Terminator™ ZT

Specificaţii produs

Termostate Ex cu tub capilar cu montaj pe
conducta sau perete.
Utilizare . . .
Control temperarura pentru aplicatii cu însoţitori electrici
ZT-WP şi ZT-XP sunt proiectate pentru utilizare ca termostate reglabile
cu tub capilar pentru control protecţie contra îngheţului şi aplicaţii de
menţinere a temperaturii de proces pentru conducte si rezervoare. Fiecare
termostat este disponibil în patru categorii de control al temperaturii şi al
temperaturii de expunere a bulbului. ZT-WP este proiectat pentru montaj
pe perete (sau montat pe ţeavă folosind o consolă de fixare din oţel
inoxidabil XP-1) şi are un înveliş metalic flexibil pentru protectia tubul
capilar echipat cu un kit de intrare sub izolaţie. ZT-XP include un suport
pentru facilitarea ataşării termostatului direct pe ţeavă şi permite
pătrunderea şi conectarea a două cabluri de încălzire în carcasă.
Kiturile terminatorului ZT sunt aprobate pentru utilizare în medii
obişnuite (neclasificate) şi sunt certificate conform directivei ATEX şi
IECEx pentru utilizare în zone clasificate cu categoria 2 şi 3 (Zona 1 şi
2).
Valori nominale/Specificaţii
Grad de protecţie................................................................................. IP66
Temperatura maximă de expunere a suportului................................232°C
Temperatura minimă de instalare......................................................-60°C
Temperatura ambiantă de funcţionare
-60°C ≤ Ta ≤ +50°C....................................................................T5 100°C
-60°C ≤ Ta ≤ +40°C....................................................................T6 85°C
Tensiunea maximă admisibilă.................................................. 230 Vac2
Clasificare comutator .................................... 25 A (Ohmic, contact NC)
Tip comutator.........................................................Controler sau Limitator
Conexiune electrică................................................................bloc terminal
Categorie de control ajustabil
ZT-C-100................................................................................0°C la 100°C
ZT-C-200................................................................................0°C la 200°C
ZT-C-300................................................................................0°C la 300°C
ZT-C-500 .............................................................................20°C la 500°C
Diferenţă/precizie maximă de control
ZT-C-100 ...................................................................... 7% / -1 K la +7 K
ZT-C-200 ..................................................................2.5% / -2 K la +10 K
ZT-C-300 ..................................................................2.5% / -2 K la +16 K
ZT-C-500...................................................................2.5% / -2 K la +28 K
Temperatură maximă de expunere bulb
ZT-C-100..........................................................................................230°C
ZT-C-200..........................................................................................230°C
ZT-C-300..........................................................................................345°C
ZT-C-500..........................................................................................530°C
Dimensiuni bulb/material/ lungime tub capilar
ZT-C-100................................................... 6 x 76 mm/oţel inoxidabil/1m
ZT-C-200................................................... 6 x 76 mm/oţel inoxidabil/1m
ZT-C-300............................................... ....6 x 55 mm/oţel inoxidabil/1m
ZT-C-500..................................................6 x 280 mm/oţel inoxidabil/1m
Frecvenţă electrică maximă de comutare...........................180 cicluri/oră
Cicluri de operare durabilitate electrică................... min. 100.000 cicluri
Cicluri de operare durabilitate mecanică................. min. 300.000 cicluri
Note . . .
1. Consultaţi Formularul TEP0057U pentru accesorii suplimentare.
2. Versiunea 275 Vac/16A este disponibilă la cerere.
3. Ambele termostate sunt expediate cu un înveliş pentru protecţie contra
prafului M25 care poate fi înlocuit cu o presetupă omologată Ex e, care
permite conectarea cablului de energie electrică sau de încălzire.
4. Blocul terminal constă în şase terminale de sarcină/ linie şi două
terminale PE.
5. Termostatele 300°C şi 500°C sunt disponibile doar în consola de
fixare în perete.
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Construcţie …
1 Cutie de joncţiune, poliester armat cu fibră de sticlă, cu blocuri
terminale montate pe şine DIN
2 Suport montat pe conductă, poliester armat cu fibră de sticlă
3 Senzor capilar de temperatura
Certificări/Omologări . . .
Comisia Electrotehnică Internaţională
Schemă de Certificare IEC pentru atmosfere explozive
FMG 10.0022X
Digramă tipică de conectare. . .

Legendă referinţă produs . . .
Delimitare zonă
Z = arii zone

Tip kit
T = termostat

Opţiuni de montare
XP=Suport montat pe ţeavă
WP=Consolă montată în perete cu suport
Profil cablu

Tip comutator
C = Controler
Domeniu de control
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