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Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte unterstützen
B Lesen
Sie uns, diese Betriebsanleitung zu verbessern. Für Ihre Anregungen sind wir dankbar.

H

Telefon
+49 661 6003-716
Telefax
+49 661 6003-504
Sollten bei der Inbetriebnahme Schwierigkeiten auftreten, bitten wir Sie, keine unzulässigen
Manipulationen oder Handlungen vorzunehmen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt!
Bitte setzen Sie sich mit dem Lieferanten oder dem Stammhaus in Verbindung.

- Dokumentation
- Konformitätserklärung /
White Paper
- Zertifikate
- China RoHS
qr-605055-de.jumo.info

read these Operating Instructions before commissioning the device. Please assist us in
B Please
improving these operating instructions where necessary. Your comments will be appreciated.

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Návod k použití

H

Phone
+49 661 6003-0
Fax
+49 661 6003-607
If any difficulties should arise during commissioning, you are asked not to undertake any unauthorized manipulations on the device. This will endanger you rights under the device warranty!
Please contact your supplier or the main factory.

- Documentation
- Declaration of Conformity /
White Paper
- Certificate
- China RoHS
qr-605055-en.jumo.info

tím, než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si prosím celý návod k použití.
B Před
V případě návrhů na zlepšení tohoto návodu a dotazů nás neváhjete kontaktovat.
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1. Einleitung
1.1 Verwendung
l Explosionsgeschützte Aufbau-Thermostate JUMO exTHERM-AT überwachen oder
regeln Temperaturen in explosionsgeschützten Bereichen.
Zone 1 oder 2: Gasen, Dämpfe und Nebel
Zone 21 oder 22: brennbare Stäube und Staub-/Luftgemisch.
l Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind die einschlägigen Bestimmungen zur Montage und zum Betrieb von Einrichtungen in diesem Bereich zu beachten.
l Hybride Gemische: Falls am Errichtungsort eine gefährliche Atmosphäre, die
durch Gase, Dämpfe oder Nebel explosionsgefährdet ist und gleichzeitig eine solche,
die durch brennbare Stäube explosions gefährdet ist, auftreten kann, können sich die
sicherheitstechnischen Kenngrössen der Gase, Dämpfe, Nebel und der brennbaren
Stäube ändern. In solchen Fällen ist es angezeigt, die Eignung des vorgesehenen Gerätes durch eine entsprechende Fachstelle überprüfen zu lassen.

1.2 Kennzeichnung
l Ausführung nach
DIN EN 14597 als:

TW
Temperaturwächter
STW Sicherheits-Temperaturwächter
STB
Sicherheits-Temperaturbegrenzer
l Baumusterprüfung nach: Normenreihe EN 60079
l Aufbau-Thermostate JUMO exTHERM-AT entsprechen der
DIN EN 60730 (VDE 0631).
l ATEX-Kennzeichnung:
II 2G Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
l IECEx-Kennzeichnung Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
(optional):
Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
l Prüfbescheinigung ATEX:
EPS 11 ATEX 1 354
l Prüfbescheinigung IECEx (optional): IECEx EPS 13.0046

1.3 Sicherheitshinweise

Telefon:
+420 541 321 113
Fax:
+420 541 211 520
Pokud se i přesto setkáte s nějkými nejasnostmi týkající se obsluhy přístroje, neprovádějte
žádné neodborné kroky nebo manipulaci s přístrojem. Mohlo by dojít ke ztrátě nároku na
záruční dobu. Spojte se s naším nejbližším zastoupením nebo prodejcem.

- Dokumentace
- Prohlášení o shodě /
White Paper
- Certifikát
- China RoHS
qr-605055-cz.jumo.info

Introduction

Úvod

Application

Aplikace

l JUMO exTHERM-AT explosion-protected surface-mounted thermostats monitor or
control temperatures in explosion-protected areas.
Zone 1 or 2:
Gases, vapors and mist
Zone 21 or 22:
Combustible dusts and dust/air mixtures.
l When used in potentially explosive areas, the requirements applicable to mounting
and operating devices in these areas must be followed.
l Hybrid mixtures: If a hazardous atmosphere can occur at the place of installation
that is potentially explosive because of gases, vapors or mist, and at the same time, one
that is potentially explosive because of combustible dust, the safety characteristics of the
gases, vapors, mist and combustible dusts may change. In such cases, it is advisable to
have the suitability of the intended device checked by a relevant specialist agency.

l JUMO exTHERM-AT teplotní hlídač nebo regulátor teploty pro vnější montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Zóna 1 nebo 2: plyny, páry a mlhy
Zóna 21 nebo 22: hořlavý prach a prachové směsi.
l Při použití v potenciálně výbušném prostředí musí být aplikovány podmínky pro montáž
a provoz zařízení v těchto podmínkách.
l Hybridní směsi: Jestliže může v místě instalace dojít k potenciálně výbušné atmosféře
vlivem plynů, par nebo mlhy a současně hořlavého prachu, může dojít ke změně
bezpečnostních charakteristik plynů, par, mlhy a hořlavého prachu. V takovém případě je
vhodné, aby bylo prováděno odpovídajícím způsobem testovaní zařízení příslušnou
odbornou agenturou.

Marking

Označení

l Designed in acc.
to EN 14597 as a:

TW
Temperature monitor
STW Safety temperature monitor
STB
Safety temperature limiter
l Type examination acc. to the: EN 60079 series of standards
l JUMO exTHERM-AT surface-mounted thermostats comply with
EN 60730 (VDE 0631).
l ATEX mark:
II 2G Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
l IECEx mark (optional): Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
l Test certificate ATEX:
EPS 11 ATEX 1 354
l Test certificate IECEx (optional): IECEx EPS 13.0046

l Provedení podle
DIN EN 14597:

TW
Teplotní hlídač
STW Bezpečnostní teplotní hlídač
STB
Bezpečnostní teplotní omezovač
l Osvědčení o typové zkoušce: norma EN 60079
l Termostat pro vnější montáž JUMO exTHERM-AT
podle EN 60730 (VDE 0631).
l Označení ATEX:
II 2G Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
l Označení IECEx (volitelné): Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
l Zkušební certifikát ATEX:
EPS 11 ATEX 1 354
l Zkušební certifikát IECEx (volitelné): IECEx EPS 13.0046

Safety notes

Bezpečnostní upozornění

l Das Öffnen des innenliegenden Thermostatgehäuses ist nicht zulässig.
Der Explosionsschutz geht verloren.
l Das Öffnen des Deckels in Zone 21 und 22 ist nicht zulässig.
l Bei Kunststoffkabelverschraubung ist der Einsatz nur zulässig in Bereichen, die als
solche mit geringem Risiko mechanischer Gefährdung eingestuft sind.
l Knicken oder Durchtrennen der Fernleitung führt zum dauerhaften Ausfall des Gerätes.
l Beim Verlegen der Fernleitung, Biegeradius  5 mm einhalten.
l Beim Bruch des Messsystems kann Füllflüssigkeit austreten.

l It is not admissible to open the internal thermostat case.
Explosion protection will be lost.
l It is not admissible to open the lid in zones 21 and 22.
l In case of plastic cable fittings, the use is only allowed in areas that are classified as
areas with low risk of mechanical danger.
l Cutting through or kinking the capillary will lead to permanent device failure.
l When routing the capillary ensure a bending radius of  5 mm.
l Liquid may escape in the event of a measuring system fracture.

l Není přípustné otevření vnitřního krytu termostatu.
Dojde ke ztrátě ochrany proti výbuchu.
l Není přípustné otevření víka v zónách 21 a 22.
l Pro plastové kabelové průchodky je nasazení povoleno pouze v oblastech, které jsou
klasifikovány jako oblasti s nízkým rizikem mechanického nebezpečí.
l Nalomení nebo přerušení kapilárního vedení vede k trvalému poškození přístroje.
l Při vedení kapiláry je nutné zajistit poloměr ohybu  5 mm.
l Při poruše měřicího systému může dojít k úniku kapaliny.

Physikalische und toxikologische Eigenschaften des Ausdehnungsmittels, welches im Falle
eines Messsystembruchs austreten kann:

Physical and toxicological properties of the expansion medium that may escape in the event of a
measuring system fracture:

Fyzikální a toxikologiké vlastnosti rozpínacího média, které může uniknout v případě poškození
měřicího systému:

Gefährliche
Reaktion

Zündtemperatur
°C

< +200

nein

+375

wassergefährdend

reizend

Toxikologie
gesundheitsgefährdend

Klasse 1,
schwach
gefährdend
ja

toxisch

nein
1

 200  +350
nein
+490
ja
nein
 350  +500
nein
-nein
1 Über eine Gesundheitsgefährdung bei kurzzeitiger Einwirkung und geringer Konzentration, z.B. bei Messsystembruch, gibt es bis jetzt keine einschränkende gesundheitsbehördliche Stellungnahme. Beim Bruch des
Messsystems kann Füllflüssigkeit austreten (max. 3 cm3).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Typ
Regel- bzw. Grenzwertbereich
Teile-Nr.
Fabrikationsnummer
zulässige Umgebungstemperatur
Ex-Kennzeichnung
Prüfstelle / -bescheinigung
Prüfstelle / -bescheinigung (optional)
Fertigungsjahr
Fertigungswoche
lfd. Gerätenummer
Schaltleistung

Musterbeispiel

2. Gerät identifizieren

Control range with
scale limit value
°C

Dangerous
reaction

Ignition
temperature
°C

< +200

No

+375

Water
contaminant

Irritant

Toxicology
Danger to health

Class 1,
mildly
contaminant
Yes

Toxic

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(9)

( 12 )

(10) (11)

(8)

3. Montage
3.1 Allgemeines
l Einbaulage nach DIN 16257; NL 0 ... NL 90

Regulační rozsah s
mezní hodnotou rozsahu
°C

Nebezpečné
reakce

Teplota
vznícení
°C

< +200

ne

+375

No
1

 200  +350
No
+490
Yes
No
 350  +500
No
-No
1 At present, no statement concerning health hazards in the event of short-term exposure and low
concentration (e.g. measuring system rupture) has been made by the health authority. Filling fluid may
leak out in the event of a measuring system break (up to 3 cm3).

example / Идеальный пример

Regelbereich mit
Skalenendwert
°C

Kontaminujicí
vodu
Dráždivý
Třída 1,
mírně
kontaminující
ano

Toxikologie
Nebezpečí pro
zdraví

Toxický

ne

1
 200  +350
ne
+490
ano
ne
 350  +500
ne
-ne
1 V současnosti nejsou známa žádná zdravotní rizika v případě krátkodobého působení v nízkých koncentracích
(např. při poškození měřicího systému). Při poškození měřicího systému může plnicí kapalina unikat (max. 3 cm3).

Device identification

Identifikace přístroje

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Type
Control range or limit value range
Part no.
Fabrication number
Admissible ambient temperature
Ex mark
Testing agency / test certificate
Testing agency / test certificate (optional)
Year of production
Week of production
Serial number
Switching capacity

Typ
Regulační rozsah nebo mezní hodnota rozsahu
Číslo položky
Výrobní číslo
Povolená teplota okolního prostředí
Označení Ex
Zkušební agentura / zkušební certifikát
Zkušební agentura / zkušební certifikát (volitelné)
Rok výroby
Týden výroby
Sériové číslo
Spínaný výkon

Mounting

Montáž

General

Obecné

l Mounting orientation according to DIN 16257; NL 0 to NL 90

l Montážní poloha je v souladu s DIN 16257; NL 0 ... NL 90

3.2 Gehäuse öffnen

Opening the case

Otevření pouzdra

3.3 Schaltkopf befestigen

Mounting the switching head

Montáž spínací hlavice

( 1 ) mit starrem Schaft

( 1 ) With a rigid shaft

( 1 ) s pevným stonkem

( 2 ) mit Wandbefestigung

( 2 ) With a wall mounting

( 2 ) pro montáž na stěnu

Ø-6,3 mm

82 mm

(1)

(2)

* bei Doppelthermostat

3.4 Schutzrohrmontage

(1)

l Die Geräte dürfen nur mit passenden Schutzrohren betrieben
werden.
l Im Betriebsmedium Luft kein Schutzrohr einsetzen.
h Bei Ausführung mit Fernleitung, Fühler durch Klemmbügel ( 1 )
gegen Herausgleiten sichern.
h Der Temperaturfühler ( 2 ) muß vollständig in das Medium eintauchen
Fühler-Ø Schutzrohr-Ø Material
Zone
6 mm
8 x 0,75 mm Messing/Edelstahl 1, 2, 21, 22
2 x 6 mm 15 x 0,75 mm Messing/Edelstahl 1, 2, 21, 22
6 mm
10 x 1,5 mm Edelstahl
0, 1, 2, 20, 21, 22

106 (204*) mm

(2)

(2)

* For a double thermostat

* pro dvojitý termostat

Protection tube mounting

Montáž ochranné jímky

l The appliances may only be operated with suitable protection tubes.
l Do not use any protection tube in medium air.

l Přístroj může být provozován pouze s odpovídající ochrannou jímkou.
l Nepoužívejte žádné ochranné jímky v provozním médiu "vzduch".

h For the version with capillary, secure the probe against dropping
using the clamping bracket ( 1 ).
h Ensure that the temperature probe ( 2 ) completely immerges into the
medium.

h U verze s kapilárou zajistěte měřicí sondu proti pádu pomocí upínacího
šroubu.( 1 ).
h Teplotní čidlo ( 2 ) musí být plně ponořeno
do média.

Probe Ø

Protection
tube Ø
6 mm
8 x 0,75 mm
2 x 6 mm 15 x 0,75 mm
6 mm
10 x 1,5 mm

Material

Zone

Čidlo Ø

brass/stainless steel
brass/stainless steel
stainless steel

1, 2, 21, 22
1, 2, 21, 22
0, 1, 2, 20,21, 22

6 mm
2 x 6 mm
6 mm

Ochranná
jímka Ø
8 x 0,75 mm
15 x 0,75 mm
10 x 1,5 mm

Materiál

Zóna

mosaz/nerezová ocel 1, 2, 21, 22
mosaz/nerezová ocel 1, 2, 21, 22
nerezová ocel
0, 1, 2, 20, 21, 22

ATEX-Zertifikate / ATEX certificates / ATEX certifikáty

4. Einstellungen / Funktion

Settings / Functions

Nastavení / Funkce

Setpoint value / limit value adjustment

Nastavení požadované / mezní hodnoty

TW / STW / STB

TW / STW / STB

TW / STW / STB

h Soll-/Grenzwert mit Schraubendreher einstellen.

h Adjust the setpoint value / limit value with a screwdriver.

h Požadované hodnoty upravte pomocí šroubováku,

Wichtiger Hinweis für Errichtung und Betrieb !
Bei Anwendung als Sicherheitseinrichtung für Explosionsschutz gemäß
Richtlinie 2014/34/EU Anhang II Abs. 1.5 ist eine Funktionsprüfung entsprechend den einschlägigen Bestimmungen erforderlich.
Der Schaltpunkt ist vom Errichter durch thermische Stückprüfung
festzulegen und gegen Verstellen zu sichern. Dabei sind zu
beachten:
- die Fühlergeometrie sowie die thermische Ankopplung
- die max. Umgebungstemperatur
- die max. Produkttemperatur

Important information for installation and operation!
When used as a safety device for explosion protection in compliance with directive 2014/34/EU Annex II Clause 1.5, it is necessary to run a functionality
test in accordance with the applicable requirements.
The installer must establish the switching point in a routine thermal test and
put safeguards in place to prevent it being changed. Attention should be
paid to:
- Probe geometry and thermal coupling
- Max. ambient temperature
- Max. product temperature

Důležitá informace pro instalaci a provoz!
Při použití jako bezpečnostní zařízení pro ochranu proti výbuchu v souladu
se směrnicí 2014/34/EU příloha II část. 1.5 je nutné provést test
funkčnosti.
Dodavatel musí nastavit spínací bod rutinním tepelným testem
a provést zajištění proti změně.
Pozornost by měla být věnována:
- geometrii sondy a tepelné spojky
- maximální teplotě okolí
- maximální teplotě produktu

Grenzwert nach Skala einstellen:
h Grenzwert am Sollwertsteller über innenliegende Skala einstellen
(keinen mechanischen Druck auf die Sollwertspindel ausüben).
h Einstellung durch Versiegelung des Sollwertstellers sichern (z.B.
mit temperaturbeständigen Schrauben-Sicherungslack).

Setting the limit value in accordance with the scale:
h Use the internal scale to set the limit value on the setpoint adjuster
(Do not exert mechanical pressure to the setpoint value spindel).
h Safeguard the setting by sealing the setpoint adjuster (e.g. with temperature-resistant screw-locking varnish).

Nastavení mezní hodnoty v souladu se stupnicí:
h Použijte vnitřní stupnici pro nastavení mezní hodnoty na požadovanou.
h Zabezpečení nastavení lze provést zapečetěním nastavené
požadované hodnoty
(např. s teplotně odolným pevným lakem).

Grenzwert nach betriebsspezifischen Eigenschaften
der Anlage einstellen:
h Temperaturfühler  in der Anlage  auf die gewünschte Grenztemperatur erwärmen (Austemperierungsdauer mindestens
5 Minuten), dabei die genaue Temperatur am Temperaturfühler mit
einem kalibrierten Vergleichsmessgerät erfassen und
überwachen.
h Durch drehen des Sollwertstellers vom Skalenendwert in Richtung
Skalenanfangswert, gewünschte Schaltpunktlage ermitteln
(Stromkreis 1-2 öffnet und Stromkreis1-4 wird geschlossen).
h Einstellung durch Versiegelung des Sollwertstellers sichern (z.B.
mit temperaturbeständigen Schrauben-Sicherungslack).

Setting the limit value in accordance with installation-specific operational characteristics:
h Heat the temperature probe - in the unit - to the required limit temperature (temperature adjustment time at least 5 minutes), recording and
monitoring the exact temperature on the temperature probe with a calibrated reference measuring device.
h Turn the setpoint adjuster from the scale limit value towards the scale
start value, determine the required switching point position (circuit 1-2
opens and electrical circuit 1-4 is closed).
h Safeguard the setting by sealing the setpoint adjuster (e.g. with temperature-resistant screw-locking varnish).

Nastavení mezní hodnoty v souladu s provozně-technickými vlastnostmi zařízení:
h Zahřejte teplotní čidlo  v zařízení  na požadovanou mezní teplotu
(doba ustálení teploty alespoň 5 minut), záznam a sledování přesné teploty na čidle provádějte kalibrovaným referenčním měřidlem.
h Otočte regulačním knoflíkem z koncové hodnoty směrem k počáteční
hodnotě rozsahu, poté stanovte pozici spínacího bodu (obvod 1-2 se
rozpojí a obvod 1-4 se uzavře).
h Zabezpečení nastavení lze provést zapečetěním nastavené
požadované hodnoty (např. s teplotně odolným pevným lakem).

STB reset

STB reset

The STB can be reset (M1) when the temperature has fallen about 10 %
below the limit value.

STB je možno resetovat (M1) v případě poklesu teploty o10 % pod mezní
hodnotu.

Response to measuring system fracture

Reakce přístroje při poškození měřicího systému

If the measuring system is destroyed (i.e. the expansion liquid leaks) then
the membrane pressure falls and the circuit will be permanently opened in
the case of an STW or STB. On an STB, resetting is no longer possible.

V případě zničení měřicího systému STW nebo STB (tj. úniku expanzní
kapaliny) tlak na membráně poklesne a okruh se trvale rozepne. Na STB
již není možné provést reset.

Response to low temperature

Reakce přístroje při příliš nízké teplotě

The electrical circuit opens when cooling the probe of STW or STB down
to the negative temperature range, but it then closes again if the temperature unlocks itself automatically.

V případě poklesu teploty na čidle STW nebo STB pod záporný teplotní
rozsah se elektrický obvod rozepne, ale bude automaticky uzavřen
v momentě zvýšení teploty.

Installation

Instalace

Applicable regulations for electrical connections in a potentially explosive area must be followed!

Je nutné dodržet platné předpisy pro elektrické přípojení v prostředí
s nebezpečím výbuchu!

Regulations and notes

Předpisy a upozornění

l Electrical connection must only be carried out by qualified personnel.
l The choice of cable, the installation and the electrical connection must
conform to the requirements of VDE 0100 "Regulations for the installation of power circuits with nominal voltages below 1000 V" or the appropriate local regulations.
l If contact with live parts is possible when working on the device it must
be completely disconnected from the electrical supply.
l Ground the device to the protective earth at the PE terminal. The cross
section of this cable must be at least the same as that of the supply
cables. Wire the grounding conductors in a star configuration
to a common earth point that is connected to the protective
earth of the voltage supply. Do not loop the grounding cables, that
is, do not run them from one device to another.
l Apart from faulty installation, incorrect settings on the thermostat may
also adversely affect the proper functioning of the process or cause
other damage. Adjustments should only be made by qualified personnel.
The relevant safety regulations must be observed.

l Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
l Volba vedení, instalace a elektrické připojení musí odpovídat požadavkům VDE 0100 “Předpisy pro instalaci elektrických obvodů se jmenovitým napětím do 1000 V” nebo příslušným místním předpisům.
l Při možnosti kontaktu částí pod napětím při práci na zařízení musí být
zařízení zcela odpojeno od elektrického napájení.
l Uzemnění zařízení se provedene připojením k ochrannému vodiči na
svorce PE. Průřez tohoto vodiče musí být stejný nebo větší než průřez
napájecích kabelů. Připojení zemnicích vodičů se provede v konfiguraci
hvězdy do společného zemnicího bodu, který je připojen k ochrannému
vodiči napájecího napětí. Zemnicí vodič nesmí být připojen k více
zařízením, tzn. musí být přímo uzemněn.
l Vedle chybné instalace může nepříznivě ovlivnit řádnou funkci termostatu a způsobit další škody i jeho chybné nastavení. Úpravy by měl
provádět pouze kvalifikovaný personál při současném dodržení všech
bezpečnostních předpisů.

Electrical connection

Elektrické zapojení

h Prepare the cables
( A ) Use a suitable crimping tool
h Run the connecting cable
(Ø 7 to 13 mm at M20 or Ø 10 to 17 mm at M25)
through the Ex cable gland ( 1 ).
h Make the connection in accordance with the wiring diagram on the
terminal block ( 2 ), suitable for connection cross section 0.5 - 4 mm2.
h Attachment type X (no special tools).
h The connecting cable must be permanently installed.

h Připravte vedení
( A ) Použijte vhodné krimpovací kleště
h Protáhněte připojovací kabel
(Ø 7 až 13 mm na M20 nebo Ø 10 až 17 mm na M25)
přes kabelovou průchodku Ex ( 1 ).
h Podle schématu zapojení připojte na svorkovnici ( 2 ),
vhodný průřez kabelu pro připojení 0,5 - 4 mm2.
h Typ připojení X (není potřeba speciální nářadí).
h Připojovací kabel musí být nainstalován trvale.

h Connect the protective earth to the "PE" terminal.

h Připojte ochranný vodič „PE“ na příslušnou svorku.

h Position the connecting cable in the case and tighten the EX cable
gland with the following tightening torque:
M20 x 1.5
M25 x 1.5
Plastic
Brass
Plastic
Brass
Connection thread (1.1)
2.3 Nm
3.0 Nm
8 Nm
10 Nm
Acorn nut (1.2)
1.5 Nm
2.0 Nm

h Vložte přívodní kabel do pouzdra a utáhněte kabelovou vývodku EX
následujícím utahovacím momentem:
M20 x 1,5
M25 x 1,5
Plast
Mosaz
Plast
Mosaz
Připojovací závit (1.1)
2,3 Nm
3,0 Nm
8 Nm
10 Nm
Uzavřená matice (1.2)
1,5 Nm
2,0 Nm

4.1 Soll-/Grenzwerteinstellung

V

4.2 Entriegeln STB
Nach Unterschreiten des eingestelllten Grenzwertes um ca. 10%
kann der STB entriegelt werden.

4.3 Verhalten bei Bruch des Messsytems
Bei Zerstörung des Messsystems, d.h. wenn die Ausdehnungsflüssigkeit entweicht, fällt der Druck in der Membrane ab und öffnet beim
STW und STB bleibend den Stromkreis. Beim STB ist ein Entriegeln
nicht mehr möglich.

4.4 Verhalten bei Untertemperatur
Bei Abkühlung des Fühlers von STW oder STB in den negativen Temperaturbereich öffnet sich der Stromkreis, schließt sich jedoch bei
Temperaturanstieg wieder selbsttätig.

5. Installation
elektrischen Anschluss im explosionsgefärdeten Bereich
V Beim
sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten !
5.1 Vorschriften und Hinweise

(A)

l Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeführt
werden.
l Bei der Wahl des Leitungsmaterials, bei der Installation und beim
elektrischen Anschluss des Gerätes sind die Vorschriften der
VDE 0100 "Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V" bzw. die jeweiligen
Landesvorschriften zu beachten.
l Das Gerät völlig vom Netz trennen, wenn bei Arbeiten spannungsführende Teile berührt werden können.
l Gerät an der Klemme PE mit dem Schutzleiter erden. Diese Leitung sollte mindestens den gleichen Querschnitt wie die Versorgungsleitungen aufweisen. Erdungsleitungen sternförmig zu einem
gemeinsamen Erdungspunkt führen, der mit dem Schutzleiter der
Spannungsversorgung verbunden ist. Erdungsleitungen nicht
durchschleifen, d.h. nicht von einem Gerät zum anderen führen.
l Neben einer fehlerhaften Installation können auch falsch eingestellte Werte am Thermostat den Prozess in seiner ordnungsgemäßen Funktion beeinträchtigen oder zu sonstigen Schäden führen. Die Einstellung sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachten.

11-13mm

(1)

(2)

5.2 Elektrischer Anschluss
h Leitungen vorbereiten
( A ) geeignetes Crimpwerkzeug verwenden
h Anschlussleitung
(Ø 7 bis 13 mm bei M20 oder Ø 10 bis 17 mm bei M25)
durch die Ex-Kabelverschraubung ( 1 ) führen.
h Anschluss gemäß Anschlussbild an Reihenklemmen ( 2 ),
geeignet für Anschlussquerschnitt 0,5 - 4 mm2,durchführen.
h Anbringungsart X (ohne besondere Zurichtung).
h Die Anschlussleitung ist fest zu verlegen.

V h Schutzleiter an Klemme „PE“ anschließen.

h Anschlussleitung im Gehäuse positionieren und Ex-Kabelverschraubung ( 1 ) mit folgendem Anzugsdrehmoment anziehen:
M20 x 1,5
M25 x 1,5
Kunsttoff Messing Kunsttoff Messing
Anschlussgewinde (1.1)
2,3 Nm
3,0 Nm
8 Nm
Hutmutter (1.2)
1,5 Nm
2,0 Nm 10 Nm

5.3 Anschlussbilder

(2)

(1.1)
(1.2)
(1)

TW / STW

(1.1)

(1.1)

(1.2)

(1.2)

(1)

(1)

STB

STB

TW / STW

Wiring diagrams

Schéma zapojení

= steigende Justage

= upward adjustment

= stoupající justování

= fallende Justage

= downward adjustment

= klesající justování

6. Technische Daten
ATEXKennzeichnung

Technical data

Technická data

ATEX mark

Označení ATEX

II 2G Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
IECEx-Kennzeich- Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
nung (optional)
Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
Prüfbescheinigung EPS 11 ATEX 1 354
Prüfbescheinigung IECEx EPS 13.0046
IECEx (optional)
zulässige Umge- Regelbereich mit min. °C
max. °C
bungstemperaSkalenendwert
am
tur im Gebrauch
Temperaturfühler
siehe
< +200°C
-40 (-55)
max. Sollwert
Typen 200  +350 °C
-40
+15 %
schild
 350  +500 °C -40 (-55)
zulässige
Lagertemperatur max. +50 °C, min. -40 °C (-55 °C)

IECEx mark
(optional)
Test certificate
Test certificate
IECEx EPS 13.0046
IECEx (optional)
Admissible ambi- Control range with Min. °C
Max. °C
ent temperature
scale limit value
in operation
< +200 °C
-40 (-55) See nameplate
 200  +350 °C
-40
 350  +500 °C
-40 (-55)
Admissible storage temperature Max. +50 °C, min. -40 °C (-55 °C)

maximale
Schaltleistung

Maximum switching capacity

Am Öffnungskontakt (Kontaktbahn 1-2);
je nach Ausführung, siehe Typenschild
AC: 400 V +10 %, 16 A
AC: 230 V +10 %, 16(2,5) A, cos  = 1(0,6)
AC: 230 V +10 %, 25(4) A, cos  = 1(0,6)
DC: 230 V +10 %, 0,25 A
Am Schließkontakt (Kontaktbahn 1-4)
je nach Ausführung, siehe Typenschild
TW, STW AC: 400 V +10 %, 6,3 A
AC: 230 V +10 %, 6,3(2,5) A,
cos  = 1(0,6)
AC: 230 V +10 %, 2(0,4) A, cos  = 1(0,6)
DC: 230 V +10 %, 0,25 A
STB AC: 400 V +10 %, 2 A
AC: 230 V +10 %, 2(0,4) A, cos  = 1(0,6)
AC: 230 V +10 %, 2(0,4) A, cos  = 1(0,6)
DC: 230 V +10 %, 0,25 A
Sprungschalter mit Goldauflage AC/DC 24V, 0,1 A
minimale Schalt- Zur Gewährleistung einer möglichst großen Schaltsicherheit
leistung
empfehlen wir eine Mindestbelastung von:
AC / DC = 24V, 100 mA bei Silberkontakten
AC / DC = 10V, 5 mA bei vergoldeten Kontakten
Bemessungsstoßspannung: 2500 V
erforderliche
siehe max. Schaltleistung
Absicherung
Schaltpunktbezogen auf den Sollwert
genauigkeit
bei TU +22°C = siehe Typenschildangaben am Gerät.
mittlerer UmgeBei Abweichung der Umgebungstemperatur am Schaltkopf
bungstemperaturund der Fernleitung von der Justierumgebungstemperatur
einfluss bezogen auf +22°C entsteht eine Schaltpunktverschiebung.
den Sollwert
Höhere Umgebungstemperatur = niedriger Schaltpunkt;
Niedrigere Umgebungstemperatur = höherer Schaltpunkt.
Gewicht
ca. 1,2 kg Einfachthermostat, ca. 2,5 kg Doppelhermostat
Schutzart
EN 60529 - IP66 (Polyestergehäuse), Verschmutzungsgrad 2
Betriebsmedium Wasser, Öl, Luft, Heissdampf
Zeitkonstante
t0,632

in Wasser  45 s
in Öl  60 s
in Luft / Heissdampf  120 s

Minimum
switching
capacity

Required
fuse rating
Switching point
accuracy
Mean ambient temperature influence
related to the setpoint
Weight
Protection type
Operating
medium
Time constant
t0,632

II 2G Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
EPS 11 ATEX 1 354

Max. setpoint
value on
the temperature
probe +15 %

At N/C contact (contact deck 1-2);
depending on the version, see nameplate
AC: 400 V +10 %, 16 A
AC: 230 V +10 %, 16(2.5) A, cos  = 1(0.6)
AC: 230 V +10 %, 25(4) A, cos  = 1(0.6)
DC: 230 V +10 %, 0.25 A
At N/O contact (contact deck 1-4);
depending on the version, see nameplate
TW, STW AC: 400 V +10 %, 6.3 A
AC: 230 V +10 %, 6.3(2.5) A, cos  = 1(0.6)
AC: 230 V +10 %, 2(0.4) A, cos  = 1(0.6)
DC: 230 V +10 %, 0.25 A
STB AC: 400 V +10 %, 2 A
AC: 230 V +10 %, 2(0.4) A, cos  = 1(0.6)
AC: 230 V +10 %, 2(0.4) A, cos  = 1(0.6)
DC: 230 V +10 %, 0.25 A
Gold-plated snap-action switch AC/DC 24 V, 0.1 A
To ensure that switching is as reliable as possible, we recommend
a minimum load of:
AC / DC = 24 V, 100 mA with silver contacts
AC / DC = 10 V, 5 mA with gold-plated contacts
Rating surge voltage: 2500 V

II 2G Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T130°C Db
EPS 11 ATEX 1 354

Označení IECEx
(volitelné)
Zk. certifikát
Zk. certifikát
IECEx EPS 13.0046
IECEx (volitelné)
Přípustné teploty Regulační rozsah s Min. °C
Max. °C
okolního
mezní hodn. měřítka
Maximální
prostředí
požadovaná teplota
< +200°C
-40 (-55)
Viz typový
na teplotním čidle
štítek
 200  +350°C
-40
max. +15 %
 350  +500°C
-40 (-55)
Přípustná
teplota
max. +50°C, min. -20°C (-55°C)
skladování
Maximální
Na rozpínacím kontaktu (trasa kontaktu 1-2);
spínaný výkon
podle provedení, viz typový štítek
AC: 400 V +10 %, 16 A
AC: 230 V +10 %, 16(2,5) A, cos  = 1(0,6)
AC: 230 V +10 %, 25(4) A, cos  = 1(0,6)
DC: 230 V +10 %, 0,25 A
Na spínacím kontaktu (trasa kontaktu1-4);
podle provedení, viz typový štítek
TW, STW
AC: 400 V +10 %, 6,3 A
AC: 230 V +10 %, 6,3 (2,5) A, cos  = 1(0,6)

Minimální
spínaný výkon

AC: 230 V +10 %, 2 (0,4) A, cos  = 1(0,6)
DC: 230 V +10 %, 0,25 A
STB
AC: 400 V +10 %, 2 A
AC: 230 V +10 %, 2 (0,4) A, cos  = 1(0,6)
AC: 230 V +10 %, 2 (0,4) A, cos  = 1(0,6)
DC: 230 V +10 %, 0,25 A
Pružinový pozlacený kontakt AC/DC 24 V, 0,1 A
Pro zajištění spolehlivého přepínání doporučujeme minimální
zatížení:
AC / DC = 24V, 100 mA se stříbrnými kontakty
AC / DC = 10V, 5 mA s pozlacenými kontakty
Jmenovité rázové zkušební napětí: 2500 V

See max. switching capacity

Požadované jištění

Viz maximální spínaný výkon

Related to the setpoint
at TA +22 °C = see nameplate on device.
If the ambient temperatures at the switching head and the capillary deviate from the calibrated +22 °C ambient temperature, the
switching point is offset.
Higher ambient temperature = lower switching point;
lower ambient temperature = higher switching point.
Approx. 1.2 kg single thermostat, approx. 2.5 kg double thermostat
EN 60529 - IP66 (polyester case), pollution level 2
Water, oil, air, superheated steam

Přesnost spínacího
bodu
Průměrná teplota
prostředí souvisí s
požadovanou hodnotou

V souvislosti s požadovanou hodnotou
při TU +22°C = viz typový štítek na přístroji.
V případě odchýlení teploty na hlavici termostatu a kapiláře od kalibrované teploty +22 °C je nutné kompenzovat posun bodu sepnutí.
Vyšší teplota okolí = nižší spínací bod;
nižší teplota okolí = vyšší spínací bod.

In water  45 s
In oil  60 s
In air / superheated steam  120 s

Hmotnost
Cca 1,2 kg jednoduchý termostat, cca 2,5 kg dvojitý termostat
Typ ochrany
EN 60529 - IP66 (polyesterové pouzdro), úroveň znečištění 2
Provozní médium Voda, olej, vzduch, přehřátá pára
Čas. konstanta
t0,632

Ve vodě  45 s
V olejové lázni  60 s
Ve vzduchu / přehřáté páře  120 s

