
Návod k obsluze 
Ponorný termostat s nastavitelnou teplotou a vnější kapilárou 

Čtete pozorně všechny instrukce 

 
� Zapouzdřený jednopólový termostat využívající roztažnosti tekutiny, vybavený přepínacími kontakty a 

průchodkou kabelů. Je zvláště vhodný k automatickému ovládání kotelen, čerpadel a dalších tepelných 
zařízení. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Před připojením termostatu se ujistěte, že je odpojeno napájení od ovládaného zařízení. Ověřte také, že 
zatížení kontaktů je kompatibilní (viz technické údaje). 
 
Kód  Model Popis 

VE307500  TIMM – R cap Termostat s nastavitelnou teplotou 30/90º a vnější kapilárou L1000 mm 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
• Nastavitelný rozsah +30 ÷ 90ºC 
• Tolerance ±5ºC 
• Diferenciál ∆t +5/+10ºC 
• Stupeň krytí IP40 
• Třída izolace I 
• Tepelný gradient <1 ºC/min 
• Maximální teplota pouzdra termostatu 80ºC   
• Maximální teplota kapiláry 125ºC 
• Zátěž kontaktů 16 A (2,5) 250 V AC 
• Spínací nebo přepínací kontakty dle zapojení 
• Typ sepnutí 1B  
• Průchodka M20 
 
INSTALACE 
• UPOZORNĚNÍ: všechny popsané úkony v tomto návodu musejí být uskutečněny pouze odbornou 

osobou respektující bezpečnostní normy a znění platných zákonů. 
 
ZAPOJENÍ 
A. Upevněte termostat na pevný povrch s použitím upínacích ok. 
B. Ponořte sondu, která se nachází na konci kapiláry do kapaliny (nebo ji umístěte do těsného kontaktu 

s povrchem), jejíž teplotu chcete regulovat. 
C. Vysuňte ovládací kolečko a odšroubujte dva spodní šrouby, abyste odklopili kryt termostatu. 
D. Provlečte kabely průchodkou a zapojte je dle uvedeného schématu níže. 
E. Připevněte zpět kryt, šrouby a ovládací kolečko. 
 
SOUVISEJÍCÍ NORMY A NAŘÍEZNÍ: 
Přístroj je v souladu s následujícími směrnicemi EU: 
2006/95/CE (nízké napětí) 
2004/108/CE (E.M.C.) 
je deklarována s odkazy na následující normy: 
• EN 60730-1, EN60730-2-9 
 
 
 
 
Distributor pro ČR a SR: 
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Rozměry 

Schéma zapojení 
 

Svorka 1 = společný kontakt 
 
Svorka 2 = rozpíná obvod při 

dosažení nastavené 
teploty 

 
Svorka 3 = spíná obvod při 

dosažení nastavené 
teploty 


