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DTR 140N Dvoupolohový regulátor teploty

Charakteristika
Vstup: snímaè teploty Pt100

v tøívodièovém zapojení

Výstup: relé, pøepínací kontakt

Ucelená øada regulaèních rozsahù

Plynule nastavitelná hystereze výstupu

Sí�ové napájení

Stupeò krytí: IP 54

Montá�: nástìnná

Popis
Regulátor teploty DTR 140N je urèen pro dvoupolohovou regulaci

teplot mìøených snímaèem teploty Pt100. Výstupem pøístroje je
pøepínací reléový kontakt pro ovládání topných systémù
(výstupní charakteristika B). Na zvlá�tní objednávku lze dodat
i pøístroj pro regulaci teploty chlazením (charakteristika A).
Sepnutí výstupního relé je indikováno svìtelnou diodou.

Regulátor se vyrábí ve dvou provedeních:
 - základní provedení DTR 140N s mo�ností pøipojení libovol-

ného snímaèe Pt100 (stonkový, kabelový atd.),

- prostorový termostat DTR 140NT s èidlem umístìným
ve spodní èásti pøístroje v levé kabelové prùchodce.

Pøístroj  je dodáván  v umìlohmotné krabici s prùhledným  víè-
kem. Montuje se na stìnu nebo na panel. Ovládací prvky jsou
pøístupné po sejmutí víèka.

Regulátor nemá vlastní sí�ový vypínaè ani pojistku, a proto je
tøeba pou�ít vnìj�í pojistku 40 mA.

Technické údaje
Vstup: snímaè Pt100 v tøívodièovém zapojení

Výstup: relé 230 V, 4 A

Pøesnost nastavení: 2,5%
Hystereze výstupu: plynule nastavitelná: 1 ÷ 7°C

Napájení: 230 V, 50 Hz, 5 VA

Ji�tìní: vnìj�í pojistka T 100 mA
Pracovní podmínky: teplota:  -20 ÷ +60°C,

vlhkost:  ≤ 80%

Stupeò krytí: IP 54
Pøipojení : vodièe: 1,5 mm2  max.

kabel:   ∅ 6 ÷ 10 mm
(kabel snímaèe: ∅ 4 ÷ 8 mm)

Hmotnost: 1 kg
Montá�: na stìnu, na panel

Rozsahy pøístroje

regula èní rozsah [°°°°°C] hystereze výstupu ∆∆∆∆∆ [°°°°°C]

Charakteristika výstupu regulátoru DTR 140N
pro regulaci topením (charakteristika B, standardní).

-20  ÷÷÷÷÷ +40 1 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 7  ( ± 0,5 )

10 ÷÷÷÷÷ 70 1 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 7  ( ± 0,5 )

50  ÷÷÷÷÷      110 1 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 7  ( ± 0,5 )

Charakteristika výstupu regulátoru DTR 140N
pro regulaci chlazením (charakteristika A, na pøání).
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Podklady pro objednávku
objednací èíslo typ název

40 05120 901004 DTR 140N -20/+40 Dvoupolohový regulátor teploty, rozsah -20°C a� +40°C
40 05120 901005 DTR 140N 10/70 � rozsah 10°C a� +70°C
40 05120 901006 DTR 140N 50/110 � rozsah  50°C a� 110°C
40 05120 902004 DTR 140NT -20/+40 Dvoupolohový regulátor teploty prostorový, rozsah -20°C a� +40°C
40 05120 902005 DTR 140NT 10/70 � rozsah 10°C a� 70°C
Pozn.: Na pøání je mo�no dodat pøístroj s výstupní charakteristikou upravenou pro regulaci teploty chlazením (charakteristika A).

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení regulátoru DTR 140N smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení

v�ech platných pøedpisù.

Rozmìry pøístroje a popis ovládacích prvkù

Katalogový list TP167//34/01-02

Svorkové zapojení

Pøíslu�enství
objednací èíslo typ název

40 05120 803001 KST Kabelový snímaè teploty, kabel 1,6 m
40 05120 803002 KST Kabelový snímaè teploty, kabel 2,5 m
40 05120 803003 KST Kabelový snímaè teploty, kabel 4 m
40 05120 803004 KST Kabelový snímaè teploty, kabel 6 m
40 02813 901001 STSp Snímaè teploty se svorkovnicí pøílo�ný
40 02809 901001 STSv Snímaè teploty se svorkovnicí venkovní

Pozn. Dal�í mo�né pøíslu�enství (jiné snímaèe teploty, návarky, jímky) naleznete v katalogu SNÍMAÈE TEPLOTY, se�ity 2 a 2A.

Doporuèené pøíslu�enství:
kabelový snímaè teploty KST


