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AT-TS-13
(Termostat w obudowie z tworzywa sztucznego, nastawa temperatury w
zakresie: -5°C do +15°C)

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
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Do zastosowań jako:
1. Termostat sterujący obwodami grzewczymi w zależności od temperatury rurociągu.
2. Termostat sterujący obwodami grzewczymi w zależności od temperatury otoczenia w systemach ochrony
przeciwzamarzaniowej.
Schemat połączeń elektrycznych

Wymiary:

Obwód grzewczy / stycznik

Czujnik

Zworki 1-5 znajdują się w zestawie

Dane techniczne:
Napięcie zasilania
Maksymalny dopuszczalny prąd łączeniowy
Maksymalny przekrój przewodu
Zielona dioda kontrolna LED
Czerwona dioda kontrolna LED
Czerwona dioda kontrolna LED
Powtarzalność przełączania
Dokładność przełączania
Rodzaj styków
Zakres nastaw temperatury:

230 V, +10%/-15%, 50/60 Hz
16 A, 250 V AC
2.5 mm2
Załączone zasilanie przewodu grzejnego
Przerwa w obwodzie czujnika temp.
Zwarcie w obwodzie czujnika temp.
0.6 - 1 K
± 1 K, w temp. 5°C (punkt kalibracji)
SPST, normalnie otwarte
-5°C do +15°C

Obudowa:
Nastawianie temperatury
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Wpusty kablowe

Wewnątrz obudowy
-20°C do +50°C
IP 65, wg EN 60529
2 x Pg 16, dla kabla zasilającego oraz do podłączenia przewodu grzejnego
(nie bezpośrednio); 1 x Pg 11 dla podłączenia czujnika temperatury
ok. 440 g
ABS
Cztery śruby niklowane z Zn AL4 Cu1
Wspornik montażowy Raychem JB-SB-02 lub montaż naścienny

Waga (bez czujnika)
Materiał
Mocowanie pokrywy
Sposób montażu
Czujnik temperatury:
Typ
Długość kabla czujnika
Średnica kabla czujnika
Średnica osłony czujnika
Maksymalna temperatura otoczenia
kabla czujnika

PTC KTY 83-110
4m
ok. 6.5 mm
8.5 mm
0

160 C

Charakterystyka czujnika:
Temperatura (°C)
Rezystancja (Ohm)
- 5
787
0
820
+5
854
+ 10
889
+ 15
925
2

Kabel czujnika temperatury może zostać przedłużony do 100 m za pomocą przewodu o przekroju 1.5 mm . Przewodu
przedłużającego nie należy układać razem z kablami zasilającymi w celu uniknięcia interferencji indukcyjnych.
Montaż przewodu grzejnego.
Należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji „Podręcznik Techniczny”. Maksymalna długość przewodów
grzejnych wynosi:
WinterGard FS-A-2X: 150 m

WinterGard FS-B-2X: 105 m

WinterGard FS-C-2X: 90 m

Przy większych długościach przewodów należy zastosować stycznik.
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Opis działania
Jeśli temperatura mierzona przez czujnik przekroczy nastawioną wartość, następuje otwarcie styku przełączającego i odłączenie
zasilania od przewodu grzejnego.
Jeśli temperatura mierzona przez czujnik spadnie poniżej nastawionej wartości, następuje zamknięcie styku przełączającego i
podanie napięcia na przewód grzejny. Zielona dioda na obudowie termostatu świeci się, jeżeli jest załączone napięcie zasilania
przewodu grzejnego. W przypadku przerwy lub zwarcia w obwodzie pomiaru temperatury następuje zamknięcie styku
przełączającego. W przypadku przerwy w zasilaniu styk zostaje otwarty. Świecąca się czerwona dioda wskazuje stan awarii
termostatu.
Zalecenia montażowe
A) Sterowanie w zależności od temperatury rurociągu
1.
Sprawdź napięcie zasilania i moc znamionową obwodu grzewczego.
2.
Przymocuj do rurociągu czujnik temperatury za pomocą taśmy
montażowej. Czujnik powinien ściśle przylegać do powierzchni
rurociągu. Minimalna odległość czujnika od końca rurociągu oraz od
armatury wynosi 1 m. Pomiędzy czujnikiem a przewodem grzejnym
należy zachować kąt 90-120° (po obwodzie rurociągu).
3.
Zamontuj obudowę termostatu w dogodnym miejscu.
4.
Ustaw wymaganą temperaturę przełączania. Dokończ wykonywanie
podłączeń elektrycznych i montaż izolacji. Uruchamiaj system tylko po
zaizolowaniu czujnika.
5.
Napełnij rurociąg, sprawdź ustawienia termostatu za pomocą
termometru i w razie potrzeby skoryguj.
W przypadku rurociągów wykonanych z innych materiałów niż metale,
ze względu na ich niską przewodność cieplną należy dostosować
ustawienie termostatu ale tylko wtedy, gdy rurociąg jest całkowicie
wypełniony.
B) Sterowanie w zależności od temperatury otoczenia
1.
Skróć kabel czujnika temperatury tak, aby czujnik znajdował się
wewnątrz gwintowanej części dławika.
2.
Sprawdź napięcie zasilania i moc znamionową obwodu grzewczego.
3.
Wybierz odpowiednie miejsce do zamontowania termostatu:
a) Montaż na wolnym powietrzu: w miejscu osłoniętym przed
słońcem i wiatrem.
b) Montaż w pomieszczeniu osłoniętym: w miejscu, w którym
przewidywane są najniższe temperatury.

Nie montować termostatu pod izolacją!
Uwaga: Montaż i uruchomienie termostatu powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany
personel. Należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
Schemat połączeń

Samoregulujący
przewód grzejny

Samoregulujący
przewód grzejny
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