internetová verzia návodu

Digitálny teplomer TM-201 je použiteľný v každej inštalácií, kde je
potrebné merať a zobrazovať jednu alebo dve teploty. Teploty sa
zobrazujú na prehľadnom displeji. Zelená kontrolka svietením
informuje, z ktorého snímača je práve zobrazená teplota (T1,T2).

Obrázok 3: Popis svoriek

Inštalácia teplotných snímačov

POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použiť na komerčné účely!

Digitálny teplomer TM-201

Teplotné snímače CP-201T (nie sú súčasťou balenia) sa
umiestňujú na merané miesto (napr. akumulačná nádrž, solárny
kolektor, zásobník teplej vody apod.). Zabezpečte dostatočný
tepelný kontakt (odporúčame použiť teplovodivú pastu). Ak
nemáte k dispozícii úchytky (tzv. jímky), upevnite snímače
k potrubiu pomocou dostatočne pevných sťahovacích pások.
Upozornenie: Plastové potrubia sa neohrievajú, preto nemožno
použiť snímače na meranie teploty kvapaliny v plastovom potrubí.

Obrázok 1: Predný pohľad

Inštalácia teplomera
Teplomer umiestnite tak, aby bol pre obsluhu na dobre viditeľnom
mieste. Neinštalujte ho v miestach, kde by mohol byť vystavený
intenzívnemu sálavému teplu. Rám teplomera môžete inštalovať
na inštalačnú krabicu. Pri montáži na omietku sa musí použiť aj
spodná časť plastu.

Snímač zaizolujte, tak aby teplota okolia neovplyvňovala meranie.
Neodporúčame použiť plastové sťahovacie pásky. Vplyvom
teploty sa uvoľňujú, čím snímač stráca kontakt s potrubím.
Vhodnejšie je použitie kovových pások alebo objímok).
Upozornenie: izolácia prívodných káblov snímačov odolá teplote
max. 105°C.

1. Vyberte vrchnú časť teplomera z rámčeka (pomocou
plochého skrutkovača zapáčte do medzery na okraji displeja).
2. Zatlačením štyroch západiek v rohoch uvoľnite spodný plast
(pozri obr. 2).

Prívody snímačov možno predĺžiť pomocou kábla s medenými
vodičmi o priereze min. 0,35 mm2 (celková dĺžka prívodu snímača
by nemala presiahnuť 30 m). Rovnaký kábel možno použiť pre
snímače, aj pre prívod napájania z riadiacej jednotky CP-201M
(v takom prípade musí byť použitý 6 vodičový kábel, napr. CC-03
Jablotron, SYKFY 3x2x0,5 alebo UTP Cat 6).

3. Pri inštalácii na prístrojovú krabicu priskrutkujte rám displeja
priamo ku krabici.
4. Pri inštalácii na omietku najskôr priskrutkujte spodnú časť
plastu a do nej nacvaknite rám displeja.

Technické parametre

5. Do svoriek T1 a T2 (pozri obr. 3) pripojte kabeláž teplotných
snímačov CP-201T Jablotron. Všetky tri svorkovnice (pozri
obr. 3) možno z elektroniky teplomera zložiť (potiahnutím
smerom k sebe). Odporúča sa pripájať káble pri zložených
svorkovniciach a až s pripojenou kabelážou ich zasunúť na
elektroniku digitálneho teplomera. Snímače teploty sú
identické a nezáleží na polarite snímača.

Teplomer
Napájanie
jednosmerné 9V až 15 V
Prúdový odber (štandardný / maximálny)
20 mA / 50 mA
Merací rozsah
-40 °C až 125 °C
Typ snímača
NTC 10k, B25 / 100 = 3455 K
Pracovné prostredia
STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Krytie
IP 41
Spĺňa
STN EN 50130-4, STN EN 55022

6. Do svoriek + - pripojte napájanie 12V / 50mA (dodržujte
polaritu). Ako zdroj môžete použiť:
a. adaptér LT-089.06 Jablotron,
b. adaptér DE-06.12 Jablotron,
c. riadiacu jednotku zálohovaného obehového čerpadla
CP-201M. Zapojenie: svorka „+“ do „SIR +“ a svorka “-“
do „PUMP C“.

Odporúčaný teplotný snímač
Typ
CP-201T Jablotron (NTC 10k, B25 / 100 = 3455 K)
Merací rozsah
-25 °C až 105 °C
Presnosť snímača
± 1% pri 25 °C,
± 2 °C v rozsahu -25 °C až 105 °C
Špecifikácia
Návod CP-201T

7. Intenzitu displeja možno znížiť spojením prepojky LOW
INTENSITY (pozri obr. 3).
8. Nasaďte vrchnú časť teplomera naspäť do rámčeka.

Jablotron týmto vyhlasuje, že výrobok TM-201 vyhovuje technickým
požiadavkám a ďalším ustanoveniam NV č. 443/2001 Z.z. (smernice
1999/5/ES) v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok
vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode
nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

9. Zapnite napájanie a skontrolujte funkcionalitu teplomera.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa

Obrázok 2: Spodný kryt
TM-201 - Digitálny teplomer

elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci
výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať
s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste
elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných
Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným
odberom odovzdať predajcovi pri kúpe
nového zariadenia toho istého druhu.
Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané
zariadenie
(elektroodpad)
je
v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe.
Úlohou zberu elektroodpadu je jeho
materiálové
zhodnotenie,
vrátane
bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou
sa vylúči možný negatívny vplyv na
životné prostredie a zdravie ľudí.
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