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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 

Termostaty do ogrzewanego powietrza - Seria WTHc 

Oznaczenia wg DIN 3440: 
TR  = regulator temperatury 
TW  = monitor  temperatury 
STB  = ogranicznik  
                                bezpiecze!stwa  
                                temperatury  

Nr Rej DIN: 
TR/ TW / STB  "0 6495 
Zgodne z VDE 0631 

Opis 
Termostaty serii WTHc z 
mikroprze#$cznikiem do ogrzewanego 
powietrza s$ zgodne z DIN 4794, maj$ trzy 
oddzielne systemy pomiarowe i 
prze#$czniki (TR, TW i STB). 

Dzia!anie 
Zmiana temperatury cieczy w systemie 
pomiarowym powoduje ruchy membrany 
które oddzia#ywuj$ na mechanizm 
steruj$cy  mikroprze#$cznikiem. 

Oznaczenia typów
WTHc � 2280 
WTHc � 2280/U 

WTHc-              Termostat z  
                       mikroprze#$cznikiem, 
                       kapilara i tuba   
                       ochronna jako osobne  
                       urz$dzenia 
           f           z kapilar$,  bez tuby  
                       ochronnej 
            -2        regulator wentylatora   
                       (TR) 
            -  2      monitor palnika (TW) 
            -  80    ogranicznik  
                       bezpiecze!stwa  
                       temperatury dla 
                       pr$du steruj$cego 
                       (STB) 

-  40/U ogranicznik      
            bezpiecze!stwa  

                       temperatury dla 
                       pr$du steruj$cego  
                       (STB) 

Wykonanie specjalne 
- SW wersja z IP54 

Standardowe wyposa"enie 
Instrukcja obs#ugi B 60.45"4

Przyk!ady zamówie#:
Typ WTHc � 2280 
       sonda 350 mm 
Typ WTHc � 2280 mm 
       sonda (razem z kapilar$) "250 mm 

Opis techniczny
Zakres temperatury 
TR � kod 2 

+20 do +80 °C
TW � kod 2 

+70 do +90 °C
STB � kod 80 lub 40/U 

+"00 °C (ustawienie fabryczne)  

Prze!$cznik STB 
Kiedy przekroczona jest warto%& zadana, 
obwód otwiera si' i prze#$cznik jest 
automatycznie blokowany. Prze#$cznik 
mo(e by& restartowany, kiedy temp 

spadnie o oko#o "0°C poni(ej ustawionej 
warto%ci zadanej. 

Samo monitorowanie 
W STB, w przypadku awarii urz$dzenia 
(np. wyciekni'cia cieczy) obwód "-2
otwiera si' na sta#e. Prze#$cznik nie mo(e
by& restartowany. 

W temperaturze poni(ej -20°C obwód "-2
równie(  otwiera si', ale zamyka si'
automatycznie kiedy temperatura 

wzro%nie.

Dane Techniczne 
Prze!$cznik

TR, TW        jednopolowy, styk prze#$czny 
STB 80         jednopolowy, styk rozwierny 
STB 40/U     jednopolowy, styk prze#$czny

Obudowa 
standardowo: 
podstawa obudowy ocynkowana stal, 
pokrywa obudowy poliw'glanowa; 
w typie /SW: 
podstawa i pokrywa obudowy 
poliw'glanowe 

Stopie# ochrony 

standardowo:    IP40 wg EN 60 529 
w typach /SW    IP54 wg EN 60 529

Montowanie termostatu 
dwoma %rubami do podstawy obudowy; 
w typie /SW: 
dwoma %rubami do ramienia tuby 
ochronnej, jedn$ %rub$ kontruj$c$ do tuby 

Przewód 
standardowo dwa  gniazda wtykowe; 
w typie /SW 2 uszczelnienie d#awieniowe 
Pg ""

Kapilara
mied) %rednica ".5 mm, d#ugo%& "250 mm 
razem z sond$, inne d#ugo%ci na 
zamówienie 

Sondy 
3 kolby miedziane o %rednicy 4 mm, 
350 mm razem z tub$ ochronn$,

z tego kapilara oko#o 200 mm 

Media pomiarowe 
powietrze 

Sta!a czasowa 
w powietrzu: "20 sek. max 

Dryf temp otoczenia 

0.35°C/°C            g#owica termostatu 

0.07°C/°C • m     kapilara 

Dopuszczalna temp sondy
 +200°C

Dopuszczalna temp otoczenia 
g!owicy termostatu i kapilary 

w trakcie pracy                 +80°C max 

                                         -40°C min 

magazynowania:              +80°C max 

                                         -50°C min

Pozycja montowania 

dowolna 

Po!$czenie elektryczne 
doj%cie do przy#$cza elektrycznego po 
zdj'ciu pokrywy obudowy.  

Pr$d znamionowy 

"0(2) A 230 V AC p.f=" (0.8) 
0.25 A 230 V DC 
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Dok!adno%& prze!$cznika 

Typ 

Powy"ej 1/3 zakresu 
lub w warto%ci zadanej 

Na pocz$tku zakresu Histereza 

prze!$cznika w °°°°C

TR
*

2 ± 4°C ± 6°C "4 ±2

TW
*

2 ± 4°C ± 4°C    6 ± "
STB 80

40
0°C
-5°C

- -

∗Oznaczenia sond dla danej wersji kapilary 
  regulator wentylatora TR czerwony, monitor palnika TW niebieski

Min k$t zgi'cia kapilary wynosi 5mm 

UWAGA: 
Fizyczne i technologiczne w#a%ciwo%ci substancji, które mog$ wyciec do otoczenia w przypadku uszkodzenia urz$dzenia 

Warto%& zadana 
w

°C

Niebezpiecz-
ne reakcje 

Mo(liwo%& po(aru/
wybuchu 

Temp              wybuchu 
zap#onu             % v/v 

Ska(enie
wody 

Dane toksykologiczne 

(rodki                  Niebezp.         Toksyczne 

dra(ni$ce            dla zdrowia 

do +200°C - +280°C ".2 � 7.5 X X X - 

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 systemu pomiarowego.

Schematy po!$cze#

WTHc � 2280 
WTHc � 2280 � SW 

WTHc � 2240 
WTHc � 2240 � SW
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Wymiary WTHc � 2280/2240/U  

* Oznakowanie sond: 
czerwony � regulator wentylatora TR 
niebieski � monitor palnika TW

Wymiary WTHc � 2280/2240 � SW

* Oznakowanie sond: 
czerwony � regulator wentylatora TR 
niebieski � monitor palnika TW


