
  POPIS:

 • teplotnì citlivý element je stonek termostatu, 
tvoøený u TH 140 a TH 143 dilatující mosaznou 

u TH 141 a TH 144 antikorozní trubkou
 • teplotní dilatace trubky se pøenáší invarovou tyèí 

pøes pákový pøevod na spínací mechanismus, 
který je umístìn ve vodotìsné hlavici

• regulaèní knoflík pro nastavení žádané teploty 
je rovnìž uzavøen ve vodotìsné hlavici a lze 

jej zaaretovat, aby nedošlo napø. vlivem otøesù
 k pøestavení vypínací teploty 

• pro pøipevnìní termostatu v regulovaném prostøedí 
slouží pøevleèná matice na stonku termostat

• termostaty TH 140 a TH 141 jsou urèeny 
pro stejnosmìrné zatížení - pøepínací kontakty 

jsou pøemostìny zhášecími kondenzátory
• termostaty TH 143 a TH 144 jsou urèeny 

pro støídavé zatížení

Uvedené termostaty jsou teplotnì 
závislé jednopólové spínaèe, které 
jsou konstruované pro regulaci 
teplot v kapalném prostøedí. 
Jsou vhodné pro regulaci pøi 
teplovodním vytápìní u lisovacích 
forem na gumu a termoplasty, dále k 
regulaci a hlášení teplot vodních 
nebo olejových lázní apod. 
Základem termostatù je spolehlivý 
mechanický systém, který nemá 
žádnou vlastní spotøebu energie. Pøi 
montáži v kapalném prostøedí je 
nutné použít ochrannou jímku.  
Stonek nesmí být mechanicky 
namáhán a musí být uložen tak, aby 
mohl volnì dilatovat. Pracovní 
poloha termostatù je libovolná.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

• regulaèní rozsah: 20-140°C (TH140,141) 
100-200°C (TH143, 144) 

• diference spínací teploty: 1-4K (TH140, 143)
1-6K (TH141,144)   

 • délka stonkù: 303 (TH141, 144); 350mm (TH140,143) 
• pøesnost nastavení: 10% 

• zatížení kontaktù: 60V, 1A ss; 120V, 0,5A ss (TH140, 141)
 250V st, 15A st (TH143,144)

• krytí: IP 44

TERMOSTAT 
STONKOVÝ

øady TH 140

odolný termostat s IP 44
zatížení do 15A
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 Typ                                                             TH 140                             TH 141                            TH 143                             TH 144

Regulaèní rozsah                                    20-140°C                         100-200°C                      20-140°C                        100-200°C

Diference spínací teploty                          1-4K                                 1-6K                                 1-4K                                 1-4K

Pøesnost nastavení                                    ±10%                               ±10%                                ±10%                               ±10%

Délka stonku                                                350                                  303                                  350                                   303

Zatížení kontaktù                                  60V, 1A                       60V, 1A                         250V, 15A st                  250V, 15A stss ss

                , 0,5A ss                0,5A ss                       120V 120V, 

Hmotnost                                                 0,75kg                               0,75kg                             0,75kg                              0,75kg
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Rozmìry v mm
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 Typ                                                                L                                        L1                                     L2                                     L3

TH 140                                                        337                                   360                                   350                                   440

TH 141                                                        287                                   310                                   303                                   393

TH 143                                                        337                                   360                                   350                                   440

TH 144                                                        287                                   310                                   303                                   393

  • øada TH 140, 141, 143, 144                      • jímka pro termostat  øady TH 140


