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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe
typu RT

Termostat RT jest wyposa¿ony w jednobiegu-
nowy prze³¹cznik. Po³o¿enie styków zale¿y od
temperatury czujnika i nastawianej wartoœci
widocznej na skali.
Typoszereg RT obejmuje termostaty
do ogólnych zastosowañ w ch³odnictwie
przemys³owym i morskim.

Typoszereg RT obejmuje tak¿e termostaty
ró¿nicowe, termostaty ze stref¹ neutraln¹
i specjalne termostaty, ze z³oconymi stykami
do wspó³pracy z uk³adami PLC.

Wprowadzenie

• Wersje wodoszczelne, obudowa IP 66

• Szeroki zakres regulacji

• Szeroki asortyment do zastosowañ
przemys³owych i morskich

Charakterystyka

Przy³¹cze kabla
Pg 13.5, œrednica kabla 6 → 14 mm.

Obudowa
IP 66 zgodnie z EN 60529/IEC 523 z wyj¹tkiem 
wersji z zewnêtrznym odblokowaniem, których
stopieñ ochrony jest  IP 54/66.

Dopuszczalna temperatura otoczenia
−50 → +70°C dla obudowy termostatu.

Prze³¹czniki
Patrz "Zamawianie prze³¹czników".

Dane techniczne

•  Odpowiednie do pr¹du przemiennego i sta³ego

• Wymienne  styki

• Specjalne wersje do zastosowañ z PLC

W³asnoœci zgodnie z PN-EN 60947
Przekrój przewodu

drut/¿y³a 0,2 - 2,5 mm2

linka bez koñcówki 0,2 - 2,5 mm2

linka z koñcówk¹ 0,2 - 1,5 mm2

moment dokrêcenia max. 1,5 NM
znamionowe napiêcie
impulsowe 4 kV
stopieñ zanieczyszczenia 3
zabezpieczenie przed
zwarciem, bezpiecznik 10A
izolacja 400V
I P 45/60
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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Atesty (dopuszczenia)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DEMKO, Denmark
• Lloyd’s Reg. of Shipping, UK

• • • • • • • • • • • • • F Germanischer Lloyd, Germany
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A Canadian Standards Association, Canada 1)

• Det norske Veritas, Norway
• Bureau Veritas, France

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • RINA, Registro Italiano Navale, Italy
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RMRS Russian Maritime Register of Shipping
• • • • • • • • • • • • • NKK, Japan

• Korean Register of Shipping, Korea
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • EN 60730-2-1 to 9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • znak CE  zgodnie z RN 60947-4, -5

1) Specjalne wersje dostarczane z Danfoss, Kanada.
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Przegl¹d
−50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300°C

−50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300°C

Zakres Typ°C

−60 → -25 RT 10
−45 → −15 RT 9
−30 → 0 RT 13
−25 → +15 RT 3
−25 → +15 RT 2, 7
−20 → +12 RT 8
−5 → +10 RT 12
−5 → +30 RT 14
+5 → +22 RT 23
+8 → +32 RT 15

+15 → +34 RT 24
+15 → +45 RT 140
+25 → +90 RT 101, 102
+70 → +150 RT 107
−50 → −15 RT 17
−30 → 0 RT 11
−5 → +30 RT 4

−25 → +15 RT 34
−20 → +12 RT 8L
−5 → +30 RT 14L

+15 → +45 RT 140L
0 → +38 RT 16L

−30 → +40 RT 270

Nape³nienie parowe z czujk¹ komorow¹
(termostaty komorowe)

Nape³nienie adsorpcyjne z czujk¹ komorow¹ (termostaty komorowe)

Nape³nienie adsorpcyjne, termostaty ze stref¹ neutraln¹ z czujka
odleg³oœciow¹ (czujka cieplejsza lub zimniejsza)

Nape³nienie parowe, termostaty ze stref¹ neutraln¹ (termostaty komorowe)
Nape³nienie adsorpcyjne, termostaty ró¿nicowe z czujk¹ odleg³oœciow¹ (czujka cieplejsza lub zimniejsza)

Nape³nienie parowe z czujk¹ odleg³oœciow¹
(czujka zimniejsza)

Nape³nienie adsorpcyjne z czujk¹ odleg³oœciow¹
(czujka cieplejsza lub zimniejsza)

Nape³nienie czêœciowe z czujk¹ odleg³oœciow¹ (czujka cieplejsza)
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Parowe 1) RT 10 A −60 → −25 1.7→ 7.0 1.0→ 3.0 Aut. 150 2 017-5077
RT 9 A −45 → −15 2.2→10.0 1.0→ 4.5 Aut. 150 2 017-5066
RT 3 A −25 → +15 2.8→10.0 1.0→ 4.0 Aut. 150 2 017-5014
RT 17 B −50 → −15 2.2→ 7.0 1.5→ 5.0 Aut. 100 017-51017
RT 11 B −30 → 0 1.5→ 6.0 1.0→ 3.0 Aut. 66 017-5083
RT 4 B −5 → +30 1.5→ 7.0 1.2→ 4.0 Aut. 75 017-5036

017-50374)
RT 13 A −30 → 0 1.5→ 6.0 1.0→ 3.0 Aut. 150 2 017-5097

Adsorp- RT 2 A −25 → +15 5.0→18.0 6.0→20.0 Aut. 150 2 017-5008
cyjne 2) RT 8 A −20 → +12 1.5→ 7.0 1.5→ 7.0 Aut. 145 2 017-5063

RT 12 A −5 → +10 1.0→ 3.5 1.0→ 3.0 Aut. 65 2 017-5089
RT 23 A +5 → +22 1.1→ 3.5 1.0→ 3.0 Aut. 85 2 017-5278
RT 15 A +8 → +32 1.6→ 8.0 1.6→ 8.0 Aut. 150 2 017-5115
RT 24 A +15 → +34 1.4→ 4.0 1.4→ 3.5 Aut. 105 2 017-5285
RT 140 C +15 → +45 1.8→ 8.0 2.5→11.0 Aut. 240 2 017-5236
RT 102 D +25 → +90 2.4→10.0 3.5→20.0 Aut. 300 2 017-5147
RT 34 B −25 → +15 2.0→10.0 2.0→12.0 Aut. 100 017-5118
RT 7 A −25 → +15 2.0→10.0 2.5→14.0 Aut. 150 2 017-5053
RT 14 A −5 → +30 2.0→ 8.0 2.0→10.0 Aut. 150 2 017-5099
RT 101 A +25 → +90 2.4→10.0 3.5→20.0 Aut. 300 2 017-5003

Czêœciowe 3) RT 107 A +70 → +150 6.0→25.0 1.8→ 8.0 Aut. 215 2 017-5135
1) Czujnik musi byæ zawsze umieszczony w miejscu ch³odniejszym ni¿ obudowa termostatu i rurka kapilarna.  2) Czujnik mo¿e byæ
umieszczony w miejscu ch³odniejszym lub cieplejszym ni¿ obudowa termostatu.  3) Czujnik musi byæ umieszczony w miejscu cieplejszym
ni¿ obudowa termostatu i rurka kapilarna.  4) Z wbudowana grza³k¹ podgrzewaj¹c¹ - zmniejszaj¹c¹ ró¿nicê termiczn¹

Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Zamawianie Termostaty
Ró¿nica ∆ t

Zakres
regulacji

°C

Odbloko-
wanie

D³ugoœæ
kapilary

m

Nape³nienie Typ Nr kodowy
Najwy¿sze

nast.
temperatury

K

Najni¿sze
nast.

temperatury
K

Maks.
temp.

czujnika

°C

Termostaty z regulowan¹ stref¹ neutraln¹
Strefa neutralna NZ

Najni¿sze
nast.

temperatury
K

Zakres
regulacji

°C

Maks.
temp.

czujnika

°C

D³ugoœæ
kapilary

m
Parowe RT 16L B 0 → +38 1.5 / 0.7 1.5 → 5.0 0.7 → 1.9 100 017L0024

Adsorpcyjne RT 8L A −20 → +12 1.5 1.5 → 4.4 1.5 → 4.9 145 2 017L0030
RT 14L A −5 → +30 1.5 1.5 → 5.0 1.5 → 5.0 150 2 017L0034
RT 140L C +15 → +45 1.8 / 2.0 1.8 → 4.5 2.0 → 5.0 240 2 017L0031
RT 101L A +25 → +90 2.5 / 3.5 2.5 → 7.0 3.5 → 12.5 300 2 017L0062

Nape³nienie Typ
Najwy¿sze

nast.
temperatury

K

Nr kodowy

Termostaty ró¿nicowe

Adsorpcyjne RT 270 2 × A 0 → 15 −30→40 2 65 2 × 5 017D0031

Nr kodowyNape³nienie Typ Strefa neutralna NZ

K

Typ czujnika
A B C D 2 × A

Czujnik cylindryczny Czujnik komorowy Czujnik kana³owy Czujnik - rurka Termostat
odleg³oœciowy kapilarna ró¿nicowy

Ró¿nica

K

D³ugoœæ
kapilary

m

Maks.
temp.

czujnika
°C

Zakres
regulacji

°C

Zakres
pracy dla
czujki LT

°C

Wersje specjalne
RT mo¿na zamówiæ  z niestandardowymi
prze³¹cznikami.
Zobacz na nastêpnej stronie.

Przy zamawianiu proszê podaæ:
1. Typ
2. Numer kodowy termostatu
3. Numer kodowy specjalnej wersji prze³¹cznika

Typ
czujnika

Typ
czujnika

Typ
czujnika
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Zamawianie
(ci¹g dalszy)

Switches

Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

SPDT

SPDT

SPDT

Wersja Symbol Opis Obci¹¿alnoœæ styków Odblok. Nr kodowy
Standard Jednobiegunowy prze³¹cznik z listw¹ przy³¹czeniow¹ Pr¹d przemienny Aut. 017-4030

zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹ pr¹du. Dostarczane     Rezystancyjny:
z wszystkimi standardowymi wersjami RT. AC1 = 10 A, 400 V
Migowe styki prze³¹czne. Indukcyjny:

AC3 = 4 A, 400 V
Odblokowanie Do odblokowania rêcznego po prze³¹czeniu AC15 = 3 A, 400 V Maks. 017-4042
rêczne przy wzrastaj¹cej temperaturze. Pr¹d sta³y:

Do urz¹dzeñ z mo¿liwoœci¹ odblokowania. DC13 = 12 W, 220 V

Odblokowanie Do odblokowania rêcznego po prze³¹czeniu Min. 017-4041
rêczne przy malej¹cej temperaturze (ciœnieniu).

Do urz¹dzeñ z mo¿liwoœci¹ odblokowania.

Strefa Jednobiegunowy prze³¹cznik ze stref¹ Dostêpne
neutralna neutraln¹ oraz listw¹ przy³¹czeniow¹  tylko

zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹ pr¹du. jako element
sk³adowy

  czynników RT
ze stref¹
neutraln¹

Standard Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi Pr¹d przemienny Aut. 017-4240
stykami (nie ulegaj¹ce utlenieniu). Rezystancyjny:
Niezawodny do systemów alarmowych i nadzoru AC1 = 10 A, 400 V
instalacji. Migowe styki prze³¹czne. Indukcyjny:
Z listw¹ przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ AC3 = 2 A, 400 V
przed up³ywnoœci¹ pr¹du. AC15 = 1 A, 400 V

Pr¹d sta³y:
Odblokowanie Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi DC13 = 12 W, 220 V Maks. 017-4048
rêczne stykami (nie ulegaj¹ce utlenieniu).

Niezawodny do systemów alarmowych i nadzoru
instalacji. Migowe styki prze³¹czne.
Z listw¹ przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹
przed up³ywnoœci¹ pr¹du.

Strefa Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi Dostêpne
neutralna stykami (nie ulegaj¹ce utlenieniu), tylko

ze stref¹ neutraln¹ oraz listw¹ jako element
przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ przed sk³adowy
up³ywnoœci¹ pr¹du. Migowe styki prze³¹czne. czynników RT

ze stref¹
neutraln¹

Odblokowanie Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi stykami Min. 017-4047
rêczne (nie ulegaj¹ce utlenieniu). Niezawodny do systemów

alarmowych i nadzoru instalacji. Migowe styki
prze³¹czne. Z listw¹ przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹
przed up³ywnoœci¹ pr¹du. Do odblokowania rêcznego
przy malej¹cej temperaturze (ciœnieniu).

W³¹cza Jednobiegunowy prze³¹cznik w³¹czaj¹cy dwa obwody Pr¹d przemienny Maks. 017-4034
jedno- przy wzrastaj¹cej temperaturze, z listw¹ Rezystancyjny:
czeœnie przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹ AC1 = 10 A, 400 V
oba pr¹du. Migowe styki prze³¹czne. Indukcyjny:
obwody AC3 = 3 A, 400 V

AC15 = 2 A, 400 V
W³¹cza Jednobiegunowy prze³¹cznik wy³¹czaj¹cy dwa obwody Pr¹d sta³y: Min. 017-4036
jedno- przy   wzrastaj¹cej temperaturze , z listw¹ DC13 = 12 W, 220 V 1)
czeœnie przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹
oba pr¹du. Migowe styki prze³¹czne.
obwody

Bez Jednobiegunowy prze³¹cznik Pr¹d przemienny 017-0181
mecha- bez mechanizmu migowego. lub pr¹d sta³y
nizmu 25 VA, 24 V
migowego

SPDT

SPDT

SPDT

SPDT

SPST

1) Je¿eli pr¹d jest doprowadzany stykami 2 i 4, tj. styki 2 i 4 po³¹czone, a 1 nie, to maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie
zwiêksza siê o 90 W, 220 V.

SPDT

SPST

Prze³¹czniki s¹ pokazane w po³o¿eniu, jakie
przyjmuj¹ przy spadaj¹cej temperaturze, tj. po
ruchu w dó³ dolnego trzpienia termostatu RT.
Wskazówka ustawiania regulatora pokazuje
wielkoœæ skali, przy której nastêpuje
prze³¹czanie styków przy obni¿aj¹cej siê
temperaturze.

Wyj¹tkiem jest RT z prze³¹cznikiem, nr kodowy
017-4042, z odblokowaniem maksymalnym,,
gdzie wskazówka nastawiania pokazuje wartoœæ
skali, przy której prze³¹czenie styków zachodzi
przy rosn¹cej temperaturze

Czêœci zamienne i akcesoria
Patrz katalog czêœci zamiennych RK0XG.

SPDT
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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Konstrukcja
Dzia³anie

Termostat typu RT

Element termostatyczny sk³ada siê z czujnika
(29), kapilary (28) i mieszka (23).
Nape³nienie elementu reaguje na zmiany
temperatury przy czujniku tak, ¿e ciœnienie
w ruchomym mieszku wzrasta przy podnoszeniu
siê temperatury.
Przez obracanie pokrêt³em nastawczym (5)
mo¿na nastawiæ sprê¿ynê g³ówn¹ (12), tak,
¿eby równowa¿y³a ciœnienie w elemencie.

Wzrost temperatury przy czujniku œciska
mieszek i porusza g³ówny trzpieñ (15) ku górze,
dopóki nacisk sprê¿yny i ciœnienie w elemencie
nie zrównowa¿¹ siê.
G³ówny trzpieñ (15) jest wyposa¿ony w tulejkê
prowadz¹c¹ (17) i nakrêtkê nastawiania ró¿nicy
(19), które wspólnie przenosz¹ ruch trzpienia na
prze³¹cznik (16).

Termostat RT

  5. Pokrêt³o nastawiania
 9. Skala zakresu regulacji
10. Zacisk pomocniczy
11. Gwintowy wlot kablowy Pg 13.5
12. G³ówna sprê¿yna
14. Zaciski
15. G³ówny trzpieñ
16. Prze³¹cznik
17. Górna tulejka prowadz¹ca
18. Ramiê styku
19. Nakrêtka nastawiania ró¿nicy
23. Element mieszkowy
25. Otwór do mocowania
26. Uchwyt czujnika
28. Kapilara
29. Czujnik
30. Kieszeñ czujnika
31. D³awik rurki kapilarnej
38. Zacisk uziomu
44. Trzpieñ nastawiania temperatury

Szkic orientacyjny termostatu RT
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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Konstrukcja
Dzia³anie
(ci¹g dalszy)

Termostaty ze stref¹ neutraln¹ typu RT L

5. Pokrêt³o nastawne
  9. Skala zakresu regulacji
12. G³ówna sprê¿yna
15. G³ówny trzpieñ
16. Prze³¹cznik
17. Górna tulejka prowadz¹ca
18a i 18b. Ramiê styku
20. Dolna tulejka prowadz¹ca
23. Element mieszkowy
25. Otwór do mocowania
28. Kapilara
29. Czujnik
40. Nakrêtka nastawiania strefy

neutralnej
44. Trzpieñ nastawiania temperatury

Termostaty RT L s¹ wyposa¿one w prze³¹cznik
(17-4032) z regulowan¹ stref¹ neutraln¹.
Umo¿liwia to stosowanie tych urz¹dzeñ do stero-
wania astatycznego. Ramiona styków prze³¹cz-
nika (18a) i (18b) strefy neutralnej s¹ poruszane
przez tulejki prowadz¹ce (17) i (20) na trzpieniu.
Górna tulejka prowadz¹ca (17) jest sta³a,

podczas gdy dolna tulejka prowadz¹ca (20) mo¿e
byæ przesuwana do góry i w dó³ nakrêtk¹ nastaw-
cz¹ (40). W ten sposób strefa neutralna mo¿e
byæ zmieniana pomiêdzy wartoœci¹ minimaln¹
(równej mechanicznej ró¿nicy urz¹dzenia),
a maksymaln¹ wielkoœci¹ (zale¿n¹ od typu
urz¹dzenia RT).

Termostat RT L

Szkic orintacyjny termostatu RT L

Regulacja astatyczna
Forma opóŸnionej regulacji, w której element
koryguj¹cy (np. zawór, przepustnica lub podob-
ny) porusza siê do jednego skrajnego po³o¿enia
z prêdkoœci¹ niezale¿n¹ od wielkoœci odchyle-
nia, kiedy odchylenie  przekracza okreœlon¹
dodatni¹ wartoœæ, a ku skrajnemu po³o¿eniu
przeciwnemu, kiedy odchylenie  przekracza
okreœlon¹ wartoœæ ujemn¹.

Terminologia Niestatecznoœæ (regulatora)
Okresowe odchylenia regulowanej zmiennej od
sta³ej wartoœci zadanej (nastawy).

Strefa neutralna
Ró¿nica wartoœci regulowanej pomiêdzy punkta-
mi zwarcia dwóch styków w prze³¹czniku.

Strefa neutralna

Nastawiona temperatura s
Czas

Mechaniczna
ró¿nica
~ NZ min.
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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Nape³nienie 1. Nape³nienie parowe
Zasada ta mo¿e byæ wykorzystana
w termostatach do niskiej temperatury itd., gdzie
musi byæ mo¿liwoœæ parowania ze swobodnej
powierzchni cieczy w czujniku (w ramach zakresu
roboczego termostatu) i gdzie równoczeœnie
mieszek musi byæ chroniony przed deformacj¹,
kiedy znajduje siê w normalnej temperaturze
otoczenia.
Poniewa¿ ciœnienie w mieszku zale¿y od tempe-
ratury przy swobodnej powierzchni cieczy, termo-
stat musi byæ tak umieszczony, ¿eby czujnik by³
zimniejszy ni¿ reszta elementu
termostatycznego.
Wyparowana ciecz bêdzie siê ponownie skrapla³a
w najzimniejszym punkcie, tj. czujniku. Tak wiêc,
jak zamierzono, czujnik staje siê czêœci¹ regulu-
j¹c¹ temperaturê uk³adu.

Uwaga:
Kiedy czujnik jest najzimniejszy, temperatura
otoczenia nie ma wp³ywu na dok³adnoœæ regu-
lacji.

2. Nape³nianie adsorpcyjne

W tym przypadku nape³nienie sk³ada siê w
czêœci z przegrzanego gazu i w czêœci z cia³a
sta³ego o du¿ej powierzchni adsorpcji.
Cia³o sta³e jest skupione w czujniku i dlatego
zawsze czujnik (17) jest czêœci¹ elementu
termostatycznego, reguluj¹c¹ temperaturê.
Czujnik mo¿e wiêc byæ umieszczony w miejscu
cieplejszym lub zimniejszym ni¿ reszta elemen-
tu termostatycznego. Takie nape³nienie powo-
duje, ¿e zmiany ciœnienia w czujniku s¹ ró¿ne
w ró¿nych przedzia³ach zmian temperatury ele-
mentu mieszkowego i kapilary.
W normalnych warunkach nie jest to wa¿ne,
ale je¿eli termostat jest stosowany w granicz-
nych warunkach, wyst¹pi¹ odchy³ki  od skali.
Skala mo¿e byæ korygowana przy pomocy
wykresu i tabeli.
Poprawka skali = Z × a.
Z mo¿na znaleŸæ na wykresie, a "a" w tablicy.

Zakres Wspó³czynnik
Type regulacji koryguj¹cy

°C a
RT 2 −25 → +15°C 2.3
RT 7 −25 → +15°C 2.9
RT 8, RT 8L −20 → +12°C 1.7
RT 12 −5 → +10°C 1.2
RT 14, RT 14L −5 → +30°C 2.4
RT 15 +8 → +32°C 1.2
RT 23 +5 → +22°C 0.6
RT 24 +15 → +34°C 0.8
RT 101, RT 102 +25 → +90°C 5.0
RT 140, RT 140L +15 → +45°C 3.1

Wzglêdne
nastawienie
skali %

Wspó³czynnik odchy³ki
skali

Krzywe dla ró¿nych temperatur otoczenia.
0% ~ najni¿sza temperatura nastawiona na skali,
100% ~ najwy¿sza temperatura nastawiona na skali.

           Ciœnienie

Temperatura

Wykorzystano tutaj wzajemn¹ zale¿noœæ miêdzy
ciœnieniem i temperatur¹ pary nasyconej, to
znaczy element jest nape³niony par¹ nasycon¹
i niewielk¹ iloœci¹ cieczy.
Nape³nienie jest ograniczone ciœnieniem; dalszy
wzrost po ca³kowitym wyparowaniu cieczy
w czujniku (17) bêdzie powodowa³ tylko ma³y
wzrost ciœnienia w mieszku.

Ciœnienie

Temperatura
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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Przyk³ad
Korygowanie skali w RT 14 (zakres -5 do
+30oC) przy temperaturze zadzia³ania +12oC i
temperaturze  otoczenia -10oC.
Temperatura na skali, +12oC, le¿y w pobli¿u
œrodka zakresu skali, tj. wzglêdnym nastawieniu
skali 50%. Wspó³czynnik Z mo¿na znaleŸæ na
wykresie dla 50% i krzywej dla -10oC - oko³o
-1.2.

Nape³nienie
(ci¹g dalszy)

Wspó³czynnik koryguj¹cy "a" mo¿na znaleŸæ dla
RT 14 w tablicy -2.4
Poprawka skali = Z × a = -1.2 × 2.4 = -2.88.
Je¿eli wymagane jest zadzia³anie przy +12oC
dla dla tych samych warunków, to termostat
musi byæ nastawiony na
+12 × 2.88 = 9.12 ≈ 9.1.

3. Czêœciowe nape³nienie

Czêœciowe nape³nienie jest stosowane w
urz¹dzeniach o zakresie le¿¹cym wy¿ej od
temperatury otoczenia.

Jak przy nape³nieniu parowym, czêœciowe na-
pe³nienie oparte jest na wzajemnej zale¿noœci
pomiêdzy ciœnieniem i temperatur¹ pary nasy-
conej. Czêœciowe nape³nienie ma tak¹ objêtoœæ,
¿e mieszek, kapilara i ma³a czêœæ czujnika s¹
nape³nione w czasie pracy termostatu. Czujnik
jest wiêc najcieplejsz¹ czêœci¹ uk³adu. Ciecz
bêdzie siê skrapla³a w pozosta³ej, najzimniejszej
czêœci uk³adu, ale z powodu objêtoœci nape³nie-
nia swobodna powierzchnia cieczy bêdzie zaw-
sze znajdowaæ siê w czujniku. W ten sposób
czujnik staje siê czêœci¹ uk³adu reguluj¹c¹ tem-
peraturê.

Uwaga:
Kiedy czujnik jest umieszczony w najcieplejszym
miejscu, temperatura otoczenia nie  ma wp³ywu
na dok³adnoœæ regulacji.

Ciœnienie

Temperatura
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Konstrukcja
Dzia³anie

Termostat ró¿nicowy RT ma jednobiegunowy
prze³¹cznik, który ³¹czy albo roz³¹cza, zale¿nie od
ró¿nicy temperatur pomiêdzy dwoma czujnikami
urz¹dzenia.

RT 270 jest przeznaczony do stosowania
w zak³adach przetwórczych, instalacjiach
wentylacyjnych, ch³odniczych i ciep³owniczych,
tam gdzie istnieje potrzeba utrzymania pewnej
ró¿nicy temperatur 0-15oC, pomiêdzy dwoma
mediami. Jeden czujnik jest u¿yty jako odniesienie,
a drugi jako czujnik reguluj¹cy. Ró¿nica temperatur
jest bezpoœrednio regulowan¹ zmienn¹.

Rysunek pokazuje przekrój RT 270.

Termostat ró¿nicowy ma dwa elementy
mieszkowe: element LT (niska temperatura), któ-
rego czujnik musi byæ umieszczony w medium
o ni¿szej temperaturze i element HT (wysoka tem-
peratura), którego czujnik musi byæ umieszczony
w medium o  wy¿szej temperaturze.

G³ówna sprê¿yna ma charakterystykê
prostoliniow¹.

RT 270 w zakresie roboczym mo¿e byæ nastawio-
ny,  na dowolne ró¿nice temperatur tarcz¹ nastaw-
cz¹ (5).

Kiedy ró¿nica pomiêdzy temperatur¹ czujnika LT
i HT obni¿a siê, g³ówny trzpieñ (15) porusza siê
w dó³.

Ramiê styku (18) jest poruszane w dó³ przez pro-
wadnik (17) tak, ¿e styki (1-4) rozwieraj¹ siê,
a styki (1-2) zamykaj¹ siê, kiedy jest osi¹gana
nastawiona ró¿nica temperatur.

Styki prze³¹czaj¹ siê znowu, kiedy ró¿nica tempe-
ratur podniesie do nastawionej wartoœci plus sta³a
ró¿nica wynosz¹ca oko³o 2oC.

Przyk³ad
Nastawiona ró¿nica = 4oC.
Prze³¹cznik roz³¹cza przy ró¿nicy 4oC i w³¹cza
przy 4 + 2 = 6oC.

Termostat ró¿nicowy RT

RT differential thermostat

  1. Czujnik LT (niska temperatura)
  2. Kapilara
  4.Element mieszkowy LT
  5. Tarcza nastawcza
  9. Skala zakresu regulacji
10. Zacisk pomocniczy
11. D³awik Pg 13.5
12. G³ówna sprê¿yna
14. Zaciski
15. G³ówny trzpieñ
16. Prze³¹cznik
17. Górna tulejka prowadz¹ca
18. Ramiê styku
20. Dolna tulejka prowadz¹ca
24. Element mieszkowy HT (wysoka

temperatura)
25. Otwór do mocowania
28. Kapilara
32. Czujnik HT (wysoka

temperatura)
38. Zacisk  uziemienia
39. Przepona bezpieczeñstwa

Zakres regulacji
Ró¿nica temperatur miêdzy czujnikami LT i HT
(niskiej i wysokiej temperatury) urz¹dzenia,
w ramach których  nastawy mog¹  byæ
zmieniane. Pokazane na skali termostatu.

Wskazanie skali
Ró¿nica temperatur na czujnikach LT i HT
w momencie prze³¹czania styków prze³¹cznika
w wyniku ruchu trzpienia w dó³.

Zakres pracy (roboczy)
Zakres temperatury czujnika LT, w którym mo¿e
pracowaæ termostat ró¿nicowy.

Terminologia Ró¿nica mechaniczna (za³¹czeñ)
Wzrost temperatury na czujniku HT ponad nas-
tawion¹ ró¿nic¹ temperatur, który powoduje
prze³¹czenie styków termostatu.

Czujnik odniesienia
Czujnik umieszczony jest w medium, na którego
temperaturê nie wp³ywa dzia³anie termostatu
(czujnik HT lub LT).

Czujnik regulacyjny
Czujnik umieszczony w medium, którego tempe-
ratura musi byæ regulowana (czujnik LT lub HT).
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Pokrêt³o termostatu umo¿liwia wprowadzenie
nastawy (widocznej na skali zakresu) t.j. naj-
ni¿szej temperatury, przy której uk³ad styków
musi byæ prze³¹czony (wy³¹czenie albo
w³¹czenie).

Nastawianie ró¿nicy Pokrêt³o ró¿nicy za³¹czeñ (19, schematy RT)
musi byæ nastêpnie u¿yte do nastawienia ró¿-
nicy. Najwy¿sza temperatura wzbudzaj¹ca na
czujniku równa siê nastawie powiêkszonej
o nastawion¹ ró¿nicê.

A = Nastawa zakresu
B = Uzyskana ró¿nica
C = Nastawa ró¿nicy

Nomogramy do
uzyskiwanych ró¿nic
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Wymiary i waga
Waga ok. 1 kg

RT 140, 140L RT 2, 3, 7, 9, RT 8, 8L, 14, 14L, RT 12, 23, 24 RT 102
10, 13, 101 15, 107, 270

Obudowa termostatu RT RT 4, 11, 16L,                  Obudowa termostatu RT
17, 34
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.
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