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Arkusz informacyjny ATC oraz ATF
Termostaty przylgowe

Zastosowanie

Dane techniczne

Pod∏àczenia elektryczne

Numer katalogowy 041E000000 087N671200
°C) 20-90 10-90

Napi´ ∏à 230 Vca, 50 Hz 230 Vca, 50 Hz
Znamionowa obcià˝alnoÊç ów prze∏àcznika 15(2.5)A 6(2)A
Typ prze∏àcznika SPDT SPDT
Odchy∏ka regulacji (K) 6-10 8

•
Dostarczany z opaskà mocuj •
Rozmiary (mm) Szer. 40 40

Wys. 120 85
G∏´b. 58 58

Termostat ATC
na zasobnik

Termostat ATF na
na rur´

przed zamro˝eniem

ATC A

• Dok∏adna regulacja temperatury dajàca oszcz´d-
   noÊç zu˝ycia energii
• NiezawodnoÊç dzia∏ania
• ¸atwoÊç instalowania i pod∏àczenia elektrycznego
• Wyeliminowanie niebezpieczeƒstwa wyp∏ywu zbyt
   goràcej wody z punktów czerpalnych
• WszechstronnoÊç zastosowaƒ
• Odpowiedni do wi´kszoÊci systemów grzewczych

ATC przylgowy termostat na zasobnik

Monta˝ odbywa si´ za pomocà do∏àczonej specjal-
nej opaski. Termostaty posiadajà zestyk jednobie-
gunowy prze∏àczny (SPDT), co pozwala na zastoso-
wanie go do wszystkich zaworów HS i HP. Termo-
staty sà dostarczane bez okablowania, co umo˝li-
wia dostosowanie wykonywanych po∏àczeƒ do 
standardów w instalacji.
Dzia∏anie termostatu oparte jest na bimetalu, a z po-
wierzchnià zasobnika styka si´ metalowà podstawà.
Gwarantuje to dok∏adnà regulacj´ temperatury      
w szerokim zakresie temperatury (20-90°C).
Typowym zastosowaniem termostatu jest sterowa-
nie pompà ∏adujàcà, a tak˝e w uk∏adach zabezpie-
czajàcych przed przegrzaniem.

ATF przylgowy termostat na rur´ z zabezpiecze-
niem przed zamro˝eniem

Podobnie jak ATC posiada zestyk jednobiegunowy 
prze∏àczny (SPDT) i dostarczany jest bez okablo-
wania.
Reguluje temperatur´ w szerokim zakresie (10 - 90 
°C).
Obni˝ona nastawa od 10 °C pozwala na zastoso-
wanie termostatu w uk∏adach, gdzie istnieje zagro-
˝enie zamarzni´cia czynnika w rurociàgu.
Dzia∏anie termostatu oparte jest na mieszku termo-
statycznym wype∏nionym parà. Z rurociàgiem styka 
si´ metalowà podstawà.

Typowe zastosowanie termostatu:
-    sterowanie pompà cyrkulacyjnà, tak˝e w uk∏a-
     dach zabezpieczajàcych przed przegrzaniem;
-    zabezpieczenie temperatury powrotu w kot∏o-
     wniach opalanych olejem;
-    zabezpieczenie przed zamarzni´ciem II stopnia
     w dwustopniowych uk∏adach ch∏odniczyc;
-    zabezpieczenie przed zamarzni´ciem elementów
     instalacji, które do uruchomienia kot∏a u˝ywajà
     termostatów pokojowych.
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