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 Dvojitý termostat  

   

 

Regula!ní termostat / 

havarijní termostat RAZ-ST....
 Kombinace elektromechanického TR a STB 

  

• 2-bodový regula!ní a havarijní termostat s jednopólovým p"epínacím 

kontaktem  

• Proudová zatí�itelnost  

 TR:  kontakty 1-2   10 (2.5) A, AC 250 V 

  kontakty 1-3     6 (2.5) A, AC 250 V 

 STB:  kontakty 11-12   10 (2.5) A, AC 250 V 

 svorky pro alarm 11-13   0.5 A, AC 250 V 

• #asová konstanta ve schod$ s DIN 3440 

• 2 druhy montá�e: do jímky nebo na ze%  

• Nastavení �ádané hodnoty na krytu  

• Nastavení vypínací teploty havarijního termostatu (STB) pod krytem; nastavení 

vypínací teploty je mo�né ode!íst p"es okénko v krytu p"ístroje  

• Kompenzace teploty okolí pro spínací mechanizmus a kapiláru  

• Termostat je ji�t$n proti selhání, poru�ení kapiláry zp&sobí rozpojení kontakt& 

11-12  

• Interní reset je p"ístupný pod �roubovací krytkou  
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Pou�ití  

Typické aplikace: 

• Za!ízení pro oh!ev  

• Pro obecné pou�ití ve vytáp"ní, vzduchotechnice a klimatizaci  

Funkce  

Kdy� teplota p!ekro#í �ádanou hodnotu nastavenou na regula#ním termostatu (TR), 

zm"ní se propojení kontakt$ 1-2  na propojení kontakt$ 1-3. Pokud teplota media 

klesne o hodnotu spínací diference, termostat p!epne zp"t na propojení kontakt$ 1-2. 

Kdy� teplota dosáhne hodnoty pro vypnutí havarijního termostatu (STB), zm"ní se 

propojení kontakt$ 11-12  na propojení kontakt$ 11-13 (alarm) a z$stane v této poloze. 

Pokud teplota media klesne o hodnotu spínací diference termostat musí být po 

od�roubování krytky manuáln" resetován. 

Pokud dojde k úniku m"!ící kapaliny v d$sledku poru�ení m"!ícího systému havarijního 

termostatu (STB), tlak na membránu poklesne a to zp$sobí mechanické rozpojení 

kontakt$ 11-12. 

P"ehled typ&  

Standardní set  Rozsah nastavení 

regula#ního a 

havarijního termostatu  

Délka 

kapiláry  

Obsah dodávky  

RAZ-ST.010FP 
(TR) 15...95 °C 

(STB)  95 °C 

RAZ-ST.011FP 
(TR) 15...82 °C 

(STB)  95 °C 

RAZ-ST.020FP 
(TR) 15...95 °C 

(STB)  100 °C 

RAZ-ST.030FP 
(TR) 15...95 °C 

(STB)  110 °C 

RAZ-ST.1500P 
(TR) 40...120 °C 

(STB) 120...130 °C 

700 mm 

Dvojitá jímka 100 mm pro dva 

m"!ící prvky / poniklovaná 

mosaz / kabelová pr$chodka 

M16x1.5 mm 

Montá�ní návod  

Více informací v katalogovém listu N1193. 

P!i objednávání uve%te referen#ní typ podle �P!ehledu typ$� (standardní set). 

Pokud po�adované p!íslu�enství není v obsahu standardní dodávky, m$�ete je 

objednat zvlá�& podle p!ehledu v katalogovém listu N1193. 

Mechanické provedení  

Sokl termostatu je vyroben z PA (zesíleného) a je navr�en pro montá� do jímky nebo na 
ze%; elektromechanický regula#ní termostat (TR) a havarijní termostat (STB) pou�ívají 
pro m"!ení teploty dv" odd"lené kapiláry. 

Kryt s okénkem je vyroben z ABS + PC, obsahuje voln" p!ístupný knoflík pro nastavení 
�ádané hodnoty a �roubovací krytku pro reset havarijního termostatu. 
 

Kabelová pr$chodka M16x1.5 mm. 

Pokyny  

Pokyny pro instalaci jsou sou#ástí balení. 

Ujist"te se, �e je nad termostatem dostatek volného prostoru pro ode#et nastavení p!es 

okénko, p!estavení �ádané hodnoty a pro p!ípadnou demontá� nebo vým"nu. 

P"íslu�enství  

Objednávání  

Kryt 

Montá�ní návod  

Umíst"ní  
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Namontujte jímku a její matici nastavte do po�adované polohy. Vlo�te m"!ící prvek do 

jímky a zajist"te spojení se soklem pomocí �roubu.  

P!ipravte v panelu montá�ní otvory a odmotejte kapiláru v po�adované délce.  Po 

vlo�ení m"!ícího prvku do jímky jej zajist"te pomocí spony (p!íslu�enství pro montá�).  

Kabely musí mít izolací odpovídající hlavnímu napájení. 
P!ipojte termostat dle  schématu zapojení a v souladu a místními p!edpisy. 

Varování: P!ed sejmutím krytu odpojte p!ístroj od hlavního napájení. 

P!ipojení musí být provedeno v souladu s místními p!edpisy. 

Technická data 

Zatí�itelnost kontakt$ TR 
Jmenovité nap"tí  
Jmenovitý proud   I (IM) kontakty 1-2 
 kontakty 1-3 

 
AC 24�250 V 
0.1...10 (2.5) A  
0.1�  6 (2.5) A 

Zatí�itelnost kontakt$  STB 

Jmenovité nap"tí  

Jmenovitý proud   I (IM) kontakty 11-12  

Svorky pro alarm kontakty 11-13 

 

AC 24�250 V 

0.1�10 (2.5) A 

max. 0.5 A 

P!edpokládaná �ivotnost    TR 

    STB 

min. 100 000 spínacích cykl$ 

min. 1 000 spínacích cykl$  

T!ída ochrany  I dle EN 60 730 

Stupe' krytí  IP 43 dle EN 60 529 

Rozsah nastavení termostatu TR  

RAZ-ST.010F/020F/030F 

RAZ-ST.011F 

RAZ-ST.010F a 020F omezeno 

 RAZ-ST.030F neomezeno z výroby 

RAZ-ST.1500 

 RAZ-ST.1500 omezeno  

 

15...95 °C 

15...82 °C 

max. 80 °C z výroby (p!estavitelné) 

 

40...120 °C 

max. 100 °C z výroby 

(p!estavitelné) 

Rozsah nastavení termostatu STB 

RAZ-ST.010F 

RAZ-ST.011F 

RAZ-ST.020F 

RAZ-ST.030F 

Intern" p!estavitelný havarijní termostat v  

     RAZ-ST.1500 

 

95 °C   (pevný) 

95 °C   (pevný) 

100 °C (pevný) 

110 °C (pevný) 

 

120...130 °C (s nástrojem) 

Teplotní spínací diference TR  

STB (pevný)  

RAZ-ST.1500  STB p!estavitelný 

8 K  ±4 K 

max. teplota 15  ± 5 K  

max. teplota  20 ± 5 K  

 konformita  

P!edpis ECC   

P!edpis o nízkém nap"tí  

 

89/336/EEC 

73/23/EEC 

ENEC (European Norms Electrical Certification)  

C-tick N474
 

 

Montá� na panel s 

m"!ícím prvkem v jímce  

Montá� do ochranné 

jímky  

 El. p!ipojení 

      Max. AC 250 V 

   

Spínací mechanizmus 

termostatu TR a STB 

Funk#ní data 

Normy a standardy  
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Normy produkt$  

Automatické El. regula#ní a !ídící p!ístroje 

pro domácí pot!ebu    

Speciální po�adavky na  

      teplotn" závislé !ízení  

Typ zatí�ení 1 

Typ zatí�ení 2   

 

 

EN 60 730-1 

 

EN 60 730-2-9 

BLM  (EN 60 730-1/2-9) 

BDFHKLMP  (EN 60 730-1/2-9) 

Odolnost proti radiovénu ru�ení  #etnost puls$ N ≤5 dle EN 55 014 

Provoz  

 Max. teplota pro m"!ící prvek  

 RAZ-ST.010F/011F/020F 

 RAZ-ST.030F 

 RAK-ST.1500 

 Teplota okolí pro kryt  

 Max. okolní teplota pro spínací 

mechanizmus  

 Vlhkost 

 Mechanické podmínky  

Skladování a doprava  

 Teplota  

 Vlhkost  

t!ída 3K5 dle IEC 60 721-3-3 

 

max. vypínací teplota + 25 K 

120 °C 

135 °C 

max. 50 °C (T50) 

 

80 °C 

< 95 % r.v. 

t!ída 3M2 dle IEC 60 721-3-3  

t!ída 2K3 dle IEC 60 721-3-2  

-25�+70 °C  

< 95 % r.v. 

Stupe' zne#i�t"ní  normální dle EN 60 730 

Kalibra#ní teplota    TR  

    STB 

max. vypínací teplota   ±3 °C 

max. vypínací teplota  +0 / -6 °C 

Kalibrováno p!í okolní teplot" spínacího 

mechanizmu a m"!ícího prvku  

 

20 °C  dle DIN 3440 

(asová konstanta na:  vod" 

            oleji 

            vzduchu 

<45 s dle DIN 3440 

<60 s dle DIN 3440 

<120 s dle DIN 3440 

Elektrické p!ipojení  

 

Zemnící kontakt  

 

Kabelová pr$chodka  

�roubovací svorky pro drát  

2 x 1...1.5 mm² 

�roubovací svorky pro drát  

2 x 1...1.5 mm² 

M16 x 1.5 mm 

Barevné provedení sokl RAL 7001 (tmav" �edá) 

kryt  RAL 7035 (sv"tle �edá) 

Rozm"ry m"!ícího prvku TR a pevného STB 

STB p!estavitelný 

 Délka kapiláry  

Min. rádius zak!ivení kapiláry  

6.5 mm Ø  x 95 mm 

6.5 mm Ø  x 75 mm 

700 mm 

R min. = 5 mm 

Konstrukce 

Dr�ák spínacího mechanizmu 

Kapilára a m"!ící prvek 

P!epá�ka 

Kontakty 

 

plast 

m"% 

antikorozní ocel 

Ag.1000�/1000 (st!íbro) 

Hmotnost standardního setu: 0.53 kg 

 

Podmínky prost!edí  

Kalibrace  

P!ipojení  

Obecná data  
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Schéma zapojení  
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