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Měřicí vstup
Teplotní termočlánkový
(vstupní impedance 20 MΩ)

Teplotní - odporový PT100

typ J

95 až 760 °C

typ K

-200 až 1260 °C

typ T

-200 až 350 °C

rozlišení 1 °C

-200 až 600 °C

rozlišení 0,1 °C

-200 až 200 °C

Napěťový (vstupní impedance10 kΩ)
Proudový (vstupní impedance 5 Ω)

typ N

95 až 1260 °C

0-5 Vss

-499 až 2499 °C

typ E

-200 až 900 °C

1-5 Vss

-499 až 2499 °C

typ R

870 až 1450 °C

0-10 Vss

-499 až 2499 °C

typ S

980 až 1450 °C

0-20 mA

-499 až 2499 °C

typ B

1370 až 1700 °C

4-20 mA

-499 až 2499 °C

typ C

1650 až 2315 °C

Přesnost regulátorů MIKROTHERM
•
termočlánkový vstup, kalibrační přesnost ±0,1%
z rozsahu (min. 540 °C), ±1 digit, teplotní stabilita ±0,1
°C/°C teploty okolí
•
odporový vstup: Pt100, kalibrační přesnost ±0,1%
z rozsahu (min. 540 °C), ±1 digit, teplotní stabilita
±0,05 °C/°C teploty okolí
•
procesový vstup: stejnosměrné napěťové rozsahy
±10 mV, ±1 digit, stejnosměrné proudové rozsahy
±20 uA, ±1 digit, teplotní stabilita ±100 ppm/°C
teploty okolí
•
napěťová stabilita ±0,01%/% změny napájecího napětí
Kaskádní regulace
Kaskádní regulaci je vhodné využívat u soustav s velkým
dopravním zpožděním, tj. u soustav, kde odezva na sepnutí
akčního členu je příliš velká (např. u muﬂových pecí, ...).
Principem kaskádní regulace je rozdělení dopravního zpoždění
na dvě části a tím zlepšení kvality regulace.
•
Regulátor vnější smyčky měří teplotu uvnitř pece
a vysílá požadovaný výkon regulátoru vnitřní
smyčky.
•
Regulátor vnitřní smyčky přepočítá požadovaný
výkon na žádanou hodnotu, na kterou reguluje teplotu
v okolí topení.
Odolnost proti rušení (EMC)
Rušení je problémem zejména v průmyslovém prostředí, kde
se vyskytuje velké množství stykačů (produkují přepětí v síti)

nebo frekvenčních a jiných pulsních měničů (injektují vyšší
harmonické kmitočty do napájecí soustavy). Aby byl přístroj
v tomto prostředí stabilní a spolehlivý, musí mít dostatečnou
odolnost. Standardní výbava splňuje normu EN 50081-2 třída B
a EN50082-2. Přístroj může mít i přibližně 2.9x vyšší odolnost
zejména proti nekvalitnímu napájecímu napětí (transientním
signálům typu Burst). Tuto variantu doporučujeme tam, kde se
vyskytují frekvenční měniče apod.
Retransmit
Regulátor je vybaven univerzálním analogovým výstupem,
určeným pro přenos měřené hodnoty, žádané hodnoty nebo
aktuálního výstupního výkonu. Přenos měřené hodnoty (např.
na liniový zapisovač) se používá pro dokladování průběhu
výroby. Lze získat graﬁcký záznam měřených hodnot. Přenos
žádané hodnoty lze využít pro ovládání ostatních přístrojů - viz.
Vlečná regulace (MASTER SLAVE).
•
nastavení rozsahu přenášených hodnot
•
nastavení kalibračního offsetu („posunutí“ přenášených
hodnot)
Systém MASTER – SLAVE
Tento systém značí propojení více regulátorů, kdy jeden
přístroj je řídící (vysílá žádanou hodnotu), ostatní přístroje jsou
podřízené (přijímají žádanou hodnotu).
U podřízených regulátorů lze žádanou hodnotu posunout
o nastavenou diferenci.
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MT600

•
•
•
•

PID regulátor s jednoduchými programy,
typu náběh a výdrž

•
•
•
•
•
•
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formát 72 x 72 mm
jednosmyčkový regulátor
1 měřicí vstup
1 řídicí vstup / výstup (digitální vstup, odporový
vstup pro třípolohovou regulaci, komunikační
linka)
2 výstupy: regulační a alarmový/signalizační
zvýšená odolnost proti rušení
přesnost 0.1%
možnost krytí čelního panelu IP65
provozní teplota 0-50 °C
záruka 3 roky

Možnosti regulátoru
• 4 jednoduché programy typu náběh a výdrž
• regulace na konstantní hodnotu (tj. bez časového
omezení)
• rampová funkce
• regulace topení (chlazení)
• regulace ventilu
• dvoupolohová regulace
• PID regulace na bázi PWM
• třípolohová regulace s možností zpětné vazby
(SLIDEWIRE)
• systém MASTER-SLAVE
• kaskádní regulace
• automatické nastavení PID parametrů
• 2 sady PID parametrů
• komunikační linka s protokolem „Modbus RTU“

• „Custom Menu“ - uživatelsky nastavitelné menu
(zadání až 8 parametrů)
• omezení výkonu
• alarm
• servisní funkce

Využití
• průmyslové, laboratorní, medicínské, stomatologické
pece
• tepelné zpracování kovů
• keramická výroba
• sklářská výroba
• chemická výroba
• plastikářská výroba

MT600 - a b - c d - e f - g

Vstup 1

Vstup/Výstup

Měřicí vstup

Řídicí (pomocný) vstup

Výstup1

Výstup 2

Zákaznické
provedení

Odolnost
proti
rušení
v napájecí soustavě
(EMC)

T

P

Termočlánkový
J - termočlánek
K - termočlánek
T - termočlánek
A - termočlánek
E - termočlánek
R - termočlánek
S - termočlánek
B - termočlánek
Pt100
Procesový vstup
proudový 0-20 mA
4-20 mA
napěťový 0-10 V
0-5 V
1-5 V

D

digitální
(0-1 Vss/2,4-15Vss)

R

S

odporový pro
snímání polohy,
třípolohová regulace
(0-1000 Ohmů)

K

A

komunikace EIA 485

X

komunikace RS 232

elektromechanické
relé
ss spínač pro SSR
(10Vss,30mA)

2

R

elektromechanické
relé

00

K

ss spínač pro SSR
(10Vss,30mA)

RR

červený/zelený
(standard)

0

standardní
provedení

červený/červený

E

2,9 x zvýšená
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MT600 - ab - cd - ef - g
a

4 250,-

vstup 1 (měřicí)

T

teplotní J, K, T, N, E, R, S, B, C, D, odporový Pt100

0,-

P

procesový (proudový 0-20 mA, 4-20 mA, napět’ový 0-5V, 0-10V, 1-5V)

0,-

b

vstup/ výstup (řídicí pomocný vstup)

D

digitální

S

odporový pro snímání polohy
komunikační linka EIA 485

1 180,-

komunikační linka RS 232

1 180,-

výstup 1
ss spínač pro SSR

R

elektromechanické relé, 5A

d

výstup 2

R

elektromechanické relé, 5A

ef

zákaznické provedení

6%
10%
20%
30%

0,120,-

0,-

00

display červený/ zelený (standard)

0,-

RR

display červený/ červený)

0,-

g

3 až 6 ks
7 až 15 ks
16 až 25 ks
26 ks a více

0,-

X

K

Množstevní slevy

490,-

A

c
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odolnost proti rušení (EMC)

0

standardní

E

zvýšená (2.9 x)

0,400,-

Podpora přístrojů Mikrotherm® ve vývojových prostředích
Tuto možnost doporučujeme pouze zkušeným programátorům se znalostí sériového rozhraní. Knihovny a ovladače pro Delphi,
ControlWeb a ControlPanel zprostředkují komunikaci s přístroji Mikrotherm a vybranými typy Watlow na úrovni komunikačního
protokolu Modbus RTU a ASCII. Tuto možnost lze využít např. v případě, kdy standardně dodávané softwarové vybavení nevyhovuje Vašim požadavkům. Komunikace s přístroji probíhá pomocí několika jednoduchých příkazů jejichž popis je dodáván
v referenční příručce včetně popisu daného přístroje.
Nabízíme Vám podporu přístrojů Mikrotherm® v následujících vývojových prostředích:
ControlWeb 2000 (Moravské přístroje) – platforma MS Windows, ovladač pro 255 přístrojů na sběrnici
ModbusRTU (MT600, MT825A a MT825C)

490,-

ControlPanel (Moravské přístroje) – platforma MS DOS, ovladač pro 255 přístrojů ModusRTU
(MT600, MT825A a MT825C)

490,-

Borland Delphi – knihovna pro komunikaci s přístroji MT600, MT825A a MT825C, 255 přístrojů na sběrnici
Modus RTU

190,-

Ceny jsou uvedeny v Kč/ licence bez DPH.

Informace o knihovně pro DELPHI
Knihovna je vybavena nízkoúrovňovými příkazy, jako např:
Serial.StartComm(Address, Command, Register, DataLen, DataOut); - zde stačí zadat adresu přístroje na sběrnici, příkaz (čtení
nebo zápis dat), číslo registru dle manuálu k přístroji, počet čtených dat a pokud je potřeba, tak data určená k zápisu do přístroje.
Tento příkaz může být použit pro 255 přístrojů na sběrnici, pracuje však pouze s celočíselnými daty. Přístroje však většinou pracují
s daty v plovoucí desetinné čárce, která je nastavena registrem dec1 apod. v přístroji. Pro pohodlnou komunikaci je knihovna
vybavena několika vysokoúrovňovými příkazy (high level programming), které umožňují pohodlné programování, aniž bychom se
museli zamýšlet nad tím, jakého typu přístroj je a jak je nastaven.
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MT825A

•
•
•
•

PID regulátor s 30 programy po 15-ti krocích,
hodinami reálného času
a pamětí naměřených hodnot

formát ¼ DIN
jednosmyčkový regulátor
1 měřicí vstup
5 výstupů: regulační, alarmový/signalizační
a až 3 příznakové
1 řídicí vstup / výstup (analogový=retransmit nebo
komunikační linka RS 232, EIA 485)
zvýšená odolnost proti rušení
přesnost 0.1%
napájecí napětí 230 VAC/ 24 VDC/VAC
možnost krytí čelního panelu IP65
provozní teplota 0-50 °C
záruka 3 roky

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Možnosti regulátoru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

30 programů po 15 krocích
hodiny reálného času
vnitřní paměť naměřených hodnot (historie)
ovládání sériové tiskárny
regulace na konstantní hodnotu
rampová funkce
regulace topení (chlazení)
dvoupolohová regulace
PID regulace na bázi PWM
systém MASTER-SLAVE
kaskádní regulace
automatické nastavení PID parametrů
2 sady PID parametrů
K
R
T

termočlánkový
J, K, T, N, E, R, S,
B, C, D

P

R

odporový Pt100

N

T
P

P

procesový 0-20
mA, 4-20 mA, 0-5V,
0-10V, 1-5V

M

ss spínač
s otevřeným
kolektorem
elektromechanické
relé, 5A, bez
útlumového členu
proudový 4-20mA,
galvanicky oddělený
napěťový 0-5V,
1-5 V galvanicky
oddělený
napěťový 0-10V,
galvanicky oddělený

www.thermoprozess.cz

komunikační linka s protokolem „Modbus RTU“
„Custom Menu“ uživatelsky nastavitelné menu
(zadání až 8 parametrů)
omezení výkonu
alarm
servisní funkce

Využití
•
•
•
•
•
•
•

O

žádný

R

elektromechanické
relé, 5 A, bez
útlumového členu

0
R

procesy vyžadující časové řízení
průmyslové, laboratorní, medicínské, stomatologické
pece
tepelné zpracování kovů
keramická výroba
sklářská výroba
chemická výroba
plastová výroba

žádný
elektromechanické
relé, 2 A, bez
útlumového členu

0

žádný

0

žádný

R

elektromechanické
relé, 2 A, bez
útlumového členu

R

elektromechanické
relé, 2 A, bez
útlumového členu

Vstup 1

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3

Výstup 4

Měřicí

Výstup 5

Regulační

Alarmový/signalizační

První příznakový

Druhý příznakový

Třetí příznakový

MT825-A b - c d e f g h - i j k - l
Vstup/Výstup

Napájecí
napětí

Řídicí

0
E
X
A

žádný
analogový, retransmit 0-20 mA,
4-20 mA
komunikace RS 232,
galvanické oddělení
komunikace EIA 485,
galvanické oddělení

Záznam
naměřených
hodnot

Uživatelská
konﬁgurace

0

bez uživatelské
konﬁgurace

0

standardní
provedení

Z

uživatelská
konﬁgurace

E

7,6 krát zvýšená
odolnost proti rušení

0

230 V/50Hz až 60Hz

0

200 hodnot

A

12 až 24 Vstř nebo
Vss

2

5000 hodnot

4

Odolnost
proti rušení v napájecí
soustavě (EMC)
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MT825 - Ab - cdefgh - ijk - l

7 580,-

b

měřicí vstup

T

termočlánkový J, K, T, N, E, R, S, B, C, D

0,-

R

odporový Pt100

0,-

P

procesový 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V

0,-

c

výstup 1, regulační

K

ss spínač pro SSR

130,-

R

elektromechanické relé, 5A, bez útlumového členu

P

proudový 4-20mA, galvanicky oddělený

1 810,-

N

napěťový 0-5V, galvanicky oddělený

1 810,-

M

napěťový 0-10V, 1-5 V, galvanicky oddělený

1 810,-

d

výstup 2, alarmový/ signalizační

0

žádný

R

elektromechanické relé, 5 A, bez útlumového členu

e

výstup 3, první příznakový

0

žádný

R

elektromechanické relé, 2 A, bez útlumového členu

290,-

0,290,-

0,290,-

f

výstup 4, druhý příznakový

0

žádný

R

elektromechanické relé, 2 A, bez útlumového členu

g

výstup 5, třetí příznakový

0

žádný

R

elektromechanické relé, 2 A, bez útlumového členu

h

řídící vstup/ výstup

0

žádný

E

analogový, retransmit 0-20 mA, 4-20 mA

1 510,-

X

komunikace RS 232, galvanické oddělení

1 890,-

A

komunikace EIA 485, galvanické oddělení

1 890,-

0,290,-

0,290,-

0,-

i

napájecí napětí

0

230 V/50Hz až 60Hz

0,-

A

12 až 16 Vstř nebo Vss

0,-

j

záznam naměřených hodnot

0

200 hodnot

2

přídavná paměť 32 kB, 5000 hodnot

k

uživatelská konﬁgurace

0

bez uživatelské konﬁgurace

Z

uživatelská konﬁgurace

0,1 780,-

0,60,

nainstalování uživatelské konﬁgurace
l

odolnost proti rušení v napájecí soustavě (EMC)

0

standardní provedení

E

7,6 krát vyšší odolnost proti rušení

0,400,-
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3 až 6 ks
7 až 15 ks
16 až 25 ks
26 ks a více

6%
10%
20%
30%
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MT825S

•
•
•

jednoduchý PID regulátor typu
náběh a výdrž s možností zpětné vazby

•

•
•
•
•
•
•

formát ¼ DIN
jednosmyčkový regulátor
1 měřicí vstup
3 výstupy:
výstup 1: regulační
výstup 2: alarmový/ signalizační
výstup 3/ vstup 2: retransmit, kom. linka/ 2. vstup
procesový nebo odporový
zvýšená odolnost proti rušení
přesnost 0.1%
napájecí napětí 230 VAC/ 24 VDC/VAC
možnost krytí čelního panelu IP65
provozní teplota 0-50 °C
záruka 3 roky

Možnosti regulátoru

Využití

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

jednoduchý program typu náběh, výdrž
regulace na konstantní hodnotu
omezení výkonu
regulace topení (chlazení)
regulace ventilu
dvoupolohová regulace
PID regulace
třípolohová regulace s možností zpětné vazby
(SLIDEWIRE)
systém MASTER-SLAVE
(řízení poměru nebo rozdílu hodnot)
rampová funkce
automatické nastavení PID parametrů
2 sady PID parametrů
komunikační linka s protokolem „Modbus ASCII“
alarm/ signalizace

•
•
•
•
•
•

K
R
P
T
R
P

termočlánkový
J, K, T, N, E, R, S,
B, C, D
odporový Pt100
procesový 0-20 mA,
4-20 mA, 0-5 V,
0-10 V, 1-5 V

Vstup 1
Měřicí

N
M
D

ss spínač pro SSR
elektromechanické
relé, 5 A, bez
útlumového členu
proudový 4-20 mA,
galvanicky oddělený
napěťový 0-5 V,
1-5 V, galvanicky
oddělený
napěťový 0-10 V,
galvanicky oddělený
třípolohový, 2 ×
elektromechanické
relé 250 V/5 A

X
A

komunikace EIA 485,
galvanické oddělení

S
E
R
K

žádný
elektromechanické
relé, 5 A, bez
útlumového členu
ss spínač pro SSR

Výstup 1

Výstup 2

Regulační

Alarmový/ Signalizační

tepelné zpracování kovů
keramická výroba
sklářská výroba
chemická výroba
výroba plastů
průmyslové a laboratorní pece

0 = žádný
druhý vstup,
procesový, 0-20 mA,
4-20 mA, 0-5 V, 0-10
V, 1-5 V
druhý vstup, odporový pro snímání
polohy, 0 až 1000
Ohm
třetí výstup,
retransmit 0-20 mA,
4-20 mA
komunikace RS 232,
galvanické oddělení

0
P

0

www.thermoprozess.cz

Vstup 2/
Výstup 3

0
A

230 V/50 až 60 Hz
12 až 24 Vstř nebo
Vss

Napájecí
napětí

0

standardní provedení

Zákaznické
provedení

MT825-S b - c d e - f g - h
Odolnost
proti rušení
v napájecí soustavě (EMC)

6

0

standardní
provedení

E

7,6 x zvýšená

THERMOPROZESS

MT825 - Sb - cde - fg - h

4 960,-

b

vstup 1

T

termočlánkový J, K, T, N, E, R, S, B, C, D

0,-

R

odporový Pt100 1°C

0,-

P

procesový 0-20mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V

0,-

c
K

www.thermoprozess.cz

Množstevní slevy
3 až 6 ks
7 až 15 ks
16 až 25 ks
26 ks a více

výstup 1
130,-

ss spínač por SSR

290,-

R

elektromechanické relé, 5 A, bez útlumového členu

P

proudový 4-20 mA, galvanicky oddělený

1 810,-

N

napěťový 0-5 V, galvanicky oddělený

1 810,-

M

napěťový 0-10 V, galvanicky oddělený

0,1 810,580,-

D

třípolohový, 2 × elektromechanické relé 250 V/5 A

d

výstup 2

O

žádný

K

ss spínač pro SSR

130,-

R

elektromechanické relé, 5 A, bez útlumového členu

290,-

e

vstup 2/ výstup 3

O

žádný

P

druhý vstup procesový, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V

0,1 390,-

S

druhý vstup odporový pro snímání polohy, 0 až 1000 Ohm

1 190,-

E
R

třetí výstup retransmit
4-20 mA
lektromechanické
relé, 0-20
5 A, mA,
přepínač,
bez útlumového členu

1 580,-

X
R

komunikace
RS 232,
galvanické
oddělení
lektromechanické
relé,
5 A, přepínač,
bez útlumového členu

1 890,-

A
R

komunikace
EIA 485,
oddělení
lektromechanické
relé,galvanické
5 A, přepínač,
bez útlumového členu

1 890,-

f

napájecí napětí

O

230 V/50 až 60 Hz

0,-

A

12 až 24 Vstř nebo Vss

0,-

g

zákaznické provedení

O

standardní provedení

h

odolnost proti rušení v napájecí soustavě (EMC)

O

standardní provedení

E

7,6 krát zvýšená

0,-

0,-

0,-

0,400,-

Převodníky pro komunikační sběrnice
Převodník RS232/ EIA485 - MODAUT485 (EO69)
•
•
•
•

převodník RS232/EIA485 s automatickým řízení toku
galvanické oddělení s izolačním napětím 3kV
přenosová rychlost 4800b/s až 115000b/s
doporučený napájecí adaptér 6V/200mA,
stabilizovaný - SZ06/2/200, 243,-

Cena: 2 395,-
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MT825C

•
•
•

multikanálový měřič s hodinami
a pamětí naměřených hodnot

•
•
•
•
•
•
•
•

formát ¼ DIN
8-mi kanálový měřič
8 měřicích vstupů (termočlánkový/ napěťový/
proudový)
2 výstupy: alarmové/signalizační
komunikační linka RS232/ EIA485
zvýšená odolnost proti rušení
přesnost 0.1%
napájecí napětí 230 VAC/ 24 VDC/VAC
možnost krytí čelního panelu IP65
provozní teplota 0-50 °C
záruka 3 roky

Možnosti měřiče

Využití

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

individuální konﬁgurace měřicích vstupů
hodiny reálného času
paměť naměřených hodnot (60 nebo 1400 záznamů)
snadná obsluha
komunikační linka s protokolem „Modbus RTU”
„Custom Menu“ - uživatelsky nastavitelné menu
(zadání až 8 parametrů)
perioda záznamu nastavitelná od 1 s
alarm
servisní funkce

•
•
•

0
1
T
P
N

termočlánkové J,
K, T, N, E, R, S,
B, C, D
P = procesové,
proudové 0-20 mA,
4-20 mA
procesové, napěťové
0-5 V, 0-10 V, 1-5 V

Vstupy
Měřicí

2
4
6
8

vstupy
vstupy
vstupů
vstupů

Počet
vstupů

2
X
A
E

žádný
jedno elektromechanické relé
dvě elektromechanická relé
komunikace RS 232
komunikace EIA 485
komunikace EIA 485
+ jedno elektromechanické relé

Výstupy/
Komunikace

0
A

záznam dat pomalých dějů (datalogger)
možnost interní historie pro záznam rychlých dějů
komfortní alternativa liniových zapisovačů
monitorování a dokladování technologických procesů
alarmová / signalizační jednotka

230 Vstř/50 až 60 Hz
12 až 24 Vstř nebo
Vss

Napájecí
napětí

MT825-C b c - d - e f g

8
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0
1

žádný
60 hodnot

0

standardní provedení

2

1400 hodnot

E

7,6 krát vyšší
odolnost

Záznam
naměřených
hodnot

Odolnost

THERMOPROZESS

MT825 - Cbc - d - efg

5 490,-

b

vstupy

T

termočlánkové J, K, T, N, E, R, S, B, C, D

0,-

P

procesové - proudové 0-20 mA, 4-20 mA

0,-

N

procesové - napěťové 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V

0,-

c

počet vstupů

2

vstupy

0,-

4

vstupy

620,-

6

vstupů

1 240,-

8

vstupů

1 860,-

d

výstupy

0

žádný

1

jedno elektromechanické relé

2

dvě elektromechanická relé

X

komunikace RS 232

1 890,-

A

komunikace EIA 485

1 890,-

E

komunikace EIA 485 + jedno elektromechanické relé

2 180,-

napájecí napětí
0,-

A

12 až 24 Vstř nebo Vss

0,-

fR

záznam naměřených
hodnot
lektromechanické
relé, 5 A, přepínač,
bez útlumového členu

0R

žádný,
bez RTC relé, 5 A, přepínač, bez útlumového členu
lektromechanické

0,-

1R

60
hodnot, hodiny relé,
reálného
času
lektromechanické
5 A, přepínač,
bez útlumového členu

890,-

2

1400 hodnot, hodiny reálného času

g

zákaznické provedení

0

standardní verze
odolnost proti rušení v napájecí soustavě (EMC)

E

7,6 krát zvýšená

6%
10%
20%
30%

580,-

230 Vstř/50 až 60 Hz

standardní provedení

3 až 6 ks
7 až 15 ks
16 až 25 ks
26 ks a více

0,-

0

h

Množstevní slevy

290,-

e

0

www.thermoprozess.cz

2 320,-

0,-

0,400,-

Příslušenství a náhradní díly pro

MT600, MT825

útlumový RC člen 230 Vstř, je určen k utlumení přepěťových špiček, které vzniknou při spínání induktivní
zátěže pomocí releového výstupu regulátoru.

24,-

překryvná fólie čelního panelu (krytí IP65), pouze pro MT825

285,-

ochranný kryt INCABOX (krytí 65), pouze pro MT600

274,-

rámeček čelního panelu s dvířky, pouze pro MT825

950,1 490,-

rámeček čelního panelu s dvířky, zamykací, pouze pro MT825

50,-

náhradní rámeček čelního panelu, pouze pro MT825

290,-

relé 230 V/ 5 A , cívka 12 V pro připojení na SSD výstup regulátoru
náhradní upevňovací svorka šroubovací k MT 825

79,-

náhradní upevňovací svorka šroubovací k MT 600

45,6,-

náhradní svorkovnice k MT 825 ( cena za 1 pin )
náhradní svorkovnice k MT 600 ( 6 pin )

64,-

odrušovací feritové jádro pro zakončení kabelu R25 (vnější průměr 25 mm)

38,-

9
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MT125

•
•
•
•

analogová limitní jednotka
(nezávislý ochranný člen)

•
•
•

www.thermoprozess.cz

formát 90 x 52 x 58 mm, montáž na DIN lištu
termočlánkový vstup typu J, K, S, T
pevně nastavená vypínací teplota
provozní prostředí 0 až 50°C, 0 až 90% relativní
vlhkosti vzduchu, bez kondenzace
rozsah teplot dle vlastností termočlánku
přesnost ±0,1 %
záruka 36 měsíců

MT125 je analogová limitní jednotka s jedním teplotním vstupem, jedním ovládacím vstupem a jedním přepínacím reléovým
výstupem. Limitní jednotka je určena pro nezávislou ochranu technologického zařízení nebo materiálu před zvýšením teploty nad
bezpečnou hodnotu, zejména při poruše prvků regulační smyčky (čidlo, regulátor, výkonový spínač …).

Ovládací vstup

Princip činnosti

•
•

Čidlem připojeným na vstup je měřena teplota chráněného
zařízení. Výstup limitní jednotky je připojen na výkonový
spínač (relé), který při překročení limitní teploty odpojí
topení. Výstup je zapojen jako přepínač, lze jím tedy
současně spustit i externí poruchovou signalizaci (alarm).
V klidovém stavu (tj. bez napájení) je výstup vypnutý.
Po připojení napájecího napětí se rozsvítí zelená
LED a výstup se zapne. Překročí-li měřená teplota
přednastavenou vypínací úroveň, výstup se vypne.
Současně se rozsvítí červená LED.

automatická obnova činnosti po poruše
připojení resetovacího tlačítka

Výstup
•

elektromechanické relé, 230V stř/5A nebo 30V ss/5A,
přepínací, bez útlumového členu
spínací hystereze -2 +3 oC

•

Opětovné zapnutí výstupu po poruše je možné pouze po
poklesu měřené teploty pod limitní úroveň.

MT125 L b - 0 d - e f g h

Typ
vstupu
J
K
S
T

termočlánek typu J
termočlánek typu K
termočlánek typu S

R

Výstup

Vypínací
teplota ve 0C

elektromechanické
relé, 5A

E
F
G
H

např.: 0, 8, 9, 5 =
vypínací teplota
895 °C

termočlánek typu T

MT 125 - Lb - 0d - efgh

1 390,-

Množstevní slevy
3 až 6 ks
7 až 15 ks
16 až 25 ks
26 ks a více

10
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20%
30%

THERMOPROZESS

www.thermoprozess.cz

Komunikační software
MtUni 2.x
Program komunikuje s regulátory po sériové lince EIA485 (až 32 přístrojů na jedné lince) nebo RS232 (pouze jeden přístroj)
a využívá standardního průmyslového protokolu MODBUS RTU. Program je distribuován ve verzích pro libovolný počet přístrojů.
Program lze použít pro přenos historie, vytváření, úpravy a zálohování programů nebo jako datalogger v reálném čase včetně
graﬁckého znázornění dat.

MtUni 2.x přináší několik zajímavostí oproti předchozím a konkurenčním řešením:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevyžaduje další podpůrné programy (např. CW2000)
Automatická detekce přístrojů na sběrnici (až 32 přístrojů)
Snadné doplnění o podporu dalších přístrojů založených na 16-bit protokolu Modus RTU
Webové rozhraní - integrovaný FTP klient pro předávání naměřených dat na internet
Každý přístroj lze pojmenovat
Lze monitorovat vybraný přístroj
Lze monitorovat až 32 Vámi vybraných hodnot z libovolných přístrojů současně
Práce s integrovanou historií v přístrojích
Tvorba schématu technologického procesu na uživatelské úrovni (není nutné zadávat jako zakázkové řešení)
Možnost vytváření, zálohování a upload programů pro regulátor MT825A na PC včetně zobrazení graﬁckého náhledu, jak
bude vypadat naprogramovaný průběh
Záznam naměřených hodnot (datalogger) a jejich evidence včetně uložení údajů jako „zákazník, počet kusů, teplota
popouštění, atd.)
Zaznamenaná data jsou tříděna podle letopočtu, pokud záznam trvá déle než den, může být pro každý další den automaticky
použit nový datový soubor
Volba obnovovací frekvence po vteřinách od 1s výše
Export naměřených hodnot do souborů: DBF, PDF, RTF, DOC, XLS, HTML, SQL, XML, CSV, DIF, SYLK a LATEX
Tisk protokolu o vsázce (na A4 jsou veškeré údaje – zákazník, počet kusů,… + graﬁcké zobrazení vybraného průběhu)
Blokování různých funkcí programu heslem dle předvolby
Aktualizace v rámci možností zdarma
Možnost zakázkových úprav v SW
Demoverzi programu si můžete stáhnout na www.thermoprozess.cz

Program podporuje přístroje:
•
•
•
•
•
•
•

Mikrotherm MT600
Mikrotherm MT825A
Mikrotherm MT825C
Starší přístroje Mikrotherm MT825K a P
lze použít po úpravě ﬁrmware (380,-)
Watlow F4P (pouze datalogger)
Watlow F4S a F4D (pouze datalogger)
Ostatní přístroje Waltow aj. na dotázání (jsou v přípravě)

Ceny:
Cena licence pro 1 přístroj:
Cena licence pro 2 přístroje:
Cena licence pro 3 přístroje:
Cena licence pro 4 přístroje:
Cena licence pro 5 a více přístrojů:

1
2
3
4
5

900,900,900,900,900,-

11

SOFTWARE

info@thermoprozess.cz

THERMOPROZESS

REGULÁTORY WATLOW

info@thermoprozess.cz

WATLOW 93

•
•
•

s jednoduchým programem typu
náběh a výdrž a univerzálním vstupem

www.thermoprozess.cz

formát 1/16 DIN
jednosmyčkový regulátor
1 univerzální měřicí vstup: termočlánkový (J, K, N,
S, T, Pt100, 4-20 mA, 0-5 V)
2 variabilní výstupy, vč. proudového 4-20 mA
přesnost 0,1%
napájecí napětí 100 – 240VAC nebo 12 – 24VAC
možnost krytí čelního panelu IP 65
provozní teplota 0-65 °C
odolnost proti vlhkosti a korozi
mimořádná spolehlivost
záruka 3 roky

•
•
•
•
•
•
•
•

Možnosti regulátoru

Využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

jednoduchý program typu náběh a výdrž
regulace na konstantní hodnotu
rampová funkce
regulace topení (chlazení)
dvoupolohová regulace
PID regulace
třípolohová regulace bez zpětné vazby
automatické nastavení PID parametrů
omezení výkonu
alarm (trvalý/ dočasný, potlačení nežádoucího alarmu)
manuální provoz

potravinářská, nápojová výroba
zpracování plastů
výroba polovodičů
laboratorní přístroje
obalová technika

WATLOW 93 a b - 1 c d e - 0 0 f g

A
B

Krytí
čelního
panelu

Značka CE
na výrobním
štítku

bez krytí IP 65

A
B

krytí IP 65

ne

C

ano

D
F
K

ss napěťový spínač,
bez galvanického
oddělení
elektromechanické
relé, 5 A
procesový proudový
4-20 mA, bez galvanického oddělení
polovodičové relé
(SSR), 0,5 A/24 až
264 Vst, spínač, bez
útlum. členu

12

Napájecí
napětí

Výstup 2

Výstup1

A
C
D
K

žádný
ss napěťový spínač,
bez galvanického
oddělení
elektromechanické
relé, 5 A
polovodičové relé
(SSR), 0,5 A/24 až
264 Vst, bez útlum.
členu

0

100 až 240 Vst

1

12 až 24 Vst, Vss

Displej

RG

horní červený,
spodní zelený

GR

horní zelený, spodní
červený

GG

zelený, zelený

RR

červený, červený

THERMOPROZESS

WATLOW 93 ab - 1cde - 00fg
a

krytí čelního panelu

A

bez krytí IP 65 (NEMA 4X)

B

krytí IP 65 (NEMA 4X)

b

značka CE na výrobním štítku

7 525,0,-

www.thermoprozess.cz

Množstevní slevy
3 až 6 ks
7 ks a více

250,-

A

ne

0,-

B

ano

250,-

1

(nepoužito)

c

výstup 1

C

ss napěťový spínač, bez galvanického oddělení

D

elektromechanické relé, 5 A

1 050,-

F

procesový proudový 4-20 mA, bez galvanického oddělení

1 225,-

K

polovodičové relé (SSR), 0,5 A/24 až 264 Vst, spínač, bez útlum. členu

0,-

d

výstup 2

A

žádný

C

ss napěťový spínač, bez galvanického oddělení

D

elektromechanické relé, 5 A

K

polovodičové relé (SSR), 0,5 A/24 až 264 Vst, spínač, bez útlum. členu

e

napájecí napětí

0

100 až 240 Vst

1

12 až 24 Vst, Vss

875,-

0,875,1 050,875,-

0,875,-

00 (nepoužito)
fg displej
R G horní červený, spodní zelený

0,-

GR horní zelený, spodní červený

0,-

GG zelený, zelený

0,-

RR červený, červený

0,-

Příslušenství/ náhradní díly
0822-0426, ochranný kryt svorkovnice (plexi)



0238-0681, náhradní ochranná folie pro čelní panel



Převodníky pro komunikační sběrnice
Typ

Vstup – popis

Výstup

Napájení

PP110

RTD (linearizováno)

4 – 20mA

po smyčce 4-20mA

1488,-

PQ110

TC (kompenzace stud.
konce, bez linearizace)

4 – 20mA

po smyčce 4-20mA

1655,-

PXN230

RTD, Tc, napětí, proud
(galvanické oddělení)

0-20, 4-20mA, 0-10V

230 VAC

2797,-

PXN24

RTD, Tc, napětí, proud
(galvanické oddělení)

4 – 20mA

24 VDC

2559,-

PPN230

RTD, Tc, napětí, proud

4 – 20mA

230 VAC

2559,-

PX24

RTD, Tc, napětí, proud

4 – 20mA

po smyčce 4-20mA

2321,-
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WATLOW 96

•
•
•

se čtyřmi výměnnými výstupními moduly
a funkcí Burst Fire

formát 1/16 DIN
jednosmyčkový regulátor
1 univerzální vstup:(B, C, D, E, J, K, N, R, S, T,
Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V)
1 pomocný vstup (digitální nebo procesový)
komunikační linka RS-232, EIA-485
čtyři výměnné výstupy „Plug and Play“ (výměnné
HW moduly s automatickým nastavením)
přesnost 0,1%
napájecí napětí 100 – 240VAC nebo 24 – 48VAC
možnost krytí čelního panelu IP 65
provozní teplota 0-65 °C
odolnost proti vlhkosti a korozi
mimořádná spolehlivost
záruka 36 měsíců

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Možnosti regulátoru
•
•
•

•

2 programy po 8-mi krocích
regulace na konstantní hodnotu
rozšířené rampové funkce (skok, ukončení programu,
čekací funkce, programovatelné výstupy)
regulace topení (chlazení)
dvoupolohová regulace
PID regulace
třípolohová regulace bez zpětné vazby
kaskádní regulace
automatické nastavení PID parametrů
komunikační linka s protokolem „MODBUS RTU“
přenos hodnot - retransmit
variabilní omezení výstupního výkonu
variabilní alarmové funkce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A
B

100 až 240 Vst
nebo Vss
24 až 28 Vst, Vss

Napájecí
napětí

0

žádný

1

digitální, 3-36 Vss
nebo elektrický
spínač/externí
žádaná hodnota, ss
proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA,
4-20 mA; 0-5 V, 1-5
V, 0-10 V

Vstup 2

D
F

K

ss napěťový
spínač/otevřený
kolektor, galvanické
oddělení
elektromechanické
relé, 2 A, bez
útlumového členu
univerzální procesový, ss proudové
a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA;
0-5 V, 1-5 V, 0-10 V
polovodičové relé
(SSR), 0,5 A, spínací
kontakt

Výstup 1

„Custom Menu“ - uživatelsky nastavitelné menu
(zadání až 8 parametrů)
detekce poruch v regulační smyčce
digitální vstupní ﬁltr
(pro vyhlazení nestability měřené hodnoty)
manuální provoz

Využití
•
•
•
•
•
A

C

www.thermoprozess.cz

C
D

F
K

systémy řízené PLC
potravinářská, nápojová výroba
zpracování plastů
výroba polovodičů
obalová technika
žádný
ss napěťový
spínač/otevřený
kolektor, galvanické
oddělení
elektromechanické
relé, 2 A, bez
útlumového členu
univerzální procesový, stejnosměrné
proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA,
4-20 mA; 0-5 V, 1-5
V, 0-10 V
polovodičové relé
(SSR), 0,5 A, spínací
kontakt

Výstup 2

A

žádný
elektromechanické
relé, 2 A, bez
útlumového členu
komunikace RS-232,
protokol Modbus
RTU, galvanické
oddělení
komunikace
EIA-485, protokol
Modbus RTU,
galvanické oddělení
přenos hodnot
(retransmit),
0-20 mA, 4-20 mA;
0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení

D
R
U
A

žádný

D

elektromechanické
relé, 2 A, bez
útlumového členu

Výstup 3

M

Výstup 4

WATLOW 96 a b - c d e f - g g h h
Software

Displej

přednastavení
parametrů

00
AA
XX

14

standardní
rampové funkce
(2 proﬁly po 8 krocích)
speciální
(na zakázku)

RG
GR

horní červený,
spodní zelený
horní zelený, spodní
červený

THERMOPROZESS

WATLOW 96 ab - cdef - gghh
a

napájecí napětí

A

100 až 240 Vst nebo Vss

B

24 až 28 Vst, Vss

b

vstup 2 (pomocný)

0

žádný

1

digitální a procesový (příjem externí žádané hodnoty)

8 575,-

1 925,-

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

D

elektromechanické relé, 2 A, bez útlumového členu

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA;

0,1 050,-

0-5 V, 1-5 V, 0-10 V

výstup 2

A

žádný

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

1 575,875,-

0,875,-

D

elektromechanické relé, 2 A, bez útlumového členu

F

univerzální procesový, stejnosměrné proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20

1 050,-

mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V
K

6%
10%

0,-

výstup 1

polovodičové relé (SSR), 0,5 A, spínací kontakt

3 až 6 ks
7 ks a více

1 030,-

ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V

d

Množstevní slevy

0,-

c

K

www.thermoprozess.cz

1 575,-

polovodičové relé (SSR), 0,5 A, spínací kontakt

875,-

e

výstup 3

A

žádný

D

elektromechanické relé, 2 A, bez útlumového členu

f

výstup 4

A

žádný

D

elektromechanické relé, 2 A, bez útlumového členu

1 050,-

R

komunikace, RS-232, protokol Modbus RTU, galvanické oddělení

2 625,-

U

komunikace, EIA-485, protokol Modbus RTU, galvanické oddělení

2 625,-

M

přenos hodnot (retransmit), 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V,

gg

software/ přednastavení parametrů

00

standardní software

AA

rampové funkce (2 proﬁly po 8 krocích)

2 625,-

XX

speciální software (na zakázku)

2 625,-

hh

displej

RG

horní červený, spodní zelený

0,-

GR

horní zelený, spodní červený

0,-

0,1 050,-

0,-

1 925,-

0-10 V, galvanické oddělení

0,-

Příslušenství / náhradní díly
Následující ceny výstupních modulů platí pro příslušenství dodávané
samostatně.

Variabilní časování (Burst Fire)
Je ideální spínací metoda pro odporové zátěže a polovodičové
výkonové spínače. Umožňuje nejrychlejší možné spínání při průchodu
spínaného napětí nulou. Výsledkem je jakostní regulace s minimálním
elektromagnetickým rušením. Vítaným vedlejším efektem je
prodloužení životnosti topných těles, která nejsou zatěžována
prudkými změnami vnitřní teploty.

výstupní modul C (výstup 1 nebo 2)

1 200,-

výstupní modul D (výstup 1, 2 nebo 4)

1 400,-

výstupní modul D3 (pouze výstup 3)

1 400,-

výstupní modul F (výstup 1 nebo 2)

2 000,-

výstupní modul K (výstup 1 nebo 2)

1 200,-

výstupní modul M (pouze výstup 4)

2 400,-

výstupní modul R (pouze výstup 4)

3 200,-

výstupní modul U (pouze výstup 4)

3 200,-

0238-0676, náhradní ochranná folie pro čelní panel
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800,-

REGULÁTORY WATLOW

info@thermoprozess.cz

THERMOPROZESS

REGULÁTORY WATLOW

info@thermoprozess.cz

Watlow SD_C

•

v celé řadě formátů DIN, s infračerveným portem,
technologií INFOSENSE a funkcí Burst Fire

•
•

www.thermoprozess.cz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formát 1/32, 1/16, 1/8 vertikálně, 1/8 horizontálně,
¼ DIN
jednosmyčkový regulátor
1 univerzální vstup (termočlánkový, Pt100,
procesový) s technologií INFOSENSE
komunikační linka EIA-485
infračervený komunikační port (IrDA)
výstupy (Burst a Fire, regulační a 2 příznakové)
přesnost 0,1%
napájecí napětí 100 – 240VAC nebo 24 – 28VAC
možnost krytí čelního panelu IP 65
provozní teplota 0-65 °C
odolnost proti vlhkosti a korozi
mimořádná spolehlivost
záruka 36 měsíců

•
•
•
•
•
•

variabilní omezení výstupního výkonu
alarm
„Custom Menu“ uživatelsky nastavitelné menu
detekce poruch v regulační smyčce
variabilní zámek nastavení
manuální provoz

Možnosti regulátoru
•

4 programy po 10-ti krocích (příp. spojení do jednoho
programu o 37 krocích)
regulace na konstantní hodnotu
rozšířené rampové funkce (skok, ukončení programu,
čekací funkce, programovatelné výstupy)
regulace topení (chlazení)
PID regulace
dvoupolohová regulace
třípolohová regulace bez zpětné vazby
kaskádní regulace
technologie INFOSENSE pro zvýšení přesnosti
měření
automatické nastavení PID parametrů
komunikační linka s protokolem „Modbus RTU“
sběrnice CAN (DeviceNet; SEMI-SIG-ODVA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
6
8
9
4

1/32 DIN
1/16 DIN
1/8 DIN vertikálně
1/8 DIN horizontálně
DIN 1/4

DIN
formát

H

100 až 240V
(AC/ DC)

L

24 až 28V (AC/ DC)

Napájecí
napětí

Využití
•
•
•
•
•

systémy řízené PLC
potravinářská, nápojová výroba
zpracování plastů
výroba polovodičů
obalová technika

A

neosazen

A

neosazen

C

ss spínač pro SSR

C

ss spínač pro SSR

C

ss spínač/ otevřený
kolektor

K

polovodičové relé
(SSR), 0,5A

K

polovodičové relé
(SSR), 0,5A

K

polovodičové relé
(SSR), 0,5A

F

univerzální
procesový

J

elektromechanické
relé, 2A

F

univerzální
procesový

J

elektromechanické
relé, 2A

U

komunikace EIA-485
Modbus

E

elektromechanické
relé, 5A

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3
u formátu DIN 1/32 není
k dispozici

WATLOW SD b C - d e f g - h A i i
Infračervená
konunikace
(IrDA)

A
R

16

Barva
dipleje
a zákaznické provedení

neosazen

RG

červený/ zelený

IrDA (u DIN 1/32
není k dispozici)

RR

červený/ červený

XX

zákaznická
provedení, speciální
kryty atd.

THERMOPROZESS

WATLOW SD bC - defg - hAii

www.thermoprozess.cz

Množstevní slevy

b

DIN formát

3

1/32 DIN

4 760,-

6

1/16 DIN

5 355,-

8

1/8 DIN vertikálně

7 700,-

9

1/8 DIN horizontálně

7 700,-

4

¼ DIN

8 400,-

3 až 6 ks
7 ks a více

6%
10%

C typ regulace
C

PID regulace, duální displej

d

napájecí napětí

H

100 až 240V (AC/ DC)

L

24 až 28V (AC/ DC)

e

výstup 1

C

ss spínač

K

polovodičové relé (SSR), 0,5A

0,-

0,1 050,-

0,875,-

F

univerzální procesový

1 400,-

J

elektromechanické relé, 2A

1 050,-

f

výstup 2

A

neosazen

C

ss spínač

875,-

K

polovodičové relé (SSR), 0,5A

875,-

J

elektromechanické relé, 2A

1 050,-

U

komunikace EIA-485 Modbus

2 625,-

g

výstup 3 (u formátu DIN 1/32 není k dispozici)

A

neosazen

C

ss spínač/ otevřený kolektor

0,-

0,875,875,-

K

polovodičové relé (SSR), 0,5A

F

univerzální procesový

1 400,-

E

elektromechanické relé, 5A

1 050,-

h

infračervená komunikace (IrDA)

A

neosazen

R

IrDA (u DIN 1/32 není k dispozici)

0,1 750,-

A (nepoužito)
ii

barva displeje a zákaznické provedení

RG červený/ zelený

0,-

RR červený/ červený

0,-

XX zákaznická provedení, speciální kryty atd.



Technologie čidel INFOSENSE
Čidla Watlow, která podporují technologii INFOSENSE mají na svém výrobním štítku uvedeny čtyři hodnoty, podle nichž regulátor
identiﬁkuje jejich vlastnosti. Konkrétně se jedná o přesnou linearizaci čidla, díky které může být přesnost jeho měření zvýšena
nejméně o 50%.
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Watlow F4P

•
•
•

se 4-řádkovým LCD displejem, univerzálním
vstupem a hodinami reálného času

www.thermoprozess.cz

formát 1/4 DIN
jednosmyčkový regulátor
1-3 univerzální analogové a 4 digitální
programovatelné vstupy
komunikační linka RS-232, EIA-485
výstupy: 2 regulační, 2 alarmové a 2 retransmity
paměť FLASH
výměnné vstupní a výstupní moduly
přesnost 0,1%
napájecí napětí 100 – 240VAC nebo 24 – 28VAC
možnost krytí čelního panelu IP 65
provozní teplota 0-65 °C
odolnost proti vlhkosti a korozi
mimořádná spolehlivost
záruka 36 měsíců

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Možnosti regulátoru
•
•
•
•

•
•
•
•

40 programů po 256-ti krocích
hodiny reálného času
regulace na konstantní hodnotu
rozšířené rampové funkce (skok, ukončení programu, čekací
funkce, programovatelné výstupy)
regulace topení (chlazení)
regulace ventilu
dvouplohová regulaqce
PID regulace
třípolohová regulace s možností zpětné vazby (slidewire)
kaskádní regulace
systém MASTER - SLAVE
automatické nastavení PID parametrů
komunikační linka s protokolem „Modbus RTU“

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
C
E

F
H
L

100 až 240 Vstř
nebo Vss
24 až 28 Vstř nebo
Vss

Napájení

K

ss napěťový
spínač/otevřený
kolektor, galvanické
oddělení
elektromechanické
relé 250V/2A
univerzální procesový, ss proudové
a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA;
0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení
polovodičové relé,
spínač, 0,5 A, bez
útlumového členu

Výstup 1A

WATLOW F4P

C
E

F

K

žádný
ss napěťový
spínač/otevřený
kolektor, galvanické
oddělení
elektromechanické
relé 250V/2A
univerzální procesový, ss proudové
a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA;
0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení
polovodičové relé
(SSR), spínač,
0,5 A, bez útlumového členu

Výstup 1B

•
•

retransmit (přenos hodnot)
variabilní omezení výstupního výkonu
variabilní alarmové funkce
„Custom Menu“ uživatelsky nastavitelné menu
(až 16 parametrů)
detekce poruch v regulační smyčce
manuální provoz

Využití
•
•
•
•
•

systémy řízené PLC
potravinářská, nápojová výroba
zpracování plastů
výroba polovodičů
obalová technika

0

A

standardní

B

rozšířené - dva
univerzální vstupy,
kaskádní, poměrová,
rozdílová
regulace, vzdálené
nastavení žádané
hodnoty, alternativní
vstup, řízení ventilu

Řízení

1

2

žádný
analogový
přenos jedné hotnoty
(retransmit), 0-20
mA, 4-20 mA; 0-5
V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení
analogový přenos
dvou hodnot
(retransmit),
0-20 mA, 4-20 mA;
0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení

Modul
pomocných
výstupů

1
2

anglická

3
4

francouzská

německá

španělská

Jazyková
verze

b - c d A e - f g h i
Displej
provedení

RG
XX

18

standardní provedení, horní červený
LED, spodní zelený
čtyřřádkový LCD
displej
zakázkové provedení

THERMOPROZESS

F4 P b - cdAe - fghi
b

napájení

H

100 až 240 Vstř nebo Vss

L

24 až 28 Vstř nebo Vss

c

výstup 1 A

21 552,0,1 658,-

C

stejnosměrný napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

E

elektromechanické relé 250V/2A

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA;

0,995 ,-

0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení

1 658,-

K

polovodičové relé (SSR), spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

d

výstup 1 B

A

žádný

C

ss napěťový spínač/ otevřený kolektor, galvanické oddělení

829,-

E

elektromechanické relé 250V/2A

995,-

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA;

829,-

0,-

1 658,-

0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení
K

polovodičové relé, spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

A

(nepoužito)

e

řízení

A

standardní

B

rozšířené - dva univerzální vstupy, kaskádní , poměrová, rozdílová

829,-

0,-

regulace, vzdálené nastavení žádané hodnoty, alternativní vstup, řízení ventilu
f

modul pomocných výstupů

0

žádný

1

0,-

analogový přenos hodnot (retransmit), 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení

2

3 316,-

1 658,-

analogový přenos dvou hodnot (retransmit), 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V,
0-10 V, galvanické oddělení

g

jazyková verze

1

anglická

3 316,-

0,-

2

německá

0,-

3

francouzská

0,-

4

španělská

0,-

hi

displej/ provedení

RG

standardní provedení, horní červený LED, spodní zelený čtyřřádkový LCD displej

0,-

xx

zakázkové provedení
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Množstevní slevy
3 až 6 ks
7 ks a více

6%
10%
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Watlow F4S, F4D
jedno- a dvousmyčkový regulátor
s hodinami a 40-ti programy po 256-ti krocích
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formát 1/4 DIN
jednosmyčková verze (F4S)
dvousmyčková verze (F4D)
1-3 univerzální měřicí (B, C, D, E, J, K, N, R, S, T,
Pt100, Pt500, Pt1000, 0-20 mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V,
0-10V)
4 digitální vstupy
vstup/ výstup komunikační linky RS-232, EIA-485
výstupy: 1 (2) regulační, 1 (2) alarmové, 8
digitálních a 2 retransmity
regulační výstupy se spínáním v nule a variabilním
časováním
moduly pomocných analogových výstupů
přesnost 0,1%
napájecí napětí 100 – 240VAC nebo 24 – 28VAC
krytí IP 65
provozní teplota 0-65 °C
odolnost proti vlhkosti a korozi
mimořádná spolehlivost
záruka 36 měsíců

Možnosti regulátoru
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 programů po 256-ti krocích (autostart, náběh, výdrž,
skok na libovolný krok libovolného programu, ukončení
programu, čekací funkce, podmínky)
programování proﬁlů formou dialogu
„Custom Menu“ - uživatelsky programovatelné menu
uživatelské názvy vstupů, výstupů, programů, alarmů
hodiny reálného času
kontextová nápověda
rozšířené rampové funkce (skok, ukončení programu,
čekací funkce, programovatelné výstupy)
regulace topení (chlazení)
regulace ventilu
dvoupolohová regulace
PID regulace
třípolohová regulace s možností zpětné vazby
kaskádní regulace
systém MASTER-SLAVE
Inteligentní řízení přídavného topení/ chlazení
deset sad PID parametrů
digitální vstupní ﬁltr
možnost update softwaru
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•
•
•
•
•
•
•
•

variabilní ošetření výpadku napájecího napětí
komunikační linka s protokolem „Modbus RTU“
retransmit (přenos hodnot)
variabilní omezení výstupního výkonu
variabilní alarmové funkce (alarm trvalý/dočasný, potlačení
nežádoucího alarmu, volba strany alarmu)
bezpečnostní funkce (heslo, variabilní zámek nastavení)
detekce poruch v regulační smyčce
manuální provoz

Využití
•
•
•
•
•
•
•
•
•

procesy vyžadující časové řízení
systémy řízené PLC
průmyslové pece
sklářská výroba
tepelné zpracování kovů
potravinářská, nápojová výroba
zpracování plastů
výroba polovodičů
obalová technika

THERMOPROZESS

H

100 až 240 Vstř nebo Vss

L

24 až 28 Vstř nebo Vss

C

ss napěťový spínač/otevřený
kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss
proudové a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5
V, 0-10 V, galvanické oddělení
polovodičové relé (SSR),
spínač, 0,5 A, bez útlumového
členu

K

Napájení

A

žádný

C

ss napěťový spínač/otevřený
kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss
proudové a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5
V, 0-10 V, galvanické oddělení

K

Výstup 1A

F4S

a

polovodičové relé (SSR),
spínač, 0,5 A, bez útlumového
členu

0

žádný

6

dva univerzální pomocné
vstupy, galvanické oddělení

Výstup 1B

-

b

c

0

žádný

1

analogový přenos jedné
hodnoty (retransmit), 0-20
mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V,
0-10 V, galvanické oddělení

2

analogový přenos dvou
hodnot (retransmit), 0-20 mA,
4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení

Modul
pomocných
vstupů

A

e

-

www.thermoprozess.cz

1
2
3
4

Modul
pomocných
výstupů

f

g

h

anglická
německá
francouzská
španělská

Jazyková
verze

i
Displej
provedení

F4 S a - bcAe - fghi

25 366,-

a

napájení

H

100 až 240 Vstř nebo Vss

L

24 až 28 Vstř nebo Vss

b

výstup 1 A

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V,

0,1 658,-

0,-

1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení
K

1 658,-

polovodičové relé (SSR), spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

829,-

c

výstup 1 B

A

žádný

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V,

K

polovodičové relé (SSR), spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

A

(nepoužito)

e

modul pomocných vstupů

0

žádný

6

dva univerzální pomocné vstupy, galvanické oddělení

f

modul pomocných výstupů

0

žádný

1

analogový přenos hodnot (retransmit), 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,

0,829,-

1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení

1 658,829,-

0,3 316,-

0,-

galvanické oddělení
2

1 658,-

analogový přenos dvou hodnot (retransmit), 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
3 316,-

galvanické oddělení
g

jazyková verze

1

anglická

0,-

2

německá

0,-

3

francouzská

0,-

4

španělská

0,-

hi

displej provedení

RG

standardní provedení, horní červený LED, spodní zelený čtyřřádkový LCD displej

0,-

XX

zakázkové provedení

0,-

21

RG

standardní provedení, horní
červený LED, spodní zelený
čtyřřádkový LCD displej

xx

zakázkové provedení

Množstevní slevy
3 až 6 ks
7 ks a více

6%
10%

REGULÁTORY WATLOW
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H

100 až 240 Vstř nebo Vss

L

24 až 28 Vstř nebo Vss

C

ss napěťový spínač/otevřený
kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss
proudové a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5
V, 0-10 V, galvanické oddělení

K

Napájení

polovodičové relé (SSR),
spínač, 0,5 A, bez útlumového
členu

A

žádný

C

ss napěťový spínač/otevřený
kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss
proudové a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5
V, 0-10 V, galvanické oddělení

K

polovodičové relé (SSR),
spínač, 0,5 A, bez útlumového
členu

Výstup 1A

F4D

a

A
C

b

c

ss napěťový spínač/otevřený
kolektor, galvanické oddělení

C

F

univerzální procesový, ss
proudové a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V,
0-10 V, galvanické oddělení

F

K

polovodičové relé (SSR),
spínač, 0,5 A, bez útlumového
členu

K

Výstup 1B

-

www.thermoprozess.cz

e

-

0

žádný

1

analogový přenos jedné hodnoty (retransmit), 0-20 mA,
4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení

polovodičové relé (SSR),
spínač, 0,5 A, bez útlumového
členu

2

analogový přenos dvou
hodnot (retransmit), 0-20 mA,
4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
galvanické oddělení

Výstup 2B

Výstup 2A

d

žádný
ss napěťový spínač/otevřený
kolektor, galvanické oddělení
univerzální procesový, ss
proudové a napěťové rozsahy
0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V,
0-10 V, galvanické oddělení

f

g

h

Modul
pomocných
výstupů

i

Jazyková
verze

1
2
3
4

F4 D a - bcde - fghi
a

napájení

H

100 až 240 Vstř nebo Vss
24 až 28 Vstř nebo Vss
výstup 1 A

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA;

c

výstup 1 B

A

žádný

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

F

francouzská

0,-

1 658,829,-

0,829,-

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA;
0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení

K

polovodičové relé (SSR), spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

d

výstup 2 A

1 658,829,0,-

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA;

K

polovodičové relé (SSR), spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

e

výstup 2 B

A

žádný

C

ss napěťový spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení

F

univerzální procesový, ss proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA;

0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení

1 658,829,-

0,829,-

0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení
K

polovodičové relé (SSR), spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

f

modul pomocných výstupů

0

žádný

1

analogový přenos hodnot (retransmit), 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V,

1 658,829,0,-

1 658,-

0-10 V, galvanické oddělení
2

analogový přenos dvou hodnot (retransmit), 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V,

g

jazyková verze

1

anglická

0,-

2

německá

0,-

hi

displej/ provedení

RG

standardní provedení, horní červený LED, spodní zelený čtyřřádkový LCD displej

0,-

XX

zakázkové provedení



3 316,-

0-10 V, galvanické oddělení

22

1
RG

standardní provedení, horní
červený LED, spodní zelený
čtyřřádkový LCD displej

XX

zakázkové provedení

španělská

1 658,-

0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení
polovodičové relé (SSR), spínač, 0,5 A, bez útlumového členu

německá

0,-

b

K

anglická

29 511,-

L

Displej
provedení

Množstevní slevy
3 až 6 ks
7 ks a více

6%
10%

www.thermoprozess.cz

Výkonové spínače
Tyristorové výkonové spínače WATLOW řady DIN-A-MITE® s integrovaným chladičem jsou určené
pro zabudování na lištu DIN nebo do subpanelu. 4 základní modely pokrývají rozsah do 100 A,
120-600 Vst; jedno- a třífázové.

DIN-A-MITE A
1 fázový

25 A

2 fázový

--

3 fázový

--

st nebo ss vstup spínaní v nule s variabilním
časovaním

24, 120,
240 Vst,
4,5-32 Vss

proudový vstup, spínaní v nule s variabilním
časovaním

4-20 mA
--

měření proudu

--

pojistky / max. I2t (A s)
rozměry: v × š × h (mm)
hmotnost (kg)

polovodičový výkonový spínač na lištu DIN,
jedna fáze, 16 A, chlazení volným prouděním
1

fáze

0

spínání

ab

výstupní napětí

1 = jedna fáze, jedna spínaná fáze

0 = v nule

02 = 24 až 48 Vst

detekce zkratu tyristorů
2

DIN-a-mite A DA10-abcd-0e00

cd

0,210,-

vstup

K1 = 22 až 26 Vst

0,32
e

0,-

60 = 277 až 600 Vst

F0 = proudový 4-20 mA

95 x 45 x 98

0,-

24 = 100 až 240 Vst

C0 = napěťový 4,5 až 32 Vss

--

3 325,-

0,700,0,-

K2 = 100 až 120 Vst

350,-

K3 = 200 až 240 Vst

420,-

příručka
0 = anglická

0,-

1 = německá

0,-

DIN-a-mite B DBab-cdef-gh00
polovodičový výkonový spínač na lištu DIN,
jedna nebo tři fáze, 15 až 30 A, chlazení
volným prouděním
a

DIN-A-MITE B

fáze
1 = jedna fáze, jedna spínaná fáze

4 200,-

2 = tři fáze, dvě spínané fáze

5 250,-

3 = tři fáze, tři spínané fáze

6 475,-

b

spínání

cd

výstupní napětí

0 = v nule

1 fázový

40 A

3 fázový, 2 větve

33 A

02 = 24 až 48 Vst

3 fázový, 3 větve

22 A

24 = 120 až 240 Vst

st nebo ss vstup spínaní v nule s variabilním
časovaním
proudový vstup, spínaní v nule s variabilním
časovaním
detekce zkratu tyristorů

24, 120,
240 Vst,
4,5-32 Vss

60 = 277 až 600 Vst (násobte počtem spínaných fází)
ef

F0 = proudový 4-20 mA
K1 = 22 až 26 Vst

ano
g

měření proudu
pojistky / max. I2t (A2s)
rozměry: v × š × h (mm)
hmotnost (kg)

0,700,0,350,-

K3 = 200 až 240 Vst

420,-

alarm
0,-

S = detekce zkratu SCR, výstup 240 V/300 mA, vč.

Externí / 1620
95 x 80 x 124

0,210,-/ fáze

K2 = 100 až 120 Vst

0 = žádný

--

0,-

vstup
C0 = napěťový 4,5 až 32 Vss

4-20 mA

0,-

proudového transformátoru (nelze pro vstupy C2 a C3)
h

0,68

23

1 750,-

příručka
0 = anglická

0,-

1 = německá

0,-
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DIN-A-MITE C
1 fázový

80 A

DIN-a-mite C DCab-cdef-gh00

3 fázový, 2 větve

80 A

polovodičový výkon. spínač na lištu DIN, 1nebo 3 fáze, 30
až 65 A, chlazení volným nebo nuceným prouděním

3 fázový

70 A

a

st nebo ss vstup spínaní v nule s variabilním
časovaním

24, 120,
240 V st,
4,5-32 Vss

fáze
1 = jedna fáze, jedna spínaná fáze
2 = tři fáze, dvě spínané fáze
3 = tři fáze, tři spínané fáze

b

spínání

cd

napájecí a výstupní napětí

0 = v nule (pouze pro vstup C0, K1nebo K3)

proudový vstup, spínaní v nule s variabilním
časovaním

4-20 mA

úhlové řízení jenom v 1 fázovém provední

ano

vhodný pro řízení motorů, SOFT START

ano

detekce zkratu tyristorů

ano

Měření proudu

--

ef

Externí / 4150

rozměry: v × š × h (mm)

150 x 80 x 146

hmotnost (kg)

1,45 / 1,18
s ventilátorem

0,-

0,-

24 = 100 až 240 Vst (pro spínání C a V)

0,-

60 = 277 až 600 Vst (pro spínání C a V)

0,-

vstup

F0 = proudový 4-20 mA
K1 = 22 až 26 Vst

0,700,0,-

K2 = 100 až 120 Vst

350,-

K3 = 200 až 240 Vst

420,-

alarm
0 = žádný

pojistky / max. I2t (A2s)

8 050,10 150,-

02 = 24 až 48 Vst

C0 = napěťový 4,5 až 32 Vss

g

6 125,-

0,-

S = detekce zkratu SCR, výstup 240 V/300 mA, včetně
proudového transformátoru (nelze pro spínání P, vstupy
C2 a C3; nepoužívat pro 3 fáze a neuzemněnou zátěž)
h

1 750,-

příručka
0 = anglická

0,-

1 = německá

0,-

DIN-A-MITE D
1 fázový

100 A

3 fázový, 2 větve

--

3 fázový

--

st nebo ss vstup spínaní v nule s variabilním
časovaním

proudový vstup, spínaní v nule s variabilním
časovaním

24, 120,
240 Vst,
4,5-32 Vss

DIN-a-mite D DD1a-bcde-fg00
polovodičový výkonový spínač na lištu DIN, 1 fáze, 100 A,
chlazení volným prouděním, pojistky
1

fáze

a

spínání

bc

výstupní napětí

1 = jedna fáze, jedna spínaná fáze

0 = v nule

4-20 mA
de

detekce zkratu tyristorů
měření proudu

pojistky / max. I2t (A2s)

proudový
transformátor,
0,1 Vst na
100 Ohm / 1 A

0,-

24 = 100 až 240 Vst

0,-

48 = 277 až 480 Vst

0,-

60 = 277 až 600 Vst

210,-

vstup

F0 = proudový 4-20 mA
K1 = 22 až 26 Vst

f

hmotnost (kg)

0,700,0,-

K2 = 100 až 120 Vst

350,-

K3 = 200 až 240 Vst

420,-

alarm, detekce výst. proudu
0 = žádný

0,-

1 = detekce výstupního proudu

vnitřní /
12750

(vč. proudového transformátoru)

185 x 65 x
240
2,95

g

1 750,-

příručka
0 = anglická

0,-

1 = německá

0,-

Příslušenství
pojistka 65 A, 0808-0096-0000

24

1 050,-

S = detekce zkratu SCR, výstup 240 V/300 mA, včetně
proudového transformátoru

rozměry: v × š × h (mm)

0,-

02 = 24 až 48 Vst

C0 = napěťový 4,5 až 32 Vss

ano

12 250,-

1 295,-
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Polovodičová relé
Řada RM
jednofázové polovodičové relé
•
•
•
•
•
•
•

montáž na chladič·
dvojice antiparalelně zapojených tyristorů
stejnosměrné i střídavé řízení·
indikační LED
vnitřní varistor (RM 23, RM 40, RM 48)
izolační napětí 4 kV
snímatelný ochranný kryt IP20
elektricky a mechanicky optimalizovaná
svorkovnice

Střídavé SSR se dvěma antiparalelně zapojenými tyristory
spínanými v nule je určeno pro nejtypičtější průmyslové
aplikace, pro odporovou, induktivní i kapacitní
zátěž. Vnitřní varistor chrání před napěťovými špičkami.
Snímatelný kryt svorkovnice IP20 je součástí dodávky. Na
výstupní svorky lze připojit vodiče až do průřezu 16 mm2,
zakončené kabelovým kolíkem, vidlicí i okem. Spínání
v nule – značení A (RMA.....)

Přehled a ceny
Jmenovité
spínané napětí

230 Vst

400 Vst

480 Vst

600 Vst

Max. špičkové
napětí

650 Vp

850 Vp

1200 Vp

1600 Vp

Řídicí napětí

Jmenovitý proud
25 A

50 A

75 A

100 A

D: 4,5-32 Vss

RM 1A 23 D25
508,-

RM 1A 23 D50
586,-

RM 1A 23 D75
1 120,-

RM 1A 23 D100
1 420,-

A: 24-265 Vst,
24-190 Vss

RM 1A 23 A25
624,-

RM 1A 23 A50
680,-

RM 1A 23 A75


RM 1A 23 A100


D: 4,5-32 Vss

RM 1A 40 D25
791,-

RM 1A 40 D50
654,-

RM 1A 40 D75
1 130,-

RM 1A 40 D100
1 410,-

A: 24-265 Vst,
24-190 Vss

RM 1A 40 A25
752,-

RM 1A 40 A50


RM 1A 40 A75


RM 1A 40 A100


D: 4,5-32 Vss

RM 1A 48 D25
642,-

RM 1A 48 D50
749,-

RM 1A 48 D75
1 200,-

RM 1A 48 D100
1 480,-

A: 24-265 Vst,
24-190 Vss

RM 1A 48 A25
815,-

RM 1A 48 A50
915,-

RM 1A 48 A75
1 390,-

RM 1A 48 A100


D: 4,5-32 Vss

RM 1A 60 D25


RM 1A 60 D50
823,-

RM 1A 60 D75


RM 1A 60 D100
1 570,-

A: 24--265 Vst,
24-190 Vss

RM 1A 60 A25


RM 1A 60 A50


RM 1A 60 A75


RM 1A 60 A100
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Řada RS
Jednofázové polovodičové relé

•
•
•
•
•
•

montáž na chladič
stejnosměrné i střídavé řízení
indikační LED
izolační napětí 4 kV
snímatelný ochranný kryt IP20
elektricky a mechanicky optimalizovaná
svorkovnice

Střídavé SSR s triakem (10 A) nebo alternistorem (25 A,
40 A) je ekonomicky nenáročné řešení bezkontaktního
spínače pro odporovou zátěž. Snímatelný kryt
svorkovnice IP20 je součástí dodávky. Na výstupní svorky
lze připojit vodiče až do průřezu 16 mm2, zakončené
kabelovým kolíkem, vidlicí i okem. Spínání v nule – značení
A (RSA.....).

Přehled a ceny
Jmenovité spínané
napětí

230 Vst

400 Vst

480 Vst

Max.
špičkové
napětí

650 Vp

850 Vp

1200 Vp

Řídicí napětí

Jmenovitý proud

10 A

25 A

40 A

D: 4,5-32 Vss

RS 1A 23 D10
393,-

RS 1A 23 D25
459,-

RS 1A 23 D40
531,-

LA: 18-36 Vst/ss

RS 1A 23 LA10
487,-

RS 1A 23 LA25

RS 1A 23 LA40





D: 4,5-32 Vss

RS 1A 40 D10
399,-

RS 1A 40 D25
465,-

RS 1A 40 D40
537,-

LA: 18-36 Vst/ss

RS 1A 40 LA10

RS 1A 40 LA25





RS 1A 40 LA40
646,-

RS 1A 48 D10


RS 1A 48 D25
519,-

RS 1A 48 D40
592,-

RS 1A 48 LA10

RS 1A 48 LA25

RS 1A 48 LA40







D: 4,5-32 Vss

L: 18-36 Vst/ss
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Řada RZ

jmenovité napětí:
minimální napětí:
řídící napětí RZ3A..LD:
řídící napětí RZ3A. .D:
řídící napětí RZ3A.. A:
výstupní proud R zátěž:
výstupní proud L zátěž:
rozměry:
spínací frekvence:
rychlost sepnutí:
rychlost odpojení:

Třífázové polovodičové relé RZ 3A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.thermoprozess.cz

400/600 V~
24/42 V~
5 V=
4-32 V=
24-275 V~/24-50 V=
25/40/55/75 A, min. 150mA
5/B/15/20 A
(L x W x H) 103 x 73 x 41mm
45 až 65 Hz
10 až 20 ms dle typu
10 až 30 ms dle typu

pracují s provozním proudem až 75A při napětí 600V ( na přání je možné dodat i relé pro napětí 690V)
dodávají se i v provedení s vlastní tepelnou ochranou se signalizací stavu (v obj. kódu přiřaďte na konci P)
pouzdro zaručuje krytí IP10
k dispozici je příslušenství pro upevnění na DIN lištu
k indikaci stavu relé je v horní straně pouzdra LED dioda
max. průřez vodiče 16 mm2
řídící napětí 5VDC, 4-36 VDC, 24-60 VDC a 24-275 AC
jsou vestavěna ve stejném pouzdře jako předchozí řada RZ
spínání v 0

Přehled a ceny
Typ

Jmenovitý
proud

Jmenovité
napětí

Řídící napětí

Cena/ ks

Typ

Jmenovitý
proud

Jmenovité
napětí

Řídící napětí

Cena/ ks

RZ 3A 40 LD25

25 A

400 V~

5V=

1 920,-

RZ 3A 60 LD25

25 A

600 V~

5V=



RZ 3A 40 D25

25 A

400 V~

4 až 32V=

1 920,-

RZ 3A 60 D25

25 A

600 V~

4 až 32V=

2 260,-

RZ 3A 40 A25

25 A

400 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=



RZ 3A 60 A25

25 A

600 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=

2 320,-

RZ 3A 40 LD40

40 A

400 V~

5V=



RZ 3A 60 LD40

40 A

600 V~

5V=



RZ 3A 40 D40

40 A

400 V~

4 až 32V=

2 000,-

RZ 3A 60 D40

40 A

600 V~

4 až 32V=

2 400,-

RZ 3A 40 A40

40 A

400 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=



RZ 3A 60 A40

40 A

600 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=

2 480,-

RZ 3A 40 LD55

55 A

400 V~

5V=



RZ 3A 60 LD55

55 A

600 V~

5V=



RZ 3A 40 D55

55 A

400 V~

4 až 32V=

2 800,-

RZ 3A 60 D55

55 A

600 V~

4 až 32V=

3 020,-

RZ 3A 40 A55

55 A

400 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=



RZ 3A 60 A55

55 A

600 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=

3 020,-

RZ 3A 40 LD75

75 A

400 V~

5V=



RZ 3A 60 LD75

75 A

600 V~

5V=



RZ 3A 40 D75

75 A

400 V~

4 až 32V=

3 830,-

RZ 3A 60 D75

75 A

600 V~

4 až 32V=

4 020,-

RZ 3A 40 A75

75 A

400 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=



RZ 3A 60 A75

75 A

600 V~

24 až 275V~, 24 a6 50V=



Příslušenství SSR
typ SSR

chladiče

S pojistkové pouzdro panelové (6,35 × 32 mm)

RS (25A)

RHS100, zatěž. proud 15A, 3,0 °K/W)

RS (40A)

RHS90, zatěž. proud 32A, 1,35 °K/W)

584,-

S varistor 275 V, 6,5 kA 8/20uS (doporučeno pro 230 Vstř)

41,-

RM1A (25A)

RHS45A, zatěž. proud 20A, 2,7 °K/W

309,-

S varistor 320 V, 6,5 kA 8/20uS

47,-

RM1A (50A)

RHS301, zatěž. proud 45A, 0,8 °K/W)

848,-

S varistor 510 V, 6,5 kA 8/20uS (doporučeno pro 400 Vstř)

RZ3A (40A)

RHS301 easy, zatěž. proud 36A



S varistor 550 V, 8 kA 8/20uS

125,-

RZ3A (75A)

RHS301F easy, zatěž. proud 65A



S útlumový RC člen 400 Vstř

42,-

teplovodivá pasta
S MT-HRA170

přepěťové ochrany

14,-

283,-

ostatní
ochranný kryt SSR Crydom, jedna fáze

78,-

ultrarychlé pojistky 6,35 × 32 mm, 500 Vst
S FF 6,3 A, 10A, 12,5A, 16A, 20A

72,-

ochranný kryt SSR Crydom Serie 53TP, tři fáze
47,-
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Topná tělesa
Pro všechny průmyslové aplikace máme k dispozici rozsáhlý sortiment
topných těles WATLOW. At‘ se jedná o ohřev pevných látek, kapalin,
vzduchu nebo sálavý ohřev, jsme schopni nabídnout našim zákazníkům
topné patrony, kroužky, pásy, ohebná tělesa, ohřívače vzduchu, vody,
olejů a mnohem více od několika Watt až po desítky kW. Výrobky
WATLOW se díky použití prvotřídních materiálů vyznačují především
vysokým výkonem, zakázkovým provedením a dlouhou životností.

Topné patrony EB, FIREROD
a HT- FIREROD
V roce 1954 si společnost WATLOW nechala patentovat první topnou
patronu pod názvem FIREROD. Ačkoli se od té doby mnohé v jejich
konstrukci změnilo, WATLOW si technologický náskok stále udržuje.
FIREROD je již více než 50 let jedničkou v oblasti vytápění topnými
patronami.
Při výrobě patron FIREROD, EB a HT-FIREROD jsou pod
velmi přísnou kontrolou použity prvotřídní materiály. Mezi jejich
nejdůležitější rysy patří vysoký výkon, velmi dobrý přenos tepla
a stejnoměrnost, odolnost proti oxidaci a korozi při vysokých
teplotách a široký výběr v metrickém nebo palcovém provedení
a možnost vestavění čidla teploty.

Materiál pláště

Max. výkonová
hustota

Max. provozní teplota

EB: nerezová ocel

30 W/cm2

600°C

FIREROD: Incoloy

60 W/cm

2

870°C

HT-FIREROD: Incoloy

20 W/cm2

1000°C

Použití
• při zpracování plastů
• vyhřívání forem, desek
• vyhřívání kapalin a plynů

Hodnoty závislé na průměru
Průměr pláště v mm

6,5 mm

8,0 mm

10,0 mm

12,5 mm

16,0 mm

20,0 mm

Průměr pláště v palcích

¼

3/8 “

½“

5/8“

¾“

Max. standardní délka v mm (jiná dl. na požádání)

800 mm

1200 mm

1200 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

Napětí

250 V

250 V

250 V

250 V

480 V

480 V

Max. proud (u standardního provedení)

4,4 A

6,7 A

9,7 A

9,7 A

23 A

23 A

Typy vývodů patron

pravoúhlý převod
s opláštěním VA

pravoúhlý převod
s měděnou přechodkou
a s opláštěním VA

příruba

šroubení, mosazné nebo VA,
metrický nebo NPT závit

nerezové opletení,
utěsněný přívod

opláštění VA,
utěsněný přívod

teﬂonová izolace, utěsněný přívod,
zabudované termočlánkové čidlo

teﬂonová izolace, utěsněný přívod

izolace ze skelného vlákna,
utěsněný přívod

izolace ze skelného vlákna,
nalisovaný přívod

pravoúhlý přívod s měděnou
přechodkou a s nerezovým opletením

Vývody jsou standardně dodávány v délce 250 mm a s izolací ze sklovlákna. Dle přání zákazníka jsme schopni dodat patrony
i v jiných délkách a typech izolace (teﬂon, silikon, vysokoteplotní sklovlákno). Stejně tak se může zákazník rozhodnout pro
krimpovaný nebo zapuštěný vývod. U patron delších než 150 mm se zapuštěnými vývody je na konci pláště nevytopená zóna
v délce 25 mm.

pravoúhlý přívod
s nerezovým opleením

TOPNÁ TĚLESA
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Ohebná topná tělesa od WATLOW jsou, jak již sám název
říká, tenká, ﬂexibilní a formovaná přesně podle tvaru
Vašich přístrojů. Při řešení vyhřívání se nekladou meze
Vaší fantazii a s chutí lze tento produkt použít i v těch
nejkomplikovanějších tvarech, aniž by bylo nutné snížit
efektivitu topení.

Ohebná tělesa

Materiál

Max. výkonová
hustota W/cm2

Doporučená
výkonová hustota
W/cm2

Max. provozní
teplota

Silikonkaučuk

12,4

0,78

260°C

Kapton (Polyimid)

12,4

0,78

200°C

Mica (HT – folie)

17,0

3,1

595°C

Neopren

1,7

0,31

120°C

Kabelová tělesa

Použití:
• zdravotnická zařízení (např. pro krevní
analýzy, koupelové terapie apod.)
• při ochraně před mrazem pro hydraulické
systémy, zařízení v letadle
• kuchyňská technika
• vyhřívání baterií, různých částí automobilů
• satelitní a komunikační zařízení
• ventily

Tyto vysoce výkonné prvky s malým průměrem jsou
standardně dodávány v provedení s ušlechtilou
ocelí 1.4301. Na požádání jsou k dostání
s pláštěm Inconel nebo s ušlechtilou ocelí 1.4435.
U vybraných těles je též součástí nabídky vestavěné
termočidlo typu J nebo K .
Proﬁl kabelu:

•
•

Použití
• extruder
• zpracování plastů
• zpracování polovodičů
• zdravotnická zařízení
• zahřívání vzduchu, kapalin, plynů
• tepelné zpracování kovů
• zařízení pro restaurace a potraviny
• vyhřívání ve vakuu
• textilní výroba
• výroba laminátu

Všestranný kabelový prvek od WATLOW je možné použít
v mnoha konﬁguracích pro různá řešení. Standardní
konﬁgurace obsahují:
•
•
•
•
•
•

kulatý
pravoúhlý

napřímené těleso
spirálové těleso ve tvaru trysky
spirálové těleso ve tvaru trysky s rozděleným výkonem
hvězdice
plochá spirála
klikaté těleso

Materiál pláště

Doporučená
výkonová hustota

Max. provozní
teplota

Ušlechtilá ocel nebo Inconel

4,6 W/cm2

650°C

Inconel® je zapsaná ochranná známka Special Metals Corporation.
Pro zakázkové úpravy volejte 387 313 182. Další typy teplotních čidel naleznete na www.watlow.com
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K-Ring je precizním produktem, který v sobě spojuje přednosti
kabelových prvků WATLOW s novodobou technologií v oblasti
přenosu tepla. Byl vyvinut, aby zpracovatelům plastů poskytl tryskové
těleso splňující vysoké nároky na tepelný přenos, rozmístění teploty
na trysce a současně měl dlouhou životnost. Vzhledem ke své
konstrukci může být toto těleso použito při vysokých teplotách.

Maximální provozní

Přípustná výkonová hustota

teplota

u vnitřního průměru

650°C

max. do 50W/ cm2 u H7 / H6

Max. provozní napětí
do 240 V

Použití:
• vstřikování plastů
• trysky pro lití zinku a olova
• lepení za horka
• laboratorní zařízení pro analýzy

Mini K-ring
Výsledkem dalšího vývoje osvědčeného K-ringu
je MINI K-RING s nejmenší možnou tloušt´kou
stěny 2,5 mm. Tento prvek je vhodný zvláště pro
uživatele vícenásobných trysek a nástrojů. Jeho
hlavní předností je malý prostor, který zaujímá,
pružné vývody a malé rozměry hermeticky těsnícího
adaptéru vývodů.

Maximální provozní
teplota

Přípustná výkonová hustota u vnitřního průměru

Max. provozní napětí

650°C

max. do 50W/ cm2 u H7
/ H6

do 240 V

Použití:
• vstřikování plastů
• trysky pro lití zinku a olova
• lepení za horka
• laboratorní zařízení pro analýzy

K - ring

Mini K - ring

Max. napětí

240 V

240 V

Max. proud/ výkon

4,5 A / 1000 W

2,0 A / 480 W

Nejmenší vnější průměr

20 mm

10 mm

Nejmenší tloušt´ka stěny

3,5 mm

2,5 mm

Nejkratší těleso (L min)

15 mm

15 mm

Nejdelší těleso (L max)

L max = ID x 6,5max. 300 mm

L max = ID x 6,5max. 300 mm

Použité kabelové těleso

2,6 x 3,9 mm

prům. 1,5 mm

Termočlánek

typ „J“ , typ „K“možný vně i uvnitř

typ „J“ , typ „K“ pouze vně

Izolace vývodu (nebo izolace čidla)

sklovlákno teﬂon

teﬂon

Ochrana vývodu

trubice ze sklovláknaopletení z ušlechtilé ocelitrubice
z ušlechtilé oceli

-

Adaptér vývodu

Standardně: utěsněný

-

provedení vývodu

jednoduchý

dvojitý

Délka nevytopené zóny u vývodu

Standardně: minimálně 25 mm k adaptéru(lze poptat i delší)

Standardně:100/ 150 mm k adaptéru(lze
poptat delší i kratší)

Zesílený konec vývodu

prům. 7,7 mm,

-

Vývod

Standardně: 1000 mm lanko s izolací sklovlákno

Standardně: 1000 mm lanko s izolací teﬂon

Pro zakázkové úpravy volejte 387 313 182. Další typy teplotních čidel naleznete na www.watlow.com
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Mezi zástupce pásových těles patří především minerálně izolovaný MI
Band, ﬂexibilní THINBAND a standardní Mica Band. Vyznačují se spolehlivostí, vysokým výkonem, krátkým časem pro zahřátí, jednoduchou instalací
a jsou ideální pro stroje a zařízení v oblasti zpracování plastů.

Materiál pláště a typ tělesa

Max. výkonová hustota

Ušlechtilá ocel s izolací
Mikanit

8,5 W/ cm2

540°C

Ušlechtilá ocel s minerální
izolací:
Tryska
Cylindr (MI Band)

35,7 W/ cm2
15,5 W/ cm2

760°C
760°C

8,5 W/ cm2

480°C

Pohliníkovaná nebo
pozinkovaná ocel s izolací
Mikanit
(THINBAND/ Mica Band)

Max. provozní teplota

Použití:
• extruder
• stroje na výrobu fólií
• stroje pro vstřikování plastů
• cylindrická vytápění

Plochá tělesa

Plochá topná tělesa Mica (Mikanit) a lamelová tělesa 375 od WATLOW
jsou ideálním řešením pro široké spektrum použití. Jednoduše se připevní
svorkami nebo přišroubují na plochý povrch nejrůznějších těles, nádrží
či krytu přístrojů. Plochý topný prvek 375 se díky žebrům výborně hodí
k vyhřívání vzduchu, vysoušecích pecí, topných těles k vytápění místností
nebo třeba i tepelné úpravě potravin.

Materiál pláště

Max. výkonová
hustota W/ cm2

Max. provozní
teplota

Ocel s hliníkovým povrchem a žáruvzdornou izolací

15,5

593°C

Ušlechtilá ocel s žáruvzdornou izolací

14,0

650°C

Ušlechtilá ocel s mikanitovou izolací

7,8

540°C

Ušlechtilá ocel s minerální izolací

15,5

760°C

Pozinkovaná ocel s mikanitovou izolací

8,5

480°C

Použití:
• lití forem
• vyhřívání nádrží a desek
• obalová technika
• zařízení pro zahřívání potravin
• zahřívání vzduchu
• tlakové kotle
• ochrana před mrazem a vlhkostí

Pro zakázkové úpravy volejte 387 313 182. Další typy teplotních čidel naleznete na www.watlow.com
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Teplotní čidla
Svařované termočlánky MT
•
•
•

MT - abc-d-efg/ xxx
MT - abc-d-S-efg/ xxx
S - přídavné nerezové opletení

jednoduché a levné termočlánkové čidlo pro
průmyslové použití
svařený termočlánek – lanko, drát
svařený termočlánek – holý drát

Termočlánkový holý drát

MT - abc-d/ xxx
a

kalibrace (typ) termočlánku

J

J (Fe-Ko)

K

K (NiCr-Ni)

bc

průměr vodičů v jednotkách AWG

Výpočet ceny:
160 Kč + cena za 1 m termočlánkového
vedení (dle jeho délky a materiálu)

průměr/mm

průřez/mm2

16 - 1,3

1,3

20 - 0,8
24 - 0,5

Množstevní slevy:
0 - 10 ks

0%

0,5

11 - 50 ks

5%

0,2

51 - 100 ks

15%

28 - 0,3

0,08

101 ks a více

20 %

30 - 0,26

0,05

d

druh vodiče

1

plný drát, standardní přesnost

2

plný drát, zvýšená přesnost

3

lanko, standardní přesnost

efg

konstrukce termočl. vedení

materiál izolace

max. stálá teplota

301

silikonové vlákno/sil. vlákno

980 oC

304

skelné vlákno/skelné vlákno

480 oC

305

dvojité skelné vlákno/skelné vlákno 480 oC

321

vysokoteplotní skelné vlákno

705 oC

507

FEP/FEP

205 oC

další možnosti konzultujte s námi
xxx délka „L“ v cm
příklad

L

030 = 30 cm

Příklad značení
MT-K24-1-507/300

○

termočlánkové vedení, plný drát, izolace FEP,
délka 300 cm

MT-K24-1-S-507/300

○

termočlánkové vedení, plný drát, izolace FEP,
délka 300 cm, nerezové opletení

MT-K20-1/100m

○

termočlánkový holý drát, délka 100 cm

Pro zakázkové úpravy volejte 387 313 182.
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Plášťové termočlánky a odporová čidla
Termočlánkové čidlo T10

•
•

Odporové čidlo T10

•

termočlánkové čidlo pro průmyslové použití,
s nerezovým pláštěm· lankový vývod
maximální provozní teplota až 450 °C
(podle provedení)

čidlo Pt100 pro průmyslové použití,
s nerezovým pláštěm
lankový vývod
maximální provozní teplota
až 450 °C (podle provedení)

•
•

T10 abcdefghij - 0

T10 abcdefghij - 0

a

kalibrace (typ) termočlánku

a

teplotní snímač

J

J (Fe-ko)

A

Pt100 tř. přesnosti A

K

K (NiCr-Ni)

b

průměr pláště „D“

b

průměr pláště „D“

5

5,0 mm

5

5,0 mm

6

6,0 mm

6

6,0 mm

8

8,0 mm

8

8,0 mm

cd

délka pláště „M“

cd

délka pláště „M“

03

30 mm

01

10 mm

04

40 mm

02

20 mm

06

60 mm

03

30 mm

08

80 mm

04

40 mm

10

100 mm

06

60 mm

e

tvar měrného konce

08

80 mm

F

plochý

10

100 mm

R

kulatý

e

tvar měrného konce

D

do špičky 118°

F

plochý

f

zapojení

R

kulatý

2

2-vodičové

D

do špičky 118°

3

3-vodičové

f

galvan. odd. termočlánku a pláště

4

4-vodičové pouze pro průměr 6 a 8 mm

A

bez izolace

ghi délka vývodu „L“

B

s izolací

150

1,5 m

ghi

délka vývodu „L“

300

3m

150

1,5 m

500

5m

300

3m

libovolná

500

5m

j

libovolná

F

j

konstrukce vývodu

H

F

skelné vlákno (max. 450°C)

konstrukce vývodu
skelné vlákno (max. 450°C), 2/3 – vodičové
skelné vlákno (max. 450°C), nerezové opletení,
2/3 – vodičové

G

skelné vlákno (max. 450°C), kovové opletení

T

teﬂon/silikon (max. 200°C), 2/3/4 – vodičové

H

skelné vlákno (max. 450°C), nerezové opletení

U

teﬂon/skelné vlákno (max. 260°C), nerezové

T

teﬂon/silikon (max. 200°C)

opletení, 2/3/4 – vodičové

Pro zakázkové úpravy volejte 387 313 182.
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Plášťové termočlánky
s minerální izolací
Styl AB s jednoduchým vývodem
Styl AC s Mini nebo Standard konektorem
Styl AQ s miniaturní kovovou přechodkou
Styl AF s přechodkou a pružinovým odlehčením pro vývod
Styl AR s hlavicí

Vysokoteplotní termočlánky
do 2315°C
Styl HC s Standard konektorem
Styl HF s kovovou přechodkou

Konektory Standard a Mini
•
•
•

Standard 900, 901
Mini 850, 851
povolená okolní teplota pro Standad a Mini konektory
je 200 oC

Fitinky teplotních čidel
Typ ﬁtinku

Jednoduchý závit 1/8 NPT

Materiál

Plášť
(v in.)

Závit NPT
(v in.)

HEX
(v in.)

Délka
(v in.)

Objednací kód

303 SS

0.063 až 0.250

1/8

7/16

11/16

A

303 SS

0.125 až 0.250

1/4

9/16

7/8

B

303 SS

0.125 až 0.250

1/2

7/8

1

D

303 SS

0.125 až 0.250

1/2

7/8

13/4

F

volitelná délka

Jednoduchý závit 1/4 NPT
volitelná délka

Jednoduchý závit 1/2 NPT
volitelná délka

Dvojitý závit 1/2 NPT
volitelná délka

Pro zakázkové úpravy volejte 387 313 182. Další typy teplotních čidel naleznete na www.watlow.com
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Kompenzační
a termočlánková vedení
Systém kódování
jednotlivých položek

·

pro termočlánky typu J, K, S, T, E, B, C·
plný drát nebo lanko
teplotní odolnost až 1200 °C
odolnost proti vlhkosti, olejům,
rozpouštědlům a dalším chemickým látkám
elektromagnetická odolnost (elektrické
stínění, kroucený pár)
možnost přídavného opletení

·
·
Kompenzační a termočlánková vedení SERV-RITE® ﬁrmy
WATLOW GORDON jsou pro své vynikající vlastnosti
·
a spolehlivost známy již od roku 1914. Dnes jsou vedení
vyráběna nejmodernější technologií. přísná kontrola
·
materiálů, nejnovější strojní vybavení, důsledná kontrola
výroby a rozsáhlý sklad standardních typů znamenají
rovnoměrnou, nejvyšší kvalitu a rychlé dodávky několika
desítek standardních typů, včetně možnosti zakázkových
konstrukcí.
V naší nabídce naleznete desítky typů vedení SERV-RITE®. Pro všechny používané typy termočlánků a pro různorodé
požadavky na teplotní, mechanickou a elektromagnetickou odolnost.
Druh vedení
Kód

Popis

1

termočlánkové, plný drát, standardní přesnost

2

termočlánkové, plný drát, zvýšená přesnost

3

termočlánkové, lanko, standardní přesnost

4

termočlánkové, lanko, standardní přesnost

5

kompenzační, plný drát, standardní přesnost

6

kompenzační, plný drát, zvýšená přesnost

7

kompenzační, lanko, standardní přesnost

8

kompenzační, lanko, standardní přesnost

Průměr/ průřez vodiče

Typ termočlánku
Typ termočlánku

J

K

S

T

E

B

C

Kód

J

K

S

T

E

B

C

Průměr/ mm
Průřez/ mm

2

Kód

1,3

0,8

0,5

0,3

0,26

1,32

0,5

0,2

0,08

0,05

16

20

24

28

30

Přídavné opletení
Materiál

Nerezová ocel

Měď

Alloy 600®

Poznámka

Nejpoužívanější, zejména pro
konstrukce s izolací ze skelných
vláken.

Pro všechny standardní typy,
určeno pro elektromagnetické
odstínění.

Vysokoteplotní nerezová ocel do
1200 °C. Používá se v kombinaci
s vysokoteplotní izolací, pro průměry
vodičů 0,5 mm a více.

Kód

S

C

N

Příklady kódování termočlánkového vedení
Vedení s nerezovým opletením
K
24
typ termočlánku
průměr vodiče

-

3
druh vedení

-

S
přídavné opletení

-

502
konstrukce izolace

Termočlánkové vedení typu „K“ se standardní tolerancí, lanko s průměrem 0,5 mm, s dvojitou skelnou izolací skelným vláknem
a s nerezovým opletením.
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Kód

Vnitřní izolace

Vnější izolace

155

skelné vlákno

157

www.thermoprozess.cz

Max. teplota

Poznámka

ServTex

343°C

impregnace

TFE, skelné vlákno

ServTex

316°C

impregnace (teﬂon)

301

silikonové vlákno

silikonové vlákno

1093°C

bez označení polarity, bez impreg.

304

skelné vlákno

skelné vlákno

538°C

impregnace

305

dvojité ovinutí skelným skelné vlákno
vláknem

538°C

impregnace pryskyřicí

306

skelné vlákno

skelné vlákno

538°C

bez označení polarity, bez impregnace

313

skelné vlákno

skelné vlákno

538°C

impregnace pryskyřicí

321

vysokoteplotní skelné
vlákno

vysokoteplotní
skelné vlákno

871°C

impregnace (lak)

350

keramické vlákno

keramické vlákno

1427°C

do nejvyšších teplot

355

keramické vlákno

keramické vlákno

1427°C

do nejvyšších teplot

365

silikonové vlákno

silikonové vlákno

1093°C

bez označení polarity, bez impreg.

502

PVC

PVC

105°C

nízká cena

507

FEP

FEP

260°C

ﬂuoroplastická izolace

508

TFE

TFE

316°C

slinuté (sintrované) teﬂonové ovinutí

509

FEP

FEP

260°C

kroucený vodič, stínicí fólie

510

PVC

PVC

105°C

kroucený vodič, stínicí fólie

512

polyimid

polyimid

427°C

slinutý KAPTON®

Služby
150,

info@thermoprozess.cz
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U Výstaviště 30 • 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 387 313 182 • Fax: +420 385 340 947

Watlow Electric Manufacturing Company
Náš partner pro tepelné systémy, měřicí a regulační techniku
Watlow je absolutní špičkou ve svém oboru a patří k největším světovým výrobcům zařízení pro průmyslové
tepelné procesy. Vyvíjí a vyrábí veškeré komponenty jako jsou topná tělesa, teplotní čidla a regulátory.
Nabízí široký sortiment výrobků a především jistotu, kterou můžete získat pouze u výrobce, který díky svému
širokému zaměření spojuje zkušenosti z celého oboru, s tradicí delší než 75 let.

THERMOPROZESS s.r.o.

Riegrova 2668/6c
CZ-370 01, České Budějovice
tel.: +420 387 313 182
fax: +420 385 340 947
e-mail: info@thermoprozess.cz
www.thermoprozess.cz
České Budějovice

THERMOPROZESS Austria GmbH
Florianiweg 4
A-4552 Wartberg
tel.: +43 7587 6000 0
fax: +43 7587 6000 30
e-mail: ofﬁce@thermoprozess.at
www.thermoprozess.at

Wartberg a. d. Krems

Vyhrazujeme si právo tuto dokumentaci kdykoliv a jakkoliv měnit bez předchozího upozornění včetně cen zde uvedených. Všechny ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.

