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Termosztát TER-3

• egycsatornás termosztátok, amelyek fi gyelik és szabályozzák a hőmérsékletet -30 

.. 70 °C között, 6 tartományban

• használható kapcsolószekrények, fűtési rendszerek, hűtési rendszerek, folyadékok, 

radiátorok, motorok, gépek, helyiségek, objektumok hőmérsékletének fi gyelésére 

és szabályozására

• érzékelőhiba és rövidzár visszajelzéssel rendelkezik, ez hiba esetén megkönnyíti 

annak felderítését

• lehetséges működési módok “fűtés“ / “hűtés“ (az előlapon DIP kapcsolóval 

választható)

• az előlapon állítható hiszterézis 0.5 - 5 °C tartományban

• választható külső érzékelők kettős szigeteléssel, 3, 6 és 12 m hosszban

• lehetőség van az érzékelőt rövid vezetékkel az eszközhöz csatlakoztatni (például 

kapcsolószekrények hőmérséklet fi gyelése)

• univerzális tápfeszültség AC/DC 24 - 240 V, nincs galvanikusan elválasztva

• kimeneti kontaktusok 1x záró kontaktus 16 A / 250 V AC1

• a kimenet állapotának visszajelzése piros LED, tápfeszültség visszajelzés zöld LED

• 1 modul széles, DIN sínre szerelhető

Jellemzők  

Termék leirás

Jelölés

Bekötés

Terhelés típusa

Kontaktus anyaga 
AgSnO

2
, érintkező 16A

Terhelés típusa

Kontaktus anyaga 
AgSnO

2
, érintkező 16A

AC5a 
kompenzálatlan

230V / 3A (690VA)

DC1

24V / 10A

AC5a
kompenzált

230V / 3A (690VA) 
bemeneten C=14uF

DC3

24V / 3A

HU

1. Tápfesz. csatlakozók

2. Kimenet jelzése

3. Tápfeszültség kijelzése

4. Teszt funkció

5. Fűtés / hűtés választása

6. Hőmérséklet állítás

7. Hiszterézis beállítása

8. Érzékelő csatlakozók

9. Kimeneti csatlakozó

külső érzékelő

külső érzékelő

Rendeléskor meg kell határozni a termosztát pontos típusát (TER-3A, TER-3B .. vagy 

TER-3H) a mérni kívánt hőmérséklettartománytól függően.

Rendelési minta
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LED

Un

COOL HEAT
RUN TEST

COOL HEAT
RUN TEST

COOL HEAT
RUN TEST

TEST

DIP:

Pt100: 0 °C

LED 

LED  Un

  15-18

0 s 8 s 20 s

         Un

Figyelem

Műszaki paraméterek Funkció

Hiszterézis

rövidzárlat vagy érzékelő nincs 

csatlakoztatva

hűtés

fűtés

hőmérséklet

Egycsatornás és praktikus termosztát. Az eszköz kapcsolószekrénybe szerelhető, a kül-

ső érzékelő pedig elvezethető a mérni kívánt helyre, objektumba, vagy folyadékhoz. A 

tápfeszültség nincs galvanikusan elválasztva az érzékelőtől, az érzékelő kettős szige-

teléssel van ellátva, a rendelhető legnagyobb kábelhossz 12 m. Az eszköz rendelkezik 

beépített szenzorhiba és rövidzár jelzéssel, amelyet villogó piros LED jelez. A beállítha-

tó hiszterézisnek köszönhetően növelhető a szabályozási zóna szélessége, a terhelések 

kapcsolásának érzékenysége. A hiszterézis módosítja a beállított kapcsolási hőmérsék-

leteket. A gyakorlatban számolni kell azzal a ténnyel, hogy az érzékelő fej köpenye és a 

hőmérsékletérzékelő alkatrész közötti hőmérséklet-gradiens növeli a hiszterézist.

hőmérséklet:

hiszterézis:

A TER-3G termosztát Pt100 -as érzékelővel használható. Az érzékelő kéteres vezetékkel 

csatlakozik a termosztáthoz, a vezeték hossza -az ellenállása révén- befolyásolja a mért 

értéket. A termosztátot gyárilag 7 m-es vezetékre kalibrálják, így kevesebb, mint 3 °C 

eltérés adódik a 3 m és a 12 m vezetékhosszal rendelkező érzékelők csatlakoztatása ese-

tén. Ha a szállítottól eltérő hosszúságú érzékelőt használ, akkor jelentősen romolhat az 

érzékelt érték egybeesése a mérési skálával. Ebben az esetben a termosztát kalibrálható 

egy adott érzékelőhöz. Legfeljebb kb. 15 °C-ig kalibrálható olyan hosszúságú érzékelő, 

melynél nincs egybeesés. Ezt a küszöböt nagyobb ellenállású érzékelők kalibrálásánál 

használják.

Kalibrációs grafi kon TER-3G

TER-3G kalibrációja

A helyes méréshez gondoskodni kell a pontos kalibrációról, a kalibrációhoz az érzékelőt 

0 °C fokra kell hűteni (jeges víz) és így végrehajtani a kalibrációs eljárást.

Kalibráció előtt:

- a termosztátot csatlakoztassa a tápfeszültséghez

- az érzékelő megfelelő csatlakoztatása és 0 °C fokra hűtése

- a DIP kapcsoló HEAT és TEST állásba kapcsolása

- a hőmérséklet és a hiszterézis a skála közepére állítása

Kalibráció:

- a termosztát feszültség alá helyezésével a zöld LED világít, a piros LED egyszer villan

- a hőmérsékletet és a hiszterézist 8 másodperccel a bekapcsolás után minimumra állítani

- a termosztát érzékeli a beállított minimum értékeket és a piros LED-et kétszer felvillantja

- a jelzést követően 8 másodpercen belül a hőmérsékletet és a hiszterézist középállásba 

állítani

- a termosztát érzékeli a középértékeket

- a helyes kalibrációs eljárást a termosztát a piros LED kétszeri hosszú villantásával jelzi, 

az értékek tárolásra kerülnek a termosztátban

- sikertelen kalibráció esetén a piros LED egyszer hosszan villan

- ezután a termosztát normál módba állítható

Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû, vagy váltakozó feszültségû(230V) hálózatokban 

történõ felhasználásra készült, felhasználásakor fi gyelembe kell venni az adott ország ide 

vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található mûveleteket (felszerelés, bekötés, 

beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelõen képzett szakember végezheti, aki áttanul-

mányozta az útmutatót és tisztában van a készülék mûködésével. Az eszköz megfelelõ 

védelme érdekében bizonyos részek elõlappal védendõk. A szerelés megkezdése elõtt a 

fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie, az eszköznek pedig feszültség mentesnek. Ne te-

lepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes mûködés érdeké-

ben megfelelõ légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hõmérséklet ne lépje túl a megadott 

mûködési hõmérséklet határértékét, még megnövekedett külsõ hõmérséklet, vagy foly-

tonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhúzót használ-

junk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt fi gyelembe kell venni. A hibátlan 

mûködésnek úgyszintén feltétele a megfelelõ szállítás raktározás és kezelés. Bármely sé-

rülésre, hibás mûködésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze 

üzembe a készüléket, hanem jellezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék 

újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.

egycsatornás termosztát

A1-A2

AC/DC 24-240V (galvanikusan nem leválasztott)

(AC 50-60Hz)

2 VA

- 15 %; + 10 %

T1 - T1

TER-3A: -30 .. 10 °C

TER-3B: 0 .. 40 °C

TER-3C: 30 .. 70 °C 

TER-3D: 0 .. 60 °C

TER-3G: 0 .. 60 °C

TER-3H: -15 .. 45 °C

állítható 0.5 .. 5 °C tartományban

külső, NTC, kivétel TER-3G (Pt100)

villogó piros LED

5 %

0.5 °C

< 0.1 % / °C

1x NO (AgSnO
2
)

16 A / AC1, 10 A / 24 V DC

4000 VA / AC1, 300 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC

piros LED

3x107

0.7x105

- 20 .. 55 °C

- 30 .. 70 °C

2.5 kV (tápfeszültség-kimenet)

tetszőleges

DIN sínre EN 60715

IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon

III.

2

tömör max. 2x 2.5, max. 1x 4, 

érvég max. 1x 2.5, max. 2x 1.5

90 x 17.6 x 64 mm

73 g

EN 60730-2-9, EN 61010-1

Funkció:

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Teljesítményfelvétel:

Tápfeszültség tűrése:

Mérés

Mérő csatlakozók:

Hőmérséklet tartomány

(a termék típustól

függő érzékenység szerint):

Hiszterézis:

Érzékelő:

Érzékelő hibajelzés

(rövidzár / szakadás):

Pontosság

Beállítási pontosság (mech.):

Kapcsolási eltérés:

Hőmérséklet függés:

Kimenet

Kontaktusok száma:

Névleges áram:

Megszakítási képesség:

Kapcsolási feszültség:

Kimenet jelzése:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam(AC1):

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság:

Beépítési helyzet:

Szerelés/DIN sínre:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:


