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• kontroluje temperatur# uzwojenia silnika
• na sta$e ustawione progi za$%czania
• korzysta z czujnika PTC wbudowanego w uzwojenie silnika przez produ-

centa, lub czujnika zewn#trznego PTC
• funkcja PAMI&' - styki s% roz$%czone w stanie b$#du do momentu inter-

wencji operatora (naci(ni#cie przycisku RESET)
• funkcja RESET stanu b$#du:

a) przyciskiem na panelu przednim
b) stykiem zewn#trznym (zdalnie poprzez dwa przewody)

• zaciski czujnika nie s% galwanicznie odseparowane, ale mo)na je pod$%-
czy* do zacisku PE bez ryzyka uszkodzenia urz%dzenia

• w przypadku zasilania z sieci przewód neutralny musi by* pod$%czony do 
zacisku A2!

Czujniki mo)na pod$%czy* szeregowo, z zastrze)eniem specy+ kacji technicz-
nych - limitów prze$%czania.

Uwaga: 
W przypadku zasilania z sieci, przewód neutralny musi by* pod$%czony pod 
zacisk A2! 

Dane techniczne

 Schemat pod!"czenia

Funkcje

Opis urz"dzenia

Przeka,nik kontroluje temperatur# uzwojenia silnika za pomoc% termistora 
PTC, który jest zazwyczaj umieszczony w uzwojeniu silnika. Rezystancja PTC 
termistora w stanie zimnym wynosi maks. 1.5 k!. Przy  wzro(cie temperatury 
jego rezystancja szybko ro(nie, przekroczenie warto(ci 3.3 k!  powoduje roz-
$%czenie styku - zazwyczaj stycznik steruj%cy silnikiem. Styk wyj(ciowy za$%czy 
przy spadku temperatury tzn. spadku warto(ci rezystancji poni)ej warto(ci 1.8 
k!. Przeka,nik posiada funkcj# nadzorowania awarii czujnika, która kontrolu-
je przerwanie lub zwarcie czujnika. Prze$%cznika  w pozycji „TEST“ powoduje 
od$%czenie nadzorowania awarii czujnika - mo)liwo(* testu dzia$ania urz%-
dzenia poprzez po$%czenie lub roz$%czenie zacisków Ta - Tb. Kolejn% funkcj% 
zabezpieczaj%c% jest funkcja PAMI&', która po przekroczeniu  temperatury 
(i od$%czenia wyj.), pozostawia wyj(cie w stanie b$#du do momentu interwencji 
operatora, który poprzez naci(ni#cie przycisku RESET na panelu przednim lub 
na zewn#trznym styku (zdalnie), doprowadzi go do stanu normalnego. 

Informacje dodatkowe

                                Zaciski zasilania

Sygnalizacja napi#cia zasilania

Funkcje:

Zaciski zasilania:

Napi#cie zasilania:

Pobór mocy:

Max. moc rozproszona 

(Un + zaciski):

Tolerancja napi#cia zasilania:

Obwód pomiarowy
Zaciski pomiarowe:

Rezystancja zimnego czujnika:

Górny próg:

Dolny próg:

Czujnik:

Sygnalizacja awarii czujnika:

Dok!adno#$ 
Dok$adno(* ustawienia (mech.):

Ró)nica za$%czania:

Zale)no(* od temperatury:

Wyj#cie
Ilo(* styków:

Pr%d znamionowy:

Moc $%czeniowa:

Pr%d szczytowy:

Napi#cie znamionowe:

Trwa$o(* mechaniczna (AC1):

Trwa$o(* elektryczna:

Pozosta!e dane
Temperatura pracy:

Temp. przechowywania:

Wytrzyma$o(* izolacji:

Pozycja robocza:

Monta):

Stopie- ochrony obudowy:

Ochr. przeciwprzepi#ciowa:

Stopie- zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów  dopro-

wadzaj%cych (mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodno(* z normami:

Symbol

czerwona dioda LED
pami#*
PTC/TK

Wybór funkcji PAMI&'

Przycisk  RESET

Styki wyj(ciowe

Sygnalizacja zadzia$ania

Funkcja TEST

Styki wyj(ciowe                              

Zaciski  do pod$%czenia 
czujnika + przycisku

kod EAN

kontrola temperatury uzwojenia silnika

A1-A2

24 - 240 V.AC/DC (AC 50 - 60 Hz)

max. 2 VA / 1 W

2.5 W

-15 %; +10 %

Ta-Tb

50  ! - 1.5 k!

3.3 k!

1.8 k!

PTC (jest cz#(ci% silnika)

migaj%ca czerwona dioda LED

< 5 %

± 5 %

< 0.1 % / °C

2x CO (AgNi)

8 A./ AC1

2000 VA / AC1, 192 W / DC

10 A./< 3 s

250V AC / 24V DC

  30.000.000 op.

100.000 op.

- 20 .. +55 °C

- 30 .. +70 °C

4 kV (zasilanie - wyj(cie)

dowolna

szyna DIN EN 60715

IP40 od strony panelu przedniego / IP20 zaciski

III

2

maks. 1x 2.5, maks. 2x 1.5 /

z tulejk% maks. 1x 2.5

90 x 17.6 x 64 mm

71 g

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27, IEC 60730-2-9

Term
ostaty

Termostat nadzoru temperatury uzwojenia silnika
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