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 Příslušenství k hladinovým spínačům 

• kabel k sondám SHR-1 a SHR-2, 3x 0.75 mm2 s atestem do pitné vody, 1 m

• konstrukce:

- lesklé měděné lankové jádro holé

- izolace žil ze speciálního PVC

- plášť ze speciálního PVC

• technická specifi kace a použití:

- výrobek splňuje přímý a trvalý styk s pitnou vodou dle § 5 zákona 

258/2000 Vyhláška MZ. 409/2005 Sb., O hygienických požadavcích na 

výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu 

vody

- kabel použitelný do 70 °C

- kabel je vhodný pro ponorné vodivostní sondy do vrtů, studní a nádrží

- vhodný pro čidla sloužící k snímání hladiny vodivých kapalin

- kapacita kabelu je max. 12.3 nF / 100 m

• vodič k sondám SHR-1 a SHR-2, 1x 0.75 mm2 s atestem do pitné vody, 1 m

• konstrukce:

- lesklé měděné lankové jádro holé

- izolace ze speciálního PVC

• technická specifi kace a použití:

- výrobek splňuje přímý a trvalý styk s pitnou vodou dle § 5 zákona 

258/2000 Vyhláška MZ. 409/2005 Sb., O hygienických požadavcích na 

výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

- vodič použitelný do 70 °C

- vhodný pro čidla sloužící k snímání hladiny vodivých kapalin

EAN kód

EAN kód

Jmenovité napětí:

Zkušební napětí:

Kapacita:

Průměr žíly s izolací:

Celkový průměr kabelu:

Průřez:

Délka:

Technické parametry

Průřez 

Jmenovité napětí:

Zkušební napětí:

Kapacita:

Průměr vodiče s izolací:

Průřez:

Délka:

Technické parametry
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-30.. +10  °C 

externí NTC.

Str. 99

0.. +40  °C

externí NTC.

Str. 99

+30.. +70  °C

externí NTC.

Str. 99

-15.. +45  °C

externí NTC.

Str. 99

0.. +60  °C

externí NTC.

Str. 100

0.. +60  °C

interní NTC.

Str. 100

0.. +60  °C

externí NTC.

Str. 99

Kontrola oteplení vinutí motoru v pásmu daném 

odporem zabudovaného PTC termistoru (1.8-3.3 kΩ), 

doplňující funkce (paměť, reset), výstupní kontakt 

2x 8 A přep., napájení: AC/DC 24-240 V.

Str. 104

Analogový prostorový 

termostat s teplotním 

rozsahem  +5..+40  °C

noční pokles, 

montáž do krabice KU-68.

Str. 105

Analogový podlahový 

termostat s teplotním 

rozsahem +5.. +50  °C

 „dočasná změna teploty“ 

v rozsahu ±10  °C.

Str. 105

Kombinovaný termostat 

s prostorovým 

i podlahovým senzorem, 

teplotní rozsah 

+5.. +50  °C.

Str. 105

Široký a přesný rozsah nastavení  -40.. +110  °C  v 10-ti rozsazích 

v jednom přístroji, jemné dostavení teploty, 2 vstupy pro NTC 

senzor, 2 výstupy 16 A přepínací, doplňující funkce (paměť, 

hystereze, indikace vadného senzoru)

napájení: AC 230 V nebo AC/DC 24 V (galv. oddělené).

Str. 101

Termostat s „mrtvou 

zónou“ nastav. rozsah 

-20..+20  °C, ochrana 

proti zamrzání, provedení 

vodotěsné IP65.

Str. 108

Termostat pro regulaci 

vytápění (chlazení), 

nastavitelný rozsah 

5.. +35  °C, 

externí sensor NTC, 

výstupní kontakt 16 A, 

ovládací potenciometr 

a indikace na panelu.

Str. 109

Digitální prostorový 

termostat s teplotním 

rozsahem +5.. +50  °C 

s vestavěným (interním) 

senzorem.

Inteligentní regulace. 

Str. 106

Energeticky úsporná 

digitální hlavice pro 

radiátory s teplotním 

rozsahem +8.. +28 °C.

Str. 107

Digitální podlahový 

termostat s teplotním 

rozsahem +5.. +50  °C 

s externím senzorem,  

16 A bezpotenciálový 

kontakt.

Str. 106

Digitální kombinovaný 

termostat s prostorovým 

i podlahovým senzorem 

s teplotním rozsahem 

+5.. +50  °C,  

přednastavené programy.

Str. 106

2 teplotní vstupy, 2 výstupy 8 A přepínací, 6 funkcí, 

vestavěné spínací hodiny, podsvětlený LCD,  

galvanicky odd. napájení AC 230 V nebo AC/DC 24 V, 

2 MODUL.

Teplotní rozsah: -40 °C až +110 °C.

Str. 102

Externí teplotní senzory  pro termostaty 

v délkách 3 m, 6 m, 12 m

- TC/TZ: termistor  NTC 12 kΩ / 25 °C 

- PT:  článek  Pt100 pouze TER-3G).

Str. 113

0.. +60  °C

externí Pt100.

Str. 99

Instalační krabice pro 

montáž termostatů 

Thermo na povrch.

Str. 114
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Hygrotermostat pro 

hlídání a regulaci teploty 

rozsah 0.. +60  °C 

a relativní vlhkosti rozsah 

50.. 90 %.

Str. 111

Hygrostat pro hlídání 

a regulaci vlhkosti.

Rozsah relativní vlhkosti 

0.. 90  % RH.

Str. 112

Jednoduchý termostat pro 

hlídání a regulaci teploty 

ve venkovních prostorech 

a náročných prostředích.

teplotní rozsah:

-30 °C až +60 °C.

Str. 110
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Termostaty a hygrostaty

Jsou vhodným ovládacím 

prvkem pro široký okruh 

termostatických ventilů.

Str. 114

Termohlavice

Termostat pro regulaci 

vytápění (chlazení), 

nastavitelný rozsah 

-20..+20  °C, 

externí sensor NTC, 

výstupní kontakt 16 A přep. 

Str. 109

300 / 300 V

2 kV

max. 12.3 nF / 100 m

3.2 mm

8.1 mm

0.75 mm2

1 m

300 / 500 V

2 kV

max. 12.3 nF / 100 m

3.2 mm

0.75 mm2

1 m

 Třížilový kabel

Vodič




