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Termostat zabezpieczający przed zamrożeniem FW113H5Opis urządzenia
D

at
a 

w
yd

ru
ku

 0
8.

05
.2

00
1

Zastosowanie
Termostat zabezpieczający przed zamrożeniem FW113H5 służy do 
powierzchniowej kontroli temperatury za nagrzewnicami powietrza w urządzeniach 
wentylacyjnych i klimatyzujących.
Typ
FW113H5 termostat zabezpieczający przed zamrożeniem z 
  bezpotencjałowym stykiem przełącznym
Dane techniczne
Wyjście

Zakres nastawny
System pomiarów

Podłączenie
Temperatura 
otoczenia maksymalna temperatura:

      minimalna temperatura:
Klasa ochrony
Zabezpieczenie 
pokrywy
Pozycja montażu
Akcesoria
H5 Pięć uchwytów rur kapilarnych (akcesoria)

Wymiary

Montaż
Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel!

 Termostat zabezpieczający przed zamrożeniem FW113H5 powinien być 
      mocowany do konsoli na równej, stabilnej powierzchni montażowej.
      Położenie montażowe: rurą kapilarną do dołu.
 W celu wprowadzenia rury kapilarnej do kanału wentylacyjnego należy użyć 
      dołączonej tulei ochronnej na otwór w kanale (otwór = Ø 11)
 Miejsce montażu należy wybrać tak, aby minimalna temperatura otoczenia wokół 
      obudowy była wyższa o minimum 4 K niż ustawiona wartość zadana.

Dotyczy to także części rury kapilarnej, która przesunięta jest poza nagrzewnicę 
powietrza.

Jeżeli urządzenie wentylujące znajduje się na wolnym powietrzu lub 
jeżeli temperatura otoczenia poza kanałem wentylacyjnym nie jest stała, 
to obudowa w urządzeniu wentylującym powinna być zamontowana za 
nagrzewnicą powietrza.

 Rura kapilarna musi zostać przed odwinięciem przytwierdzona do obudowy.
Nie może zostać uszkodzona lub zgnieciona.
Dołączone uchwyty rury kapilarnej H5 ułatwiają montaż, zapobiegają poważnym 
odgięciom i zapewniają rurze kapilarnej odpowiednią podporę.

 Rura kapilarna o długości 6 m jest aktywna na całej swej długości.
Styk zabezpieczenia przed zamrożeniem reaguje na przechłodzenie na 
dowolnej części rury kapilarnej. Rura kapilarna powinna być montowana zgodnie 
z kierunkiem powietrza za nagrzewnicą powietrza, aby mierzona była najchłodniejsza część wymiennika.

Akcesoria
5 uchwytów rur kapilarnych oraz 
tuleja ochronna do wprowadzania 
rury kapilarnej do kanału wentylacyjnego 
(otwór Ø 11)

Uwaga

Powrót do informacji o produkcie

bezpotencjałowy styk przełączny, maks. 16 A / 250 V AC 
histereza przełączania ok. 3 K
wartość zadana: 2..13°C, ustawienie domyślne: 5°C
rura kapilarna z miedzi, długość 6 m. Samokontrolująca, w razie 
uszkodzenia styk zabezpieczenia przed zamrożeniem 
zostaje uruchomiony. Maksymalna temperatura w rurze kapilarnej: 150°C
zacisk przyłączeniowy w obudowie, wejście przewodu PG16
przy obudowie

60°C
4 K wyższa niż ustawiona wartość zadana

IP66
plombowana śruba pokrywy

rurą kapilarną do dołu

H5 Tuleja ochronna
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Instalacja
PPodłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej może zostać wykonane 
przez wykwalifikowany personel (np. przez inżyniera elektryka).
Należy zastosować się do przepisów VDE lub do miejscowych przepisów.
Podłączenie urządzenia powinno nastąpić wg obowiązującego schematu połączeń.

Funkcja przełączania
Termostat zabezpieczający przez zamrożeniem FW113H5 ustawiony 
jest w momencie dostawy na 5°C.
Jeżeli temperatura spadnie do zadanej wartości 5°C, to styk przełączny 
przełącza obwód ze schematu zacisków 1 – 4 na 1 – 2.
Jeżeli temperatura wzrośnie o ok. 3 K powyżej zadanej wartości, styk 
przełączny samoistnie powróci do poprzedniej konfiguracji.

Ustawienie styków 1—2 wskazuje na zagrożenie oszronieniem.

Ustawienie wartości zadanej/kontrola działania

Napięcie sieciowe 230 V!
Ustawienie wartości zadanej oraz kontrola działania mogą być przeprowadzone 
tylko przez wykwalifikowany personel, po odłączeniu urządzenia od prądu.

Termostat zabezpieczający przed oszronieniem FW113H5 
ustawiony jest w momencie dostawy na 5°C.
W razie potrzeby można zmienić to ustawienie w następujący sposób:

 Odłączyć od sieci

 Zdjąć pokrywę (poluzować śrubę pokrywy)

 Ustawić wartość zadaną śrubokrętem na osi nastawnej

 Nałożyć ponownie pokrywę i przykręcić

 Podłączyć sieć elektryczną

Działanie styków termostatu zabezpieczającego 
przed zamrożeniem FW113H5 może być sprawdzone tylko 
przez technika dokonującego rozruchu. Kontrolę powinno się 
przeprowadzić w następujący sposób:

 Odłączyć od sieci

 Zdjąć pokrywę (poluzować śrubę pokrywy)

 Sprawdzić działanie styków:
płytkę z dźwignią przycisnąć śrubokrętem 
(patrz: rysunek obok)
gdy płytka znajduje się na górze = styki 1 – 2 są otwarte

styki 1 – 4 zamknięte
nie ma zagrożenia oszronieniem

gdy płytka znajduje się na dole = styki 1 – 2 są zamknięte
styki 1 – 4 otwarte
istnieje zagrożenie oszronieniem

 Nałożyć obudowę i dokręcić

 Podłączyć sieć elektryczną

Działanie urządzenia może być sprawdzone poprzez spryskanie 
rury kapilarnej na długości ok. 20..30 cm sprayem chłodzącym.

Zagrożenie

FW113H5
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Zagrożenie
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