
Via Don Guanella, 1
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Termoregolatori Campini Corel S.p.A.

Výrobce:

Distributor:
Regulus spol. s r.o.

NÁVOD POUŽITÍ JEDNOTLIVĚ BALENÝCH  DVOJITÝCH 
ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATŮ TS9530-TS9540

TS9530: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knofl íky, balený 
jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo 
děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace 
teploty.
TS9540: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku,ovládaný knofl íkem a 
šroubovákem, balený jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá 
montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je 
potřebná dvojitá regulace teploty.

TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Jmenovité zatížení kontaktů: typ TS9530   C-1 16 (3)A / 250V~ (rozepínací kontakt)
            C-2  6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
             typ TS9540  C-1 16 (3)A / 250V~ (rozepínací kontakt)
            C-2  6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
Teplotní rozsah: 0 ÷ 60 °C / 30 ÷ 120 °C
Teplotní diference: 2 ÷ 5K
Stupeň krytí: IP 40
Max. provozní teplota: T90
Montážní poloha: jakákoli
Kryt: plast

Průchodka

22

20
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