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JUMO Sp z o.o 

Ul. Korfantego 28 

53 � 021 Wroc aw

Tel. (071) 339 87 56 

Fax (071) 339 73 79 

e � mail: biuro@jumo.com.pl 

Termostat - Seria ATH 

Stopie  ochrony IP 54 

Oznaczenia dla DIN 3440: 
TR  = regulator temperatury 
TW  = monitor  temperatury 
TB  = ogranicznik  
                                temperatury  
STB  = ogranicznik  
                                bezpiecze stwa  
                                temperatury  
STW(STB) = monitor zabezpiecze
                                temp 
Przyk ady zastosowa :

kuchenki i piece 
laboratoria  i pomieszczenia 
klimatyzowane 
aparatura i sprz t mechaniczny 
kot y grzewcze wg DIN 4752 

Oznaczenia typów

ATH. - ../    Termostat, z 

  mikroprze cznikiem, 
       s          z tub  ochronn  (kró cem) 
                   (kod U wg 
                   strony katalogowej  60.97 0),
                   przymocowan  do obudowy 
       f           z kapilar , standardowe 
                   sondowanie  rys A = prosta      
                   sonda cylindryczna 
          -       regulator temperatury TR ze  
                   stykiem prze cznym,  
                   Prze cznik regulowany  
                   poprzez obracanie pokr t a
         -2       monitor temp TW ze 
                   stykiem prze cznym 
         -7       ogranicznik temp TB 
                   ze stykiem rozwiernym i  
                   blokad
                   Przycisk do restartowania  
                   dost pny po zdj ciu pokrywy. 
        -20      monitor zabezpiecze  temp 
                   STW(STB) ze stykiem  
                   prze cznym 
        -70      ogranicznik bezpiecze stwa  
                   temp STB ze stykiem  
                   rozwiernym i blokad .
                   Przycisk do restartowania  
                   dost pny po zdj ciu pokrywy. 
/au styki poz acane
/U styk prze czny 

Zasada dzia ania

Termostat dzia a na zasadzie rozszerzania 
si  cieczy. Zmiana temperatury cieczy w 
systemie pomiarowym (z o onym z sondy, 
kapilary i rozszerzaj cej si  kapsu y) 
powoduje zmian  obj to ci (w przypadku 
wype nienia ciecz ) lub zmian  ci nienia
(w przypadku wype nienia gazem).

Powsta e w ten sposób ruchy membrany 
oddzia ywuj  na mechanizm steruj cy  
mikroprze cznik. 

Monitor zabezpiecze  temperatury STB 
i zabezpieczenia przed awari
STW(STB)

W przypadku kiedy temperatura wzro nie
powy ej ustawionej warto ci, obwód -2
otwiera si  i termostat blokuje si
automatycznie w tej pozycji. 
Gdy mechanizm pomiarowy jest 
uszkodzony, np je li ciecz wype niaj ca go 
wycieknie, ci nienie w kapsule spadnie i 
obwód -2 prze cznika otwiera si  na 
sta e.
Je li sonda jest sch odzona do temp 

poni ej - 0°C obwód pomi dzy 
prze cznikami -2 otwiera si ; gdy temp 

wzro nie powy ej - 0°C ogranicznik 
bezpiecze stwa temp musi by
restartowany r cznie poprzez wci ni cie
przycisku do restartowania. W STW(STB) 
obwód jest zamykany automatycznie. 
Blokada 

W TB i STB gdy zostanie przekroczone 
ograniczenie temperatury obwód zostaje 
otwarty i termostat jest blokowany 
automatycznie.  
Gdy temperatura spadnie o oko o 0%
poni ej ustawionego zakresu prze cznik 
mo e by  odblokowany r cznie. 
W przypadku u ywania monitora 
STW(STB) jako ogranicznika STB  opcja 
blokowania wg DIN 3440 musi by
zainstalowana dodatkowo w obwodzie. 

Standardowe wyposa enie

Instrukcja obs ugi B 60.302

Przyk ady zamówie :
Typ ATHs-1 

Zakres:                   +30 + 0°C

Histereza∗:                 6% 
Typ mocowania 

obudowy∗:                   - 

Obudowa∗:                  - 
Kapilara:                      - 
Przy cze:              tuba U G½ �� 8 x 200 
                                  Mosi dz 

Typ ATHf-70/r 

Zakres:                   +30 + 0°C
Histereza:                   - 
Typ mocowania 

obudowy∗:                   r 

Obudowa∗:                  - 
Kapilara:                     2m 
Przy cze:              tuba U G½ �� 8 x 50
                                  Mosi dz 

∗)
   podawa  tylko je li ró ni si  od

     standardowego wyposa enia
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Tabela zakresów i sond (wype nianych ciecz )
dla TR, TW i TB 

D ugo  sondy L [mm] dla sondy o rednicy d [mm] (standardowo d = 6 mm ) Zakres 

°°°°C

Max temp sondy 

°°°°C
5 6 7 8 

-50   +30
)

-40   +30
)

-20   +50
)

- 0   +40
)

   0   +50
)

   0   +70
)

     0   + 00
)

     0   + 50
)

       +20   +90
)

       +30   + 0
)

       +20   + 20
)

       +50   + 20
)

       +60   + 30
)

       +20   + 50
)

       +50   + 50
)

       +50   +200
)

       +50   +250
2)

       +50   +300
2)

       +50   +350
2)

50
50
60
50
60
80
25
75

5
35
40
40
50
75
75

230
290
345
405

75
96
96

268
268

96
46
09
96
75
46
9
9

7
44
37

99
85
72

25
38
38
85
85
38
07

83
38
25
06
35
35

88
05
00

73
64
56

99
08
08
40
40
08

86
70
08

99
86
06
06

73
85
82
60
54
49

84
9
9

5
5

9
75
63
9
84
75
90
90
65
74
7
54
49
45

dla STW i STB 

D ugo  sondy L [mm] dla sondy o rednicy d [mm] (standardowo d = 6 mm ) Zakres 

°°°°C

Max temp sondy 

°°°°C

5 6 7 8 

       +30   + 0
)

+60   + 30
)

+20   + 50
)

+50   +250
2)

+50   +300
2)

35
50
75

290
345

55
68
05

88
76

2
2

80
66
58

90
96
68
55
-

78
82
6
50
-

Nr Rej DIN 
ATH. �1   DIN Nr Rej. TR 89196 
ATH. �2   DIN Nr Rej. TW 89296 
ATH. �7   DIN Nr Rej. TB 89396 
ATH. �20 DIN Nr Rej. STW(STB) 89496 s 
ATH. �70 DIN Nr Rej. STB 89596 

Typ 1, 2, 20 ze stykiem prze cznym Typ 7, 70 ze stykiem rozwiernym i 
blokad

Typ 7, 70 ze stykiem prze cznym i 
blokad

1)
standardowo sonda miedziana ; ze stali kwasoodpornej L= d ugo  jak w tabeli - 8mm

2)
tylko sonda ze stali kwasoodpornej
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Tabela zakresów i sond (wype nianych gazem) 
dla TR, TW i TB 

D ugo  sondy L [mm] dla sondy o rednicy d 
[mm] (standardowo d = 6 mm ) 

Zakres 

°°°°C

Max temp 
sondy 

°°°°C

Mo liwa 
d ugo
kapilary 

(m)

Histereza 
%

5 6 7 8 

+20   +400
+20   +500
+20   +500

460
550
550

2
4

5
5
5

-
2 7
300

278
48

202

203
3

50

58
92

9

dla STW i STB 

D ugo  sondy L [mm] dla sondy o rednicy d 
[mm] (standardowo d - 6 mm ) 

Zakres 

°°°°C

Max temp 
sondy 

°°°°C

Mo liwa 
d ugo
kapilary 

(m)

Histereza 
%

5 6 7 8 

+20   +400
+20   +500
+20   +500 

460
550
550

2
4

7
7
7

26
83

300

76
27

202

32
98
50

06
8

9

Dane techniczne 

Regulacja punktu nastawnego 
ATH �1 

Punkt nastawny regulowany od zewn trz 
poprzez  obracanie pokr t em
ATH �2, ATH �20, ATH �7, ATH �70 

Warto  zadana regulowana rubokr tem
wg wewn trznej skali, po zdj ciu pokrywy 
obudowy. 

Prze cznik

regulator temperatury TR, monitor TW i 
STW(STB): 
jednopolowy styk prze czny 
ogranicznik STB i TB: 
jednopolowy styk rozwierny otwieraj cy si
przy wzro cie temp; styk prze czny za 
dodatkow  op at

Pr d znamionowy: 

histereza: 
3%, 6% ;          TR, TW 
5%, 9% ;          STW(STB) 
        -    ;          TB, STB 

0(2) A, 250 V AC, p.f = (0.6)
 0.25  A, 250 V DC      
histereza:  

,5%      ;         TR, TW 
   2%      ;         STW(STB) 
6( .2) A, 250 V AC, p.f = (0.6)
0. 5 A, 250 V  DC 

STB typ 70/au 
0.  A 24 V AC/DC 
0.2  

Rezystancja styków  2,5 � 0 mΩ

Wype nienie ciecz
regulator TR, 

monitor TW   3 + %  standard 
                      6 +2%  opcja

.5 ±0.5%  dodatkowa op ata
monitor STW(STB) 

                     5 ± %   standard 
               9 +2%- %  opcja 

                      2 ± %  dodatkowa op ata
Wype nienie gazem 
regulator TR, 

monitor  TW   5 +2% standard 
                      9 +2%  opcja 

.5 ±0.5%  dodatkowa op ata
monitor  STW(STB) 

                      7 ± %  standard 
                      9 +3%  opcja 

                      2 ±1%  dodatkowa op ata
Dok adno  prze cznika

(w % zakresu, oparte na punkcie 

nastawnym, w  temp otoczenia 22°C)
regulator TR, 

powy ej /3 zakresu          ± .5%

na pocz tku zakresu          ±6%
monitor/ogranicznik TW, STB, TB, 
STW(STB) 
powy ej /3 zakres        +0/-5% 
na pocz tku zakresu     +0/- 0%

Dopuszczalna temp otoczenia g owicy 
termostatu i kapilary 

w trakcie pracy 

max +80°C
min

-40°C do ko ca zakresu, 

          poni ej 200°C

-20°C do ko ca zakresu    

          a  do 350°C

-40°C do ko ca zakresu       

          powy ej 350°C

Dopuszczalna temp magazynowania 

g owica termostatu, kapilara, sonda temp 

max  +50°C

min    -50°C

Stopie  ochrony 

IP54,  EN 60 529 

Pozycja zamontowania: dowolna 
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Termostat skalowany jest w temperaturze otoczenia = +22°C
Wy sza temp otoczenia  = prze cznik ustawiony ni ej
Ni sza temp otoczenia = prze cznik ustawiony wy ej

do ko ca zakresu 

Poni ej +200°C +200°C do +350°C +400°C do +500°C

TR, TW, TB STW(STB), 
STB 

TR, TW, TB STW(STB), 
STB 

TR, TW, TB STW(STB), 
STB 

dla g owicy termostatu, % na °C

0.08 0. 7 0.06 0. 3 0. 4 0. 2

dla kapilary , % na °C

redni b d
temperatury 
otoczenia
w odniesieniu do 
zakresu regulacji 

0.047 0.054 0.09 0.  0.04 0.03 
Typy ATHs.. i ATHf.. montowane wg typów b i g 

Obudowa aluminiowa, pokrywa poliw glanowa ze rubami uszczelniaj cymi 
Termostaty montowane wg typu r 

Obudowa i pokrywa poliw glanowe ze rubami uszczelniaj cymi 

Obudowa 

Typ a 
Pokrywa aluminiowa (za wyj tkiem typu r) 

UWAGA: 
W chwili obecnej badania nie wykaza y adnych negatywnych wp ywów urz dzenia na zdrowie podczas przebywania w 
pomieszczeniu przy krótkich okresach i niskim st eniu np: przy uszkodzeniu urz dzenia pomiarowego. 

Fizyczne i technologiczne w a ciwo ci substancji, które mog  wyciec do otoczenia w przypadku uszkodzenia urz dzenia 

Zakres do 

ko ca skali °C

Niebezpie
-czne 

reakcje

Mo liwo  po aru/wybuchu 

Temp              Wybuch 
Zap onu           % v/v 

Ska enie
wody 

Dane toksykologiczne 

rodki                         Niebezp.             Toksyczne 

dra ni ce                     dla zdrowia 

Wype nienie
ciecz :
Poni ej +200 
+200 do 350 

-
-

+280
+490

.2 � 7.5 

.0 � 3.5 
x
x

x
x

x
x

-
-

Wype nienie
gazem: 
+400 do +500 - - - - - - -

Typ Opis Mocowanie termostatów typu 
ATHf... g

r

b
k

standard, gwint M 8 x   na wypu cie obudowy z nakr tk

mocuj c  , kapilara wychodz ca z do u obudowy 
2 rubami  do podstawy obudowy, kapilara wychodz ca z boku 
obudowy 
stalowe rami , kapilara wychodz ca z do u obudowy 
wspornik 

Przy cze kablowe  Standardowo uszczelnienie d awicowe Pg
Za dodatkow  op at : Pg  wg DIN 46 320, mosi dz 

Koniec zakresu Kapilara Sonda 

do +200°C mied .5mm rednica
materia  2.0090 

mied , materia  2.0090 
lutowana 

do +350°C mied .5mm rednica
materia  2.0090 

stal kwasoodporna, mat. .457
lutowana 

do +500°C stal kwasoodporna .5 mm 
rednica

mat. .457

stal kwasoodporna, mat. .457
spawana 

za dodatkow  op at

Kapilara i sonda wg karty 
katalogowej 60.9710 

do +350°C stal kwasoodporna .5 mm 
rednica

mat. .457

stal kwasoodporna, mat. .457
spawana 

Min k t zagi cia 5mm

D ugo  kapilary m standard, 2, 3 lub 5m za dodatkow  op at
Model ATHs.. 

U temperatura sondy do +150°°°°C

Wkr cana tuba, G½�  m ski, uszczelniany ko nierz wg DIN 3852, z wkr tem mocuj cym. 
       Standardowo mosi dz  

UZ temp sondy powy ej +150°°°°C

       z radiatorem aby zapobiec wp ywowi temp otoczenia  na obudow   termostatu przekraczaj cej

        +80°C, G½�  m ski z ko nierzem uszczelniaj cym wg DIN 3852, 27 mm a/f, stal 

Typy sond i tub wg karty 
katalogowej 60.9710 

Model ATHf.. 
U Wkr cana tuba z wkr tem mocuj cym, G½�  m ski z ko nierzem uszczelniaj cym wg DIN    

         3852, 27 mm a/f, standardowo mosi dz  

powy ej +150°°°°C G½� m ski z ko nierzem uszczelniaj cym wg DIN 3852, 27 mm a/f, stal 
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