
  

POPIS:

 • provedení: pøíložné, volnì pøístupná 
nebo zakrytá regulace

 • montáž: na trubku
• výstup: vypnutí nebo pøepnutí kontaktù

• umístìní: bìžné prostøedí

Pøíložné zakrytované termostaty se 
nejèastìji používají v aplikacích, kde 
je kladen dùraz na vzhled a 
jednoduchou obsluhu, popøípadì 
tam, kde je vhodné zamezit pøímému 
dotyku s kontakty. Mezi hlavní 
pøednosti patøí jednoduchá obsluha, 
montáž a spolehlivost.
Používají se pro spínání obìhového 
èerpadla u kotle. Termostaty THP, 
WTHP mají pøepínací kontakt k 
spínání èi rozpínání elektrického 
okruhu. U termostatu typ THP je 
možné uživatelem nastavit diferenci 
a spínání. Typ THP je dodáván také v 
provedení se zakrytou regulací k 
ochranì prot i  neúmyslné è i  
neodborné manipulaci. Termostat 
typ WTHP je pro svùj širší regulaèní 
rozsah vhodný i pro aplikace, kde je 
zapotøebí regulovat teploty blízké 
nule. K tomuto úèelu je použito i 
vyšší krytí  IP 40.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

• teplotní rozsah: 20-90°C (THP 90), 0-90°C (WTHP 90)
• teplotní diference: 8±3K 

• zatížení kontaktù: 1-2=16(2,5)A/250V 
1-3=2,5A/250V (THP90)

-1-2=16(4)A/250V, 1-3=6(1)A/400V (WTHP90)
• krytí: IP 20 (THP 90), IP 40 (WTHP 90)

TERMOSTAT
ZAKRYTOVANÝ 

PØÍLOŽNÝ
øady THP 90, WTHP 90

regulace otevøená / zakrytá

• Thermis, spol. s r.o. • Mateøí 14 • 
• 614 00 Brno • Czech Republic •

• (+420) 545 226 177-184 • 
• info@thermis.cz • www.thermis.cz •

C.1.16.

SPECIFIKACE: 



C.1.16.

• Thermis, spol. s r.o. • Mateøí 14 • 
• 614 00 Brno • Czech Republic •

• (+420) 545 226 177-184 • 
• info@thermis.cz • www.thermis.cz •

 Typ                                                                            THP-90                                                                         WTHP-90                                                                   

 Regulaèní rozsah                                                     20-90°C                                                                          0-90°C
  Teplotní diference                                          8±3K nastavitelná                                                                   8±3K
 

  

 Stupeò krytí                                                                IP 20                                                                               IP 40
 

 
 Rychlost teplotní zmìny                                       <1K/min                                                                         <1K/min

 Max. horní teplota okolí                                           85°C                                                                                85°C

 Skladovací teplota                                                  15-60°C                                                                           15-60°C
   Výstup                                                  vypnutí nebo pøepnutí kontaktù                               vypnutí nebo pøepnutí kontaktù

 Tøída izolace                                                                   I                                                                                       I

 Zatížení kontaktù                                           1-2=16(2,5)A/250V~                                                      1-2=16(4)A/250V~

                                                                              1-3=2,5A/250V~                                                           1-3=6(1)A/400V~                                             

 Instalaèní umístìní                                            bìžné prostøedí                                                             bìžné prostøedí
  Vývodní trubka                                                         M20x1,5                                                                         M20x1,5
  Montáž                                                                      na trubku                                                                       na trubku

 Provedení                                        volnì pøístupná nebo zakrytá regulace               volnì pøístupná nebo zakrytá regulace
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Rozmìry v mm

Schéma zapojení

123 C12

• THP-90 • WTHP-90


