
Pfiíklady zapojení

Záruãní podmínky

Záruka platí pfii dodrÏení obecnû platn˘ch záruãních podmínek. V˘robek je pfied expedicí
kontrolován na vzhled, funkci a kompletnost. Pfiípadnou reklamaci je tfieba uplatnit v záruã-
ní lhÛtû u prodávající organizace.

Záruka je dva roky ode dne prodeje.

Potvrzen˘ poslední list návodu slouÏí zároveÀ jako záruãní list.

Datum v˘roby: Datum prodeje:

V˘robce si vyhrazuje právo zmûn vnitfiního zapojení 
pfii zachování technick˘ch parametrÛ v˘robku.

Regulátor teploty KABLOREG A
Technické údaje
Citlivost regulace 0,5°C, pfiesnost nastavení ±1°C
hystereze sepnutí (rozepnutí) 1°C, na pfiání nastavitelná
rozsah regulace - hrubû –20°C aÏ +70°C, na pfiání od –50°C do +250°C

- jemnû ±5°C, na pfiání nastavitelná
provozní napûtí: 230V AC
spínací proud: A1 1x 16A odporová zátûÏ 230V AC, 50Hz

A2 2x 16A odporová zátûÏ 230V AC, 50Hz
A4 4x 16A odporová zátûÏ 230V AC, 50Hz

krytí IP 40
skladovací teplota –40 aÏ +70°C
pracovní teplota okolí –10 aÏ +40°C
ãidlo teploty odporové polovodiãové, odpor 2kΩ pfii 25°C, pfiesnost ±3%

Tabulka 1 závislost odporu ãidla na teplotû

°C -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Ω 1386 1449 1513 1578 1645 1713 1782 1854 1926 2000
°C 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Ω 2075 2152 2229 2309 2390 2472 2555 2640 2726 2814
°C 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Ω 2903 2993 3085 3179 3273 3369 3467 3566 3666 3768

Rozmûry: (mm) ‰ífika v˘‰ka hloubka
Regulátor A1 35 90 60 h

A2 52 90 60
A4       105 90 60

âidlo ø 4 mm, délka 25 mm kovová trubiãka v
pfiipojovací vodiã - 2-Ïilov˘ 3, 5, 10 m

- 3-Ïilov˘ (stínûn˘) - vût‰í délky ‰
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ, BLOKOVÁ SCHEMATA

A1 svorky 
napájení 
a spínání

teplota 
hrubû 
(vyjmout ãelo)

indikace Zapojení svorek
sepnutí LED / ãelní pohled /

teplota 
jemnû

svorky 
ãidla 
teploty

A2 A4
svorky 
napájení 
a spínání

teplota 
hrubû 
(vyjmout ãelo)

indikace 
sepnutí LED

teplota 
jemnû

svorky 
ãidla 
teploty

Schema zapojení

Kabloreg - A
Popis

Regulátory Kabloreg A jsou modulovû fie‰ené analogové regulátory teploty s nastaviteln˘m
rozsahem teplot od –20 do +70°C v provedení jedno, dvou a ãtyfinásobné regulace. Elek-
trick˘ obvod vyhodnocuje zmûnu odporu pfiipojeného ãidla teploty a porovnává ji
s nastavenou teplotou. Pokud je mûfiená teplota vy‰‰í neÏ nastavená, spínací kontakt relé
je rozpojen. Pfii poklesu teploty pod stanovenou hodnotu dojde k sepnutí relé a rozsvítí se
LED dioda nad nastavovacím prvkem.
Napájecí napûtí regulátoru 230V AC je pfiivedeno na zkratuvzdorn˘ transformátor. Pracov-
ní napûtí regulátoru je nízké a je oddûleno od síÈového napájení.
Hrubé nastavení teploty se provádí potenciometrov˘m trimrem uvnitfi regulátoru na stfied
Ïádaného teplotního rozsahu, ovládací prvek jemného nastavení musí b˘t pfiitom ve
stfiední poloze.
V‰echny regulátory  jsou v plastovém krytu, kter˘ má tvar a uchycení na DIN li‰tu - rozva-
dûãové provedení. Pfiipojovací svorkovnice umoÏÀují pfiipojit vodiãe do prÛfiezu 4 mm2.

âidlo teploty: k snímání mûfiené teploty se pouÏívá polovodiãové ãidlo KTY zapouzdfiené do
uzavfiené kovové chromované trubiãky ø4 mm. Pfiipojovací vodiã je 2-Ïilov˘ PVC do 70°C,
pro vy‰‰í teploty silikon/teflon. BûÏnû dodávané délky jsou 3, 5, 10 m, vût‰í délky na objed-
návku. Maximální doporuãená délka pfiipojení je 100 m, nad 10 m délky se provádí stínûn˘m
vodiãem. Pfii spínání induktivních zátûÏí (cívky stykaãÛ) a v místech velkého ru‰ení se dopo-
ruãuje ke svorkám ãidla pfiipojit elektrolytick˘ kondenzátor 100µF (– pól na spoleãnou
svorku).
Správnému umístûní ãidla teploty je potfieba vûnovat velkou pozornost, neboÈ umístûní,
uchycení a pfienos tepla na ãidlo urãují kvalitu regulaãního procesu.
âidlo KTY má základní hodnotu odporu 2 kΩ pfii 25°C. 
Závislost odporu na teplotû je uvedena v technick˘ch údajích.

PouÏití

1 Ochrana okapu a svodu pfied snûhem a ledem
ãidlo je umístûno mezi kabely v okapu a tepelnû 
vodivû spojeno Al folií s topn˘mi kabely

2 Protimrazová ochrana a udrÏování konstantní teploty potrubí a nádob
potrubí ãidlo je umístûno na potrubí a snímá 

teplotu potrubí - nesmí b˘t v blízkosti 
topného kabelu

nádoby ãidlo je umístûno na stûnû nádoby 
ve spodní ãásti - nesmí b˘t v blízkosti 
topného kabelu

3 Regulace podlahového topení
akumulace ãidlo umístûno mezi 

kabely blíÏe k povrchu
pfiímotop ãidlo je umístûno pod povrchem 

blíÏe k topn˘m kabelÛm

4 UdrÏování teploty kapalin - ãidlo se zapustí do jímky

5 UdrÏování teploty vzduchu - ãidlo je umístûno do krytu s otvory

 odpínací   spínací
  kontakt   kontakt
           pfiíchozí
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