
v prost edí s maximální teplotou okolí +120°C a relativní vlhkostí vzduchu maximáln  80 %. Základem
termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spot ebu energie. Výrobek se
vyzna uje nízkými náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m.

Vlastní termostat tvo í stonek a spínací hlavice. Stonek se skládá z dilata ní trubky a invarové
ty e . Spínací element je p ipevn n na výkyvném pravoúhlém mostu , který je unášen dv ma spirálovými
pružinami a jeho poloha proti invarové ty i se m ní regula ním šroubem, jenž p sobí na jedno rameno
výkyvného mostu. Vlastní spínací element tvo í dv  pružiny, kloubov  spojené. Pro upevn ní termostatu
má základní deska dva nálitky s otvory. P i montáži je nutné, aby spodní díl spínací hlavice byl vzdálen
od st ny t lesa asi 2 cm a tento prostor byl vypln n izola ní látkou tak, aby teplota spínací hlavice
nep estoupila +120°C .
Regula ní rozsah 80°C až 320°C
Dovolené zatížení kontakt 250 V, 10 A st

esnost nastavení ±16°C na 200°C
Diference spínací teploty min. 1K, max 12 K
Hmotnost cca 0,45 kg

Termostaty TH 140, TH 141, TH 143, TH 144
Uvedené termostaty jsou teplotn  závislé jednopólové spína e, které jsou konstruované pro

regulaci teplot v kapalném prost edí. Jsou vhodné pro regulaci p i teplovodním vytáp ní u lisovacích
forem na gumu a termoplasty, dále k regulaci a hlášení teplot vodních nebo olejových lázní apod.
Základem termostat  je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spot ebu energie.
Výrobek se vyzna uje nízkými náklady na provoz a údržbu oproti elektrickým systém m.

Teplotn  citlivý element je stonek termostatu, tvo ený u TH 140 a TH 143 dilatující mosaznou
u TH 141 a TH 144 antikorozní trubkou. Teplotní dilatace trubky se p enáší invarovou ty í p es
pákový p evod na spínací mechanismus, který je umíst n ve vodot sné hlavici. Regula ní knoflík
pro nastavení žádané teploty je rovn ž uzav en ve vodot sné hlavici a lze jej zaaretovat, aby nedošlo
nap . vlivem ot es  k p estavení vypínací teploty. Pro p ipevn ní termostatu v regulovaném prost edí
slouží p evle ná matice na stonku termostat.

i montáži nesmí být stonek mechanicky namáhán a musí být uložen tak, aby mohl voln
dilatovat. P i montáži v kapalném prost edí nutno použít ochrannou jímku. Termostaty TH 140 a TH
141 jsou ur eny pro stejnosm rné zatížení - p epínací kontakty jsou p emost ny zhášecími
kondenzátory. Termostaty TH 143 a TH 144 jsou ur eny pro st ídavé zatížení. Termostaty jsou
velmi citlivé a odolné za ízení. Pracovní poloha termostat  je libovolná.

Typ L L1 L2 L3
TH 140 337 360 350 440
TH 141 287 310 303 393
TH 143 337 360 350 440
TH 144 287 310 303 393

Typ TH 140 TH 141 TH 143 TH 144
Regula ní rozsah +20÷140°C +100÷200°C +20÷140°C +100÷200°C
Diference spínací teploty 4-15 K 4-15 K 4-15 K 4-15 K

esnost nastavení ±5% ±10% ±5% ±10%
Délka stonku 350 303 350 303
Zatížení kontakt 60V ss,1A 120V ss, 0,5A ss 60V ss,1A 120V ss, 0,5A ss 250V st, 15A st 250V st, 15A st
Hmotnost 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg
Krytí IP44 IP44 IP44 IP44

TH 140 PZP 16 - stonek 124mm, teplota
          nastavená ve výrob  napevno



Termostaty ady TH 160
         Uvedené termostaty jsou tepeln  závislé jednopólové spína e, založené na principu nestejné teplotní dilatace dvou r zných kov .
Jsou ur eny pro spínání elektrických obvod , ale nikoliv jako hlavní spína e. Základem termostat  je spolehlivý mechanický systém, který
nemá žádnou vlastní spot ebu energie. Výrobky se vyzna ují nízkými náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m.
Termostaty se skládají ze dvou hlavních ástí: teplotního idla a spínací hlavice. Dilata ní zm ny idla se p enášejí prost ednictvím páky na
spína . Termostaty se vyrábí v provedení rozpínacím (2 svorky) nebo p epínacím (3 svorky). Svorky jsou šroubové s možností p ipojení
vodi  s max. pr ezem 4 mm. K ochranné svorce musí být p ipojen ochranný vodi . Standardní provedení je opat eno krytem svorek pro
zabrán ní náhodnému dotyku. Požaduje-li zákazník termostat bez krytu svorek, musí to uvést v objednávce.
        Nastavení teploty 1) Regula ním knoflíkem - u termostat  TH 160, TH160.1, TH160.2, TH163, TH164, TH166, TH167 a TH 169,
u termostatu TH 175 - regula ním šroubem. Teplotu lze u uživatele p estavit v rámci jmenovitého rozsahu.  2) Ve výrobním závod  na
základ  specifikace v objednávce. Nastavenou teplotu nelze u uživatele dodate  m nit (pevné nastavení) - u termostat  TH 162, TH 165
a TH 174. P i montáži je nutno chránit stonek i hlavici p ed nárazy a dále je t eba zabránit deformacím stonku. Na p ání zákazníka
se k termostat m dodávají ochranné jímky.

esnost nastavení ±10 % z nejvyšší hodnoty jmenovité vypínací teploty nastavené na termostatu u TH 175 ±5 %
Pr r stonku 8 mm
Max. teplota spínací hlavice +60 °C, u TH174 +120 °C
Hmotnost cca 0,25 až 0,35 kg
Krytí IP 00

Typ L L1
TH 160 324 336

TH 160.1 324 336
TH 160.2 324 336
TH 162 110 122
TH 163 110 122
TH 164 170 182
TH 165 170 182
TH 166 210 222
TH 167 260 272
TH 169 324 336
TH 174 135 147
TH 175 359 371

Membránový termostat TH 63
Jde o spolehlivý a levný mechanický systém, který reguluje teplotu a snižuje nároky na spot ebu energie. Tím šet í provozní náklady.

inn  chrání výrobek nebo za ízení p ed p eh átím a p etížením. Termostat TH 63 je ur en nap . k regulaci teploty elektricky vyh ívaných
podušek. Použití pro jiné ú ely doporu ujeme projednat s výrobcem.

Termostat TH 63 je tvo en nerozebíratelným spojením základní desky a víka. V základní desce je uložena bimetalická membrána a
spínací elektrický systém se st íbrnými kontakty a pájecími oky. Vzhledem k principu innosti bimetalické membrány, nelze již se ízený a
uzav ený termostat p estavit u uživatele na jiné hodnoty. Nastavení rozpínací teploty se provádí ve výrobním závod  na základ  objednávky.
Na základ  dohody je možné dodat termostat v provedení zapínacím, p íp. s jinou teplotou.

Termostat se vyrábí v provedení rozpínacím
Jmenovitá rozpínací teplota je v rozsahu 60 °C až 80 °C

esnost nastavení rozpínací teploty ±10% od nastavené teploty
Diference spínací teploty 4-15 K
Jmenovité zatížení kontakt 250 V, 0,5A st.
Hmotnost 3,5g

Typ
Regula ní 

rozsah
Diference 

spín. teploty
Délka 
stonku

Zatížení 
kontakt

Po et 
svorek

°C K mm 
TH 160 +20..+80 8 315 250 V, 15 A st 2

TH 160.1 +20..+75 8 315 250 V, 15 A st 2

TH 160.2 +20..+80 8 315 250 V, 15 A st 3

TH 162 +20..+160p• 16 100 250 V, 10 A st 3

TH 163 +50..+90 16 100 250 V, 15 A st 3

TH 164 +30..160 10 160 250 V, 15 A st 3

TH 165 +20..+200p• 10 160 250 V, 10 A st 3

TH 166 +100..+200 10 200 250 V, 15 A st 3

TH 167 +20..+100 10 250 250 V, 15 A st 3

TH 167.1 -10..+50 10 250 250 V, 15 A st 3

TH 169 +60..+120 8 315 250 V, 15 A st 2

TH 174 +120..+190p• 10 125 250 V, 15 A st 3

TH 175 60-200 3 350 250 V, 15 A st 3

ochranné jímky pro termostaty chromované:

jímky
rozm ry:

p• = pevn  nastavená teplota z výroby



Termostaty TH 220, TH 221
Termostaty TH 220, TH 221 jsou teplotn  závislé jednopólové spína e, ur ené k regulaci teplot v plynném prost edí, nap . v kanálech

topného vzduchu teplovzdušného topení nebo v jiných uzav ených prostorách s velkou vlhkostí a prašností. Lze je použít i pro chladicí a
klimatiza ní ú ely, ve spojení s elektrickými ventily pro regulaci p i parním nebo vodním vytáp ní a dále jako teplotní idla ve vytáp ném
prostoru. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spot ebu energie. Výrobek se vyzna uje
nízkými provozními náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m.

Termostat sestává ze spínací hlavice a teplotního idla. Teplotn  citlivý element je stonek, tvo ený mosaznou trubkou, jejíž dilataci
enáší na spínací mechanismus invarová ty . Spínací mechanismus tvo í mžikový jednopólový p epína . Stupnice vypínacích teplot je

ozna ena p ímo na regula ním knoflíku. Celé ústrojí termostatu je uzav eno ve vodot sném krytu s kabelovou ucpávkou P 13,5. Montáž
termostatu se provádí dv ma šrouby za patky na hlavici termostatu. P i montáži je nutno zajistit, aby stonek nebyl mechanicky namáhán. P i
použití termostatu na za ízeních s ot esy je nutno stonek na volném konci uchytit, ovšem tak, aby mohl dilatovat a dále je nutno nastavenou
teplotu zaaretovat dotažením areta ního šroubu. Pro spínání stejnosm rného proudu jsou kontakty p emost ny kondenzátory.

edností je vysoká citlivost, odolnost proti vlhkému a prašnému prost edí.
Regula ní rozsah -20°C až +60°C
Diference spínací teploty 1-3 K

esnost nastavení ± 5% z nejvyšší 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 až +60°C

Termostaty TH 260, TH 261
Termostaty TH 260 ,TH 261 jsou teplotn  závislé jednopólové spína e, ur ené pro ochranu p ed nadm rným oteplením výfukových

plyn  topného naftového agregátu pro vytáp ní dieselelektrických vlakových souprav. Mohou být však použity i v jiných p ípadech regulace
teplot. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém ,který nemá žádnou vlastní spot ebu energie. Výrobek se vyzna uje nízkými
náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m.

Teplotn  citlivý element je stonek termostatu, tvo ený dilatující trubkou z antikorozivní žáruvzdorné oceli. Teplotní dilatace trubky
se p enáší invarovou ty í p es pákový p evod na spínací mechanismus ,který je uzav en ve vodot sné hlavici. Regula ní knoflík k nastavení
teploty je rovn ž uzav en ve vodot sné hlavici a lze jej zaaretovat, aby vlivem ot es  nedošlo k p estavení vypínací teploty. Pro p ipevn ní
termostatu slouží 2 patky s otvory pro šrouby. P i montáži nesmí být stonek mechanicky namáhán a musí být uložen tak, aby mohl dob e
dilatovat. Termostat m že být umíst n v libovolné poloze. Termostat je opat en kabelovou ucpávkou P 13,5.
Regula ní rozsah 200 °C až 400 °C
Diference spínací teploty 5-20 K

esnost nastavení ±10 % z nejvyšší hodnoty jmenovité vypínací teploty
Délka stonku 160 mm + 110 mm tepeln  izola ní ást
Zatížení kontakt 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 podstat  jednopólový p epína , ur ený k ochran  proti nadm rnému zvýšení teploty v plynném prost edí.

Má pom rn  malou citlivost a nehodí se proto k regulaci teploty v úzkých tolerancích. Používá se k ochran  p ed nadm rným zvýšením
teploty ve výfukovém potrubí, v potrubí topného vzduchu a v za ízeních pro naftové nebo benzinové vytáp ní. M že však být použit i jako
hlási  nebo regulátor teploty r zných stroj  a za ízení nebo jejich ástí. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá
žádnou vlastní spot ebu energie. Výrobek se vyzna uje nízkými náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m.

Vlastní termostat tvo í spínací hlavice a teplotní idlo. Teplotní idlo je zhotoveno z antikorozní trubi ky, která je jedním koncem
pevn  spojena se spínací hlavicí termostatu. Druhý konec je uzav en zatavenou zátkou. Uvnit  trubi ky je k emenná ty inka, pomocí které
se p enáší dilatace trubi ky na spínací mechanismus. Vypínací teplota se nastavuje plynule nastavovacím šroubem, který není opat en
teplotní stupnicí. Požadovanou vypínací teplotu z daného rozsahu nastavuje výrobní závod, dle požadavku zákazníka. P i montáži je nutno
chránit stonek i hlavici p ed velkými nárazy a dále je nutno zabránit event. ohybu nebo vyvrácení stonku. Provedení spína e není hermetické,
a proto se termostat m že montovat jen v prost edích chrán ných p ed vnikáním prachu, vlhkosti a ne istot.
Regula ní rozsah -30 ° až 300 °C
Diference spínací teploty 5-40 K

esnost nastavení ±5 % z regula ního rozsahu
Dovolená teplota hlavice 60 °C
Dovolená teplota stonku max. 800 °C   (min. -40 °C )
Zatížení kontakt 24 V, 15 A ss
Hmotnost cca 0,20 kg



Kapilární regulátory (termostaty) ada KR xx
Kapilární regulátor za normálních pracovních podmínek udržuje teplotu ve spot ebi i nebo jeho ásti, v mezích nastavených

uživatelem, automatickým vypínáním a zapínaním elektrického obvodu. Vyrábí se v provedení rozpínacím bez nebo se signální
svorkou. Zajiš uje mikroodpojení fázového vodi e. Je výhradn  ur en do 1fázových spot ebi  pro domácí a podobné ú ely
pro které platí SN EN 60335-1. Kapilární regulátor není ur en k odpojení el. spot ebi e od el. sít .

Parametry: jmenovitý proud 16/10A, nap tí 230/400V AC, minimální proud 2A, zatížení ohmické s ú iníkem min. 0.95,
krytí IP00, t ída ochrany I, životnost 100000 pracovních cykl , minimální polom r ohybu kapiláry 5mm, p ipojovací svorky -
ploché kolíky 6.3×0.8 dle SNEN 61210.

Provedení KR11 a KR21
 – stejné parametry, má navíc vyvedenou signální svorku - p epínací

oproti KR10, KR20 pouze rozpínací kontakt
Typ Teplotní rozsah Spínací diference

RT8801.01 0 ÷ +40°C 1÷3 K
KR 10, KR 11 +7 ÷ +77°C 2÷5 K
KR 20, KR 21 +35 ÷ +95°C 2÷5 K

Regulátory teploty ady RT 8801.0xx, 0-40°C         - kapilára 1m, idlo pr.6x120mm, typ 7929, 4664, E2300, ID13305
Regulátory teploty ady RT 8802.01A, 35-95°C         - kapilára 1.5m, idlo pr.6x140mm,  typ E1932
Regulátory teploty ady RT 8803.02xx, 7-77°C      - kapilára 0.5m, idlo pr.6x140mm,  typ 4979, E0556, E2346, E2802

Regulátor teploty ady RT 8804.01, RT 8804.01U
Regulátor teploty (dále jen RT) je ur en k regulaci teploty v za ízeních vytáp ných el. st ídavým proudem, jako je nap . el. pe icí

trouba. RT neslouží jako vypína .
RT je jednopólový kapilární regulátor teploty založený na principu dilatace kapaliny. RT sestává ze dvou základních ástí - ze spínacího

ústrojí a kapilárního teplotního idla. Na krytu je ochranný zemnicí kolík. Regulovanou teplotu m že uživatel nastavit v rozmezí regula ního
rozsahu. Montáž RT se provádí dv ma šrouby M4.
RT má certifikát EZÚ a VDE a odpovídá technickým podmínkám . TP MŠ - 002/94. Po dohod  s výrobcem lze posunout regula ní rozsah
k nižší teplot , dodávat RT v provedení p epínacím nebo provedení RT 8804.01U s vývody oto enými o 90° (úhlové provedení - viz ná rt).

ednosti:
možnost variabilního umíst ní a nato ení idla nezávisle na poloze spínacího ústrojí
možnost montovat spínací ústrojí v libovolné poloze
možnost ohýbat kapiláru podle podmínek montáže
systém nemá žádnou vlastní spot ebu energie
nízké náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m

Regula ní rozsah 50 °C až 320 °C
esnost nastavení max. rozpínací teploty ±10 °C

Diference spínací teploty 4-10 K
Jmenovitý proud / nap tí 16 (3,5) A  / 250 V
Hranice teploty okolí spínacího ústrojí 0 °C - 150 °C
Max. teplota idla 330 °C
Krytí IP 00, RT je vestavný
Min. polom r ohybu kapiláry Rmin = 5mm

Typ
Regula ní 

rozsah teplot Provedení
Po et 

svorek Provedení
Zemnicí 

kolík
(°C) (rozp./p ep.) (rovné/úhlové)

8804.01 50-320 rozpínací 2 rovné ano
8804.01U 50-320 rozpínací 2 úhlové ano
8804.011 50-320 epínací 3 rovné ano 

8804.011U 50-320 epínací 3 úhlové ano 



Dvoupólová tepelná pojistka KNTP 8823.02
Kapilární nevratná tepelná pojistka (dále jen KNTP)je jisticí za ízení s teplotním idlem, které je ur eno k omezení teploty v za ízeních

vytáp ných el. st ídavým proudem za abnormálních pracovních podmínek. Spolu s RT 8803.02 a s jímkou 3xØ6 je KNTP ur ena p edevším
pro zásobníkové oh íva e vody.

Dvoupolová KNTP je vestavná rozpínací kapilární nevratná tepelná pojistka založená na principu dilatace kapaliny. KNTP sestává
ze dvou základních ástí - ze spínacího ústrojí a kapilárního teplotního idla. Dosáhne-li teplota okolí teplotního idla hodnoty výrobcem
pevn  nastavené teploty rozpínání, dojde k dvoupólovému odpojení el.obvodu. Op tovné sepnutí je možné pouze mechanicky - stisknutím
tla ítka na t lese spína e po ochlazení teplotního idla. Není dovoleno zapínat KNTP pod el. zát ží. Montáž KNTP se provádí dv ma
šrouby M4. Na krytu je ochranný zemnící kolík. U KNTP 8823.02 m že op tovné zapojení provést jen osoba znalá.

ednosti:
možnost variabilního umíst ní a nato ení idla nezávisle na poloze ústrojí
možnost montovat spínací ústrojí v libovolné poloze
možnost ohýbat kapiláru podle podmínek montáže
systém nemá žádnou vlastní spot ebu energie
nízké náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m
možnost optimálního nastavení kombinace RT 8803.02 a KNTP dle   požadavk  zákazníka
možnost použití spole né jímky
vzdálenost rozpojených kontakt  v tší než 3 mm

Teplotu rozpínání nastavuje pevn  výrobce po dohod  s odb ratelem.
Rozsah nastavení teploty rozpínání 35-99 °C
Rozptyl teploty rozpínání -10 °C
Minim. polom r ohybu kapiláry Rmin = 5 mm
Jmenovitý proud / nap tí 16A, cos fí 0.95 / 250 V
Max. teplota idla 110 °C
Teplota možného mechan. zapnutí Trozp -15°C
Hmotnost 100g
Krytí IP00

Jednopólová tepelná pojistka ady KNTP 881*.**
Kapilární nevratná tepelná pojistka (dále jen KNTP) je jistící za ízení s teplotním idlem, které je ur eno k omezení teploty

v za ízeních vytáp ných el. st ídavým proudem za abnormálních pracovních podmínek. KNTP neslouží jako vypína .
KNTP je vestavná jednopólová rozpínací kapilární nevratná pojistka založena na principu dilatace kapaliny. KNTP sestavá ze dvou

základních ástí - ze spínacího ústrojí a kapilárního teplotního idla. Dosáhne-li teplota okolí teplotního idla hodnoty výrobcem pevn
nastavené teploty rozpínání, dojde k rozpojení el. obvodu. Op tovné sepnutí je možné pouze mechanicky - stisknutím tla ítka na t lese
spína e po ochlazení teplotního idla. Není dovoleno zapínat KNTP pod el. zát ží. Montáž KNTP se provádí dv ma šrouby M4. Na krytu
je ochranný zemnicí kolík. U KNTP 881*.** m že op tovné zapojení provést jen osoba znalá.
KNTP má certifikát EZÚ a VDE a odpovídá technickým podmínkám . TP MŠ - 007/94. Teplotu rozpínaní nastavuje pevn  výrobce po
dohod  s odb ratelem. KNTP 8813.02 je možno za p íplatek po dohod  s výrobcem nastavit již od 7°C.

ednosti:
      možnost variabilního umíst ní a nato ení idla nezávisle na poloze ústrojí
    možnost montovat spínací ústrojí v libovolné poloze
      možnost ohýbat kapiláru podle podmínek montáže
    systém nemá žádnou vlastní spot ebu energie

   nízké náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systém m

Typ pojisky KNTP 8812.02 KNTP 8813.02 KNTP 8814.02
Rozsah nastavení teploty rozpínání Trozp 35-99 °C 35-80 °C 50-320 °C
Rozptyl teploty rozpínání -6 °C -6 °C -10 °C
Jmenovitý proud
Jmenovité nap tí
Hranice teploty okolí spínacího ústrojí 0-120 °C 0-120 °C 0-120 °C
Max. teplota idla 110 °C 90 °C 330 °C
Tepl. možného mech. zapnutí Trozp-10 °C Troz-10 °C Troz-15 °C
Hmotnost 80 g 75 g 70 g
Zp sob krytí

ída ochrany
Zaru ený po et autom. rozep. a sep.
Min. polom r ohybu kapiláry

300 cykl
Rmin=5 mm

16 (3,5)  A 
250 V

IP 00, KNTP je vestavný
I

Typ A B C D E F Materiál Zemnící
KNTP mm mm mm mm mm mm idla kolík
8812.02 930 114 140 890 1,3 6 Cu ano
8813.02 450 114 140 410 1,3 6 Cu ano
8814.02 830 130 160 10 1,0 3 nerez ocel ano

Jiné rozsahy a rozm ry
pojistek možné
 na poptávku. !



Termostaty krytované kapilární

Pokojové termostaty s plynovou membránou   KLIMA
Pokojové termostaty KLIMA umož ují jednoduchým zp sobem udržovat teplotu v místnostech, které jsou
vytáp ny (p itáp ny) elektrickými nebo elektricky ovládanými topnými systémy.
Zlepšují tepelnou pohodu vytáp ného prostoru.
Topný systém zapínají pouze na nezbytn  nutnou dobu a tím zajiš ují až 25 % úsporu energie.

edností termostat  je jejich jednoduchost a vysoká provozní spolehlivost.

Technické údaje:
  Termostat s plynovou membránou.
  Regula ní rozsah:  +5 °C…+30 °C.
  Rozsah zatížení kontaktu:

        16A 250V~ pro modely KLIMA 2 a KLIMA 3
        10A 250V~ pro modely KLIMA 3L, KLIMA SI,

KLIMA IN, KLIMA SW, KLIMA 2V
  Tepelný gradient: 1K / 15 min.
  Stupen krytí: IP 20

Kód Model Kontakt Funkce
VE018800 KLIMA 2 Spínací -
VE019600 KLIMA 3 P epínací -
VE020400 KLIMA 3L P epínací Kontrolka „zapnuto“
VE021200 KLIMA SI P epínací ON/OFF + kontrolka „zapnuto“
VE022000 KLIMA IN P epínací ON/OFF
VE023800 KLIMA SW P epínací Léto / Zima
VE024600 KLIMA 2V P epínací 2 rychlosti + Léto / Zima
VE268900 KLIMA 3V P epínací 3 rychlosti ; OFF; Léto / Zima

TIMM-Rcap
VE307500
rozsah  +30..+90°C
rozm ry 43x115x55mm
kontakt 16A/250Vac
krytí IP40, kapilára 100cm

KONT - p íložný
VE025300
rozsah  +30..+90°C
rozm ry 43x115x55mm
kontakt 16A/250Vac
krytí IP20

TIMM-B - teplotní pojistka
VE308300
nastaveno na +96°C  +/-3°C
rozm ry 43x115x57mm
kontakt 16A/250Vac, krytí IP40,
s jímkou 105mm G1/2“

TIMM-R100, R200
VE305900, VE306700
rozsah  +30..+90°C
rozm ry 43x115x55mm
kontakt 16A/250Vac
krytí IP40,
s jímkou 105mm G1/2“
s jímkou 205mm G1/2“

TAMB - prostorový
VE310900
rozsah  -5..+35°C
rozm ry 61x105x60mm
kontakt 16A/250Vac
krytí IP54 v . prachu

TIMM-RB
- teplotní pojistka s
termostatem na jímku
VE309100
pojistka nastavena 96°+/-3°C
rozsah termostatu +30..90°C
rozm ry 86x115x57mm
kontakty 16A/250Vac, IP40
s jímkou 105mm G1/2“



Termostat TH 470
Termostat TH 470 je ur en ke spínání elektrického obvodu ventilátoru p ídavného chlazení osobních voz  Škoda. Použití pro jiné

ely musí být p edem projednáno s výrobcem. Termostat m že být umíst n v prost edí s teplotami od –40 °C do +95 °C, je odolný proti
st íkající vod  a chv ní do hodnoty 5g. Pracovní poloha termostatu je libovolná. P i použití v chladicích systémech spalovacích motor  šet í
termostat pohonné hmoty, protože snižuje vlastní spot ebu na trvalé chlazení a zvyšuje ú innost motoru.

Termostat pro p ídavné chlazení TH 470 je p ístroj ovládaný zm nou vyklenutí bimetalického kulovitého vrchlíku (dále jen bimetalické
membrány). Zm na teploty prost edí vyvolá zm nu vyklenutí membrány a tato se p enese na spínací elektrický systém termostatu. Termostat
TH 470 tvo í jeden celek. idlo a spínací elektrický systém jsou sestaveny, se ízeny a zajišt ny v t lese termostatu. T leso termostatu má
závit M22 x 1,5 a šestihran OK 27, kterým se termostat upevní do ur eného otvoru v chladicí soustav  motoru. Termostat je proveden pro
jednovodi ovou sí . Hlavice spína e s plochými kolíky je nerozebírateln  spojena s t lesem termostatu. K termostatu se dodává jako

íslušenství t snící kroužek Ø22 x 27. Pokud zákazník požaduje aby p ipojovací svorky byly chrán ny proti korozi krytkou vypln nou
plastickým mazivem, doplní do objednávky bod “krytka svorek”
Zapínací teplota termostatu 95 ±3 °C
Vypínací teplota termostatu výše než 80 °C
Jmenovité zatížení kontakt 12V, 8A ss

ipojovací svorky ploché kolíky 6.3, SN 34 0425
Hmotnost cca 55g

Termostat TH 470.2
Termostat TH 470.2 je ur en ke spínání elektrického obvodu ventilátoru p ídavného chlazení osobních voz  Škoda Favorit. Termostat

že být umíst n v prost edí s teplotami od –40 °C do +95 °C, je odolný proti st íkající vod  a chv ní do hodnoty 5g. Pracovní poloha
termostatu je libovolná. P i použití v chladicích systémech spalovacích motor  šet í termostat pohonné hmoty, protože snižuje vlastní
spot ebu na trvalé chlazení a zvyšuje ú innost motoru.

Termostat pro p ídavné chlazení TH 470.2 je p ístroj ovládaný zm nou vyklenutí bimetalického kulovitého vrchlíku (dále jen
bimetalické membrány). Zm na teploty prost edí vyvolá zm nu vyklenutí bimetalické membrány a tato se p enese na spínací elektrický
systém termostatu. Termostat TH 470.2 tvo í jeden celek. idlo a spínací elektrický systém jsou sestaveny, se ízeny a zajišt ny v t lese
termostatu. T leso termostatu má závit M22x1,5 a šestihran OK 27, kterým se termostat upevní do ur eného otvoru v chladicí soustav
motoru. Termostat je proveden pro jednovodi ovou sí . P ipojovací svorky jsou provedeny jako ploché kolíky, velikost spoje 6,3. Proti
elektrochemické korozi jsou p ipojovací svorky chrán ny krytkou, vypln nou plastickým mazivem. Hlavice spína e s plochými kolíky je
nerozebírateln  spojena s t lesem termostatu. K termostatu se dodává jako p íslušenství t snící kroužek Ø22x30.
Zapínací teplota termostatu 97 +2/-3 °C
Vypínací teplota termostatu výše než 88 °C
Jmenovité zatížení kontakt 12V, 8A ss

ipojovací svorky ploché kolíky 6.3, SN 34 0425
Hmotnost cca 60g

Termostat TH 472
Termostat TH 472 je ur en p evážn  k regulaci teplot v kapalném prost edí . Elektrický kontaktní systém termostatu umož uje

mžikové spínání nebo rozpínání elektrického obvodu stejnosm rného nebo st ídavého proudu. P i použití v chladicích systémech spalovacích
motor , šet í termostat pohonné hmoty, protože snižuje vlastní spot ebu na trvalé chlazení a zvyšuje ú innost motoru.

Termostat TH 472 tvo í jeden celek. idlo a spínací systém jsou sestaveny, se ízeny a zajišt ny v t lese termostatu. T leso termostatu
má šestihran OK 27 a závit M 22x1,5, kterým se termostat upevní do ur eného otvoru. P ipojovací svorky jsou provedeny jako ploché
kolíky, velikost spoje 6,3. T leso termostatu je od p ipojovacích svorek elektricky odizolováno. Hlavice spína e s plochými kolíky je
nerozebírateln  spojena s t lesem termostatu. Jako p íslušenství se dodává t snící kroužek Ø22x27. Zapínací, p íp. rozpínací teploty se
nastavují p ímo ve výrobním závod  na základ  objednávky a není možné je dodate  m nit.

ednosti:
pracovní poloha je libovolná
odolnost proti st íkající vod SN 34 5612, zk.256
odolnost proti chv ní do 5 g, podle ONT 34 5750

  klimatická odolnost N24 podle ONA 30 102
Termostat se upevní v ur eném otvoru pomocí klí e . 27 momentem max. 45 Nm. Zašroubování a uvol ování se nesmí

provád t uchopením za ploché kolíky na hlavici spína e. Náhradní díly se k termostatu nedodávají.
Termostat se vyrábí v provedení zapínacím (Z) nebo rozpínacím (R).
Rozsah jmenovitých teplot od 30 oC do 115 oC
Jmenovité zatížení kontakt 6-24 V, max. 6 A ss nebo st

ipojovací svorky ploché kolíky 6.3, SN 34 0425
Životnost 10 000 cykl

4 -18 K 4 -12 K 

±3 K A B
±2 K C D

esnost nastavení 
jmenovité teploty

Diference spínací teploty



Termostat TH 473
Termostat TH 473 je ur en p evážn  ke spínání velmi nízkého stejnosm rného nap tí, kde se vyžaduje minimální p echodový odpor,

nap . v obvodu termoelektr. pojistek. Jde o spolehlivý a levný mechanický systém, jehož použití zajiš uje nízké náklady na provoz a údržbu.
Termostat TH 473 tvo í jeden celek. idlo a spínací systém jsou sestaveny a zajišt ny v t lese termostatu. T leso termostatu má

šestihran OK 27 a závit M 22x1,5 kterým se termostat upevní do ur eného otvoru. P ipojovací svorky jsou provedeny jako ploché kolíky,
velikost spoje 6,3. T leso termostatu je od p ipojovacích svorek elektricky odizolováno. Hlavice spína e s plochými kolíky je nerozebírateln
spojena s t lesem termostatu. V konstrukci spínacího systému je použito pozlacených st íbrných kontakt . Je nutné, aby termostat nebyl
nikdy p ipojen na vyšší nap tí a proud, než je uvedeno v technických údajích. Jen tak lze zaru it ostatní technické hodnoty termostatu. Jako

íslušenství se dodává t snící kroužek Ø22x27. Nastavení na požadovanou teplotu se provádí ve výrobním závod  na základ  objednávky
a není možné je dodate  m nit.

Termostat se upevní v ur eném otvoru pomocí klí e .27 momentem max 45 Nm. Zašroubování a uvol ování se nesmí provád t
uchopením za ploché kolíky na hlavici spína e. Náhradní díly se k termostatu nedodávají.
Termostat se vyrábí v provedení zapínacím (Z) nebo rozpínacím (R).
Rozsah jmenovitých teplot od 30 °C do 118 °C

esnost nastavení jmenovité teploty ±3 K
Jmenovité nap tí 100 mV, 0,5 A ss

echodový odpor max. 5 m 
Technický život p i jmen. hodnotách nap tí a proudu 500 cykl

ednosti
pracovní plocha je libovolná
odolnost proti st íkající vod NS 34 5612, zk 256
odolnost proti chv ní do 5 g, podle ONT 34 5750
minimální p echodový odpor, velmi nízké pracovní nap tí

Tepelná pojistka TH 476, TH 476.1
Tepelná pojistka je ur ena k rozpojení elektrického obvodu v p ípad , že teplota prost edí, ve kterém je umíst no idlo pojistky,

dosáhne rozpínací teploty. Op tovného zapojení lze provést stiskem spínacího kolíku umíst ného v hlavici. U TH 476.1 m že op tovné
zapojení v provozních podmínkách provést jen osoba znalá. Tepelná pojistka ú inn  chrání výrobek nebo za ízení p ed p eh átím a p etížením.

Pojistka tvo í jeden celek. idlo a spínací systém jsou sestaveny a zajišt ny v mosazném t lese. Na t lese je šestihran OK 27
(TH 476) nebo OK 29 (TH 476.1) a závit M22 x 1,5, kterým se pojistka upevní v ur eném otvoru. P ipojovací svorky jsou ploché kolíky,
velikost spoje 6,3. Vedle p ípojných svorek vy nívá z hlavice spína e kolík pro ru ní zapojení spínacího systému. P ipojovací svorky jsou
od t lesa pojistky elektricky odizolovány. Hlavice spína e je nerozebírateln  spojena s t lesem pojistky.

ednosti: libovolná pracovní poloha možnost ru ního znovuzapojení
Montáž, pojistka se upevní v ur eném otvoru pomocí klí e .27 (TH 476) nebo .29 (TH 476.1). Upev ování a uvol ování se nesmí

provád t za ploché kolíky na hlavici spína e. Termostat se vyrábí v provedení zapínacím (Z) nebo rozpínacím (R).
Rozsah jmenovitých teplot 35 °C až 115 °C.  P esnost nastavení    ±2°C(A)     ±4°C(B)

Zapínací teplota je stanovena tak, že bez p sobení vn jší síly dojde k sepnutí spína e p i teplot  pod 10°C. Vn jší silou p sobící na
ovládací kolík je možno sepnout spína  p i poklesu teploty o 15 °C a více pod hranici jmenovité rozpínací teploty.
Pojistka TH 476.1 )*má t ídu ochrany I. Dle SN EN 60730 je nutno zajistit, aby její pouzdro bylo trvale a spolehliv  p ipojeno k ochranné
svorce. Technický život 3.000 cykl .
Odolnost proti chv ní 5g. Hmotnost cca 70 g
Jmenovité nap tí a proud:
TH476 24V,6A ss
TH476.1 )* 250V,4A st .

Termostat TH 480,480.1
Termostaty TH 480 slouží spolu s dalším za ízením k udržování teploty vody, nap . v zásobníkovém vým níku rychlooh ívacího

kotle kombinovaného s oh evem užitkové vody. Jde o spolehlivý a levný mechanický systém, který reguluje teplotu a snižuje nároky na
spot ebu energie. Tím šet í provozní náklady. Ú inn  chrání výrobek nebo za ízení p ed p eh átím a p etížením.

Termostaty TH 480 tvo í jeden celek. idlo a spínací systémy jsou sestaveny, se ízeny a zajišt ny v t lese termostatu. T leso
termostatu má šestihran OK 29 a závit M 22x1,5, kterým se termostat upevní do ur eného otvoru. T leso termostatu je od p ipojovacích
svorek elektricky odizolováno. Hlavice spína e s plochými kolíky je nerozebírateln  spojena s t lesem termostatu. Jako p íslušenství se
dodává t snící kroužek ø22x27. Rozpínací p íp. zapínací teplota je nastavena ve výrobním závod  a nelze ji dodate  m nit.

Termostat se upevní v ur eném otvoru pomocí klí e . 29 momentem max. 45 Nm. Zašroubování a uvol ování se nesmí provád t
uchopením za ploché kolíky na hlavici spína e. Náhradní díly se k termostatu nedodávají.
Termostat se vyrábí v provedení zapínacím (Z) nebo rozpínacím (R).
Rozsah jmenovitých teplot od 30°C do 115°C
Jmenovité zatížení kontakt  p i ohmické zát ži 220V,max.4 A st
Jmenovité zatížení kontakt  p i induktivní zát ži (cos  =0,65) 220V,1A ts
Max. p echodový odpor 10mOhm
Technický život 10 000 cykl

ipojovací svorky ploché kolíky 6.3 SN 34 0425



Termostat TH 490
Termostat TH 490 je ur en ke spínání elektrického obvodu elektromotoru jednostup ového ventilátoru p ídavného chlazení osobních

automobil . Termostat m že být umíst n v prost edí s teplotami od -40 °C do +120 °C. Je odolný proti st íkající vod  a chv ní do hodnoty
5 g. Pracovní poloha termostatu je libovolná. Termostat TH 490 se zašroubuje do otvoru se závitem M22x1,5 v komo e chladi e. Použití pro
jiné ú ely musí být p edem projednáno s výrobcem.

Termostat TH 490 je p ístroj, jehož elektrický spínací systém je ovládán zm nou vyklenutí kruhové bimetalické membrány vyvolané
zm nou teploty prost edí. Termostat TH 490 je proveden pro jednovodi ovou sí . Termostat tvo í jeden celek. Má vzhled mosazného
šroubu se závitem M 22x1,5 a šestihrannou hlavou OK 29 s p ívodkou pro p ipojení nástr ky s p ívodnými vodi i. idlo a spínací systém
jsou sestaveny, se ízeny a nerozebírateln  zajišt ny v pouzd e termostatu. K termostatu se jako p íslušenství dodává plochý t snící kroužek.
Rovn ž tak je možné dodání termostatu v etn  p ipojovací nástr ky AMP .828962-1

i použití v chladících systémech spalovacích motor  osobních automobil  snižuje vlastní spot ebu motoru na trvalé chlazení a
tím zvyšuje ú innost motoru a snižuje spot ebu pohonných hmot.
Zapínací teplota 97 °C +2/-3 K
Vypínací teplota >= 88 °C
Jmenovité nap tí 12 V =
Maximální proud 16 A
Minimální proud 0,1 A
Teplota okolí -40 °C až +120 °C
Odolnost proti p echodnému zvýšení teploty   135 °C
Odolnost proti chv ní 5 g, Klimatická odolnost N 24

ipojovací svorky ploché kolíky 2,8x0,8 v krytu s p ipojovacími rozm ry pro p ipojení nástr ky AMP . 828962-1
Hmotnost cca 58 g, Pracovní poloha libovolná

Termostaty zakrytované
TG-7A1(7C1)  - zakrytovaný p íložný termostat 0-90°C  (10-90°C)  - typ E2372
TG-7P1(7G1)  - zakrytovaný termostat s jímkou G1/2“x105mm, 0-90°C  - typ E4135
TG-7K1.1  - zakrytovaný termostat s kapilárou 0-90°C, kapilára 1m  - typ E1238
TG-7K1.6  - zakrytovaný termostat s kapilárou 0-60°C, kapilára 1m  - typ E4040
TG-7K1.F  - zakrytovaný termostat s kapilárou -35..+35°C, kapilára 1.5m  - typ E1534
TG-9P1  - dvojitý termostat s jímkou G1/2“x100mm 0-60°/30-120°C  - typ E1188

Termostaty  p íložné, p ípoj na fastony
    ada K2400, K2401, K2402, K2403, K2408,
             K2409, K2410, K2412, BWB

viz.
http://obchod.eximus.cz/kapilarni-termostat



45 60 100 160 250 400 630 630 zn 1000
1000 

zn 1500
1500 

zn
TR 60 184 184 199 218 242 - - - - - - -

TR 100 240 240 243 253 301 394 536 - 708 - 949 -
TR 120 - 306 312 322 360 490 633 - 831 - 1060 -
TU 60 - - 388 400 424 449 - - - - - -

TU 100 - - 434 444 454 541 790 - 966 - 1202 -
TU 120 - - 495 505 514 631 874 - 1059 - 1324 -

Teplom ry s kovovou hlavicí

Typ
Délka stonku (mm)

CENÍK  platný od 1.3.2020

Tepl. DTP-M, DTZ tel. 143 Tepl. DTST doprodej 245
TRS 60 399 255          DTOK doprodej 210

TRudírna 250/400 459/475 16          DTN 410
TRudírna stonek100 357 225          T 120 S 403
       TRV 120 1015 327          T 120 N 390Tepl. DTSP

Tepl. DTTR
kroužek DTTR
Tepl. DTD 2

Tepl. TT60

Kuželové Indikátory
D=12 mm DIT 10 tel.

Zn 25 27 31 DIT 20 tel.
Cr 34 37 39 DIT 40 tel.

T34, lak
jím ka 
DIT20 tel.

Te plom r. 
hrdla

Posuvné 
záv. D=8m m

P osuvné záv. 
D=12m m

výroba ukon ena

KMP KMU KVP KVU
tel. tel. tel. tel.

SKLA
KMP KMU KVP KVU
tel. tel. tel. tel.

POUZDRA

SKLEN NÉ TEPLOM RY

Ukazatel stavu  US 3 tel.
Ukazatel stavu  US 4 tel.

Ukazatele stavu

100 160 250 400 630
Standard 1189 1189 1214 1394 1714

Cr - - - - -
Standard

Cr

Typ

Teplom ry  s  kontakty
Délka stonku (mm)

Výroba teplom  DKU byla ukon ena.  Jen na spec. poptávku náhrady.

DKR

DKU 

vyrábí se již pouze                          
se spínacím kontaktem 

(max) a do +350°C

60 100 160 250 400 630 1000 1500
Nerez 291 291 291 317 414 - - -

ocel lak. - - - - - 699 757 975
T34 - - - - - - - -

Nerez - 420 425 429 529 - - -
ocel lak. - - - - - 801 946 1195

T34 - - - - - - - -

DTR

DTU

Teplom ry s plastovou hlavicí

Typ Délka stonku (mm)

na poptávku jímky z nerez oceli 304, jsou nižší ceny,
íplatky: protokol o tlakové zkoušce jímek +100K /ks, oboustanné šroubení + 150,-K ;

  jiný závit M24x2 nebo M27x2(OK30), atd. na poptávku

K – kotlový;   P – p ímý;   U – úhlový
M – malý 160mm, jímka Al 50mm, závit
G1/2“ nebo M20x1,5
V – velký 240mm, jímka Al 100mm,
závit G1/2“ nebo M20x1,5

50 65 105 165 255 405 635 1005 1505
Lak 97 99 101 103 106 116 158 222 271

Cr -pochromovaná 113 115 117 130 136 148 199 263 305

  G1/2"                               113 115 117 130 136
Mosaz tel. tel. tel. tel. tel. tel. tel. tel. tel.
Nerez 323 332 361 405 471 580 1085 1475 1500

nevyrábí se

Teplom rové jímky

Povrch Délka (mm)      závit M20x1.5  nebo  G1/2"



TH 160 160.1 160.2 162 163 164 165 166 167 167.1 169
Cena 450 449 490 431** 455 455 450** 450 496 518 473

Stonkové termostaty – ada TH 160

TH 174 (doprodej) na190° 220 221 260 261 810.2
Cena tel. 1562** 1292 1164 1732 1751 750**

Stonkové termostaty – ostatní
TH 20 140 140 PZP 16 141 143 144

Cena 867 884 810** 888 857 861

Stonkové termostaty – ada TH 140

140 140 141 160 162 164
143 ZP 16 144 169 163 165

Cena 145 143 127 123 135 97 108 110 122 55 150

Termostatové jímky

TH 20 166 167 174 
(doprodej)

175 
(doprodej)

Jím k a 
3x 6

Jím k a 
3x 6

L= 10c m L= 22c m
te l. tel. 34 5 398 /  153 480 128 45

íslu še n stv í  ka p ilá rn ích te rm o sta t
K noflík  

.  
podlož k y

D rž ák  
pojis tek

M CS 48 
TCS 60

M TCC 60 TC S 48 ZV 4 .x

88 03.02 R O M O  

8803.02U
880 3.0 21 

8 803.021U

T y p K R10 K R20 8801 8 804 K R 11 K R 21 04.011 12.02 13.0 2 1 4.02 2 3.02 30-9 0°C 7 -77°C 3 s v

C e n a 159 164 179 171 166 174 207 174** 174** 1 76** 2 15** 174 194

Ka p ilá rn í  te rm o sta ty

e p ín a cí KN T P 88 x x .02  **

Ka p i lá rn í  te rm o sta ty  a d y K R  a   R T 8804 .01 T e p e ln é  p o j istky  **

Ro z p ín a cí

Termostaty - zakrytované IP40
  - p íložný termostat 0-90°C 345             - s kapilárou 0-60°C, kapilára 1m 395
  - s jímkou 0-90°C, stonek 6.5x100mm 455              -s kapilárou -35..+35°C, kapilára 1.5m 445
  - s kapilárou 0-90°C, kapilára 1m 395              - dvojitý 0-60/30-120°C, G1/2"x100mm 830

VE018800 KLIMA 2 239
VE019600 KLIMA 3 258
VE020400 KLIMA 3L 348
VE021200 KLIMA SI 333
VE022000 KLIMA IN 363
VE023800 KLIMA SW 433
VE024600 KLIMA 2V 759

Pokojové termostaty

Poznámky:
* - ceny platí, pokud je v jedné závazné objednávce požadováno více než 2000 ks téhož provedení výrobku.
      V opa ném p ípad  se ceny navyšují dle následující tabulky.

Po et kus Cena x %
 1-10 1000
 11-100 600
 101-500 300
 501-2000 150
 nad 2000 100

** - p i odb ru menším než 100ks daného provedení se cena navyšuje o 50K /ks za nastavení na požadovanou teplotu.
   - tisk loga na teplom ry do 2 barev viz. poptávka, vícebarevný tisk dle individuální kalkulace.

-   Všechny ceny jsou uvedeny za 1 kus bez DPH.

Termostat TH410 kapilární,
rozsah +7..77°C sp.16A

 náhrada =498,-K

Typ TH 470
esnost TH470.1 Z R Z R Z R Z R
Cena tel.** 136 145 123* 146* 133* 148* 138* 159* 174* 174* 184*

Typ TH 476 476 476.1 476.1 TH480A
esnost RA RB A B Z i R Z R Z R
Cena 170* 180* - - 189* 179* 179* 189* 189*

Membránové termostaty

TH 63
TH 

470.2
TH472 A TH472 B,C TH472 D TH473A TH473B 

Z i R

.p ech.
169

TH480B,C TH480D 490


