
Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wy-
posa¿one w os³onê czujnika (wyposa¿enie dodatkowe)

Cechy charakterystyczne

• monta¿ jako termostat przylgowy lub w os³onie
• ³atwe do wykonania pod³¹czenie elektryczne dziêki

zastosowaniu zacisków wtykowych
• moc prze³¹czania 16 A, 230 V
• stabilne po³o¿enie punktu prze³¹czania dziêki kompensacji

temperatury otoczenia
• stopieñ ochrony IP 54

Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)

• z wy³¹cznikiem migowym i funkcj¹ samoczynnego odblo-
kowania

• nastawa wartoœci zadanej przy otwartej obudowie za
pomoc¹ œrubokrêta

• w przypadku awarii systemu obwód pr¹dowy ulega
przerwaniu

Regulator temperatury (TR)

• z wy³¹cznikiem migowym do regulacji temperatury
• nastawa wartoœci zadanej z zewn¹trz za pomoc¹ pokrêt³a
• mo¿liwoœæ mechanicznego ograniczenia zakresu wartoœci

zadanej

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)

• z wy³¹cznikiem migowym
• odblokowanie ogranicznika za pomoc¹ œrubokrêta
• nastawa wartoœci zadanej przy otwartej obudowie za po-

moc¹ œrubokrêta
• w przypadku awarii systemu obwód pr¹dowy ulega

przerwaniu

Badanie typu

Urz¹dzenia s¹ przebadane pod wzglêdem typu zgodnie
z norm¹ DIN EN 14597 przez niemieckie Zrzeszenie Nadzoru
Technicznego (TÜV).
W³aœciwe numery rejestracji DIN s¹ podane w instrukcji monta-
¿u i obs³ugi W EB 5206.
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Termostaty

Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW) typu 5343
Regulator temperatury (TR) typu 5344
Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB) typu 5345

Termostaty dwufunkcyjne
TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349

Zastosowanie

Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji temperatury
w instalacjach do wytwarzania ciep³a i do zastosowañ w insta-
lacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Rys. 1 · Termostaty jednofunkcyjne typu 5343, 5344, 5345

Termostaty dwufunkcyjne typu 5347, 5348, 5349

ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa (STB) typu 5345

czujnik temperatury bezpie-
czeñstwa (STW) typu 5343

regulator temperatury
(TR) Typ 5344

termostat dwufunkcyjny
TR/STB typu 5347

termostat dwufunkcyjny
TR/STW typu 5348

Termostat dwufunkcyjny
STW/STB typu 5349



Wykonania

Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)

typ 5343-1
typ 5343-2
typ 5343-3
typ 5343-4

zakres wartoœci zadanej
zakres wartoœci zadanej
zakres wartoœci zadanej
zakres wartoœci zadanej

0°C do 60°C
40°C do 100°C
70°C do 130°C

35°C do 95°C

Regulator temperatury (TR)

typ 5344-1
typ 5344-2

zakres wartoœci zadanej
zakres wartoœci zadanej

0°C do 120°C
20°C do 150°C

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)

typ 5345-1
typ 5345-2

zakres wartoœci zadanej
zakres wartoœci zadanej

70°C do 130°C
30°C do 90°C

Termostat dwufunkcyjny TR/STB

typ 5347-1 zakres wartoœci zadanej dla TR
zakres wartoœci zadanej dla STB

0°C do 120°C
70°C do130°C

typ 5347-2 zakres wartoœci zadnej dla TR
zakres wartoœci zadanej dla STB

0°C do 120°C
30°C do 90°C

Termostat dwufunkcyjny TR/STW

typ 5348-1 zakres wartoœci zadanej dla TR
zakres wart. zad. dla STW

0°C do 120°C
70°C do 130°C

typ 5348-2 zakres wartoœci zadanej dla TR
zakres wart. zad. dla STW

0°C do 120°C
40°C do 100°C

Termostat dwufunkcyjny STW/STB

typ 5349-1 zakres wart. zadanej dla STW
zakres wart. zad. dla STB

70°C do 130°C
70°C do 90°C

Wyposa¿enie dodatkowe

Os³ona czujnika termostatu jednofunkcyjnego (STW, TR, STB)
– mosi¹dz niklowany · CuZn (2.0401)

maks. ciœnienie w temperaturze 150°C: 48 bar
100 x 8 mm nr katalogowy 1400-9844
150 x 8 mm nr katalogowy 1400-9845
200 x 8 mm nr katalogowy 1400-9846

– stal CrNiMo (1.4571)
maks. ciœnienie w temperaturze 150°C: 88 bar
100 x 8 mm nr katalogowy 1400-9848
150 x 8 mm nr katalogowy 1400-9849
300 x 8 mm nr katalogowy 1400-9850

Os³ona czujnika termostatu dwufunkcyjnego
(TR/STB, TR/STW, STW/STB)

– mosi¹dz niklowany · CuZn (2.0401)
maks. ciœnienie w temperaturze 150°C: 48 bar
100 x (2x 8 mm) nr katalogowy 1400-9901
150 x (2x 8 mm) nr katalogowy 1400-9851

– stal CrNiMo (1.4571)
maks. ciœnienie w temperaturze 150°C: 48 bar
100 x 15 mm nr katalogowy 1402-0340
150 x 15 mm nr katalogowy 1400-9853
300 x 15 mm nr katalogowy 1400-9854

Taœma do zamontowania jako termostatu przylgowego
∅ 15 do 100 mm nr katalogowy 1400-9865

W ofercie tak¿e:

termostat przeciwmrozowy typu 5312-2 (zakres wartoœci za-
danej od –10°C do +12°C) do nadzorowania temperatury
w kana³ach wentylacyjnych dla nieagresywnych gazów, zob.
karta katalogowa W T 5207.

Sposób dzia³ania
– Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)
Je¿eli temperatura mierzona przez czujnik wzroœnie powy¿ej
ustawionej wartoœci zadanej, to uruchamia siê wy³¹cznik migo-
wy. Je¿eli temperatura spadnie poni¿ej wartoœci zadanej o oko³o
8 K, to wy³¹cznik migowy powraca do po³o¿enia wyjœciowego.
Je¿eli temperatura mierzona przez czujnik spadnie poni¿ej
–20°C, to otwiera siê obwód pr¹dowy. Obwód pr¹dowy
zamyka siê samoczynnie, gdy temperatura mierzona przez
czujnik wzroœnie powy¿ej –20°C.
W przypadku awarii czujnika obwód pr¹dowy jest stale przerwany.

– Regulator temperatury (TR)
Je¿eli temperatura mierzona przez czujnik wzroœnie powy¿ej
ustawionej wartoœci zadanej, to uruchamia siê wy³¹cznik migo-
wy. Je¿eli temperatura spadnie poni¿ej wartoœci zadanej o oko³o
4 K, to wy³¹cznik migowy powraca do po³o¿enia wyjœciowego.

– Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
Je¿eli temperatura mierzona przez czujnik wzroœnie powy¿ej
wartoœci zadanej, to uruchamia siê wy³¹cznik migowy i powo-
duje zablokowanie czujnika. Je¿eli temperatura spadnie oko³o
10 % poni¿ej ustawionej wartoœci zadanej, to wy³¹cznik migo-
wy mo¿na odblokowaæ rêcznie.
Je¿eli temperatura mierzona przez czujnik spadnie poni¿ej
–20°C, to otwiera siê obwód pr¹dowy. Obwód pr¹dowy
zamyka siê samoczynnie, gdy temperatura mierzona przez
czujnik wzroœnie powy¿ej –20°C.
W przypadku awarii czujnika obwód pr¹dowy jest stale prze-
rwany. Nie ma mo¿liwoœci odblokowania obwodu pr¹dowego.

Monta¿

Monta¿ na œcianie lub monta¿ jako termostat przylgowy za po-
moc¹ taœmy monta¿owej (dla przewodów rurowych o œrednicy
od 15 mm do 100 mm)
Monta¿ w os³onie z wyci¹ganym przewodem (do 2000 mm)

Po³o¿enie monta¿owe

Termostat przylgowy: termostatu nie wolno montowaæ w pozycji
wisz¹cej (tzn. doln¹ czêœci¹ (czujnikiem)) skierowanym do góry).
Termostat z os³on¹ czujnika: po³o¿enie monta¿owe jest dowolne.

Pod³¹czenie elektryczne
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zestyk rozwierny 1 – 2
zestyk zwierny 1 – 4

regulator temperatury (TR), czujnik
temperatury bezpieczeñstwa (STW)

ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa (STB)
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Dane techniczne

Termostaty jednofunkcyjne: typu 5343 (STW), 5344 (TR), 5345 (STB)

Termostaty dwufunkcyjne: typu 5347 (TR/STB), 5348 (TR/STW), 5349 (STW/STB)

Dopuszczalna temperatura otoczenia

transport i sk³adowanie –30°C do +80°C

eksploatacja maks. 80°C

maks. temperatura przewodu rurowego w
przypadku monta¿u jako termostat przylgowy maks. 120°C

Stopieñ ochrony IP 54 zgodnie z norm¹ EN 60529

Przepust kablowy d³awik kablowy M20 x 1,5, dla kabla o œrednicy od 6 mm do 12 mm

Minimalna moc prze³¹czania AC/DC = 24 V, 100 mA

Maksymalna moc prze³¹czania

czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)
przy 230 V AC +10 % zestyk rozwierny:

zestyk zwierny:
16 (2,5) A; cos ϕ = 1 (0,6)
6,3 (2,5) A; cos ϕ = 1 (0,6)

przy 230 V DC +10 % zestyk rozwierny:
zestyk zwierny

0,25 A
0,25 A

regulator temperatury (TR)
przy 230 V AC +10 % zestyk rozwierny:

zestyk zwierny:
16 (2,5) A; cos ϕ = 1 (0,6)
6,3 (2,5) A; cos ϕ = 1 (0,6)

przy 230 V DC +10 % zestyk rozwierny:
zestyk zwierny:

0,25 A
0,25 A

ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
przy 230 V AC +10 % zestyk rozwierny:

zestyk sygna³owy
16 (2,5) A; cos ϕ = 1 (0,6)
2 (0,4) A; cos ϕ = 1 (0,6)

przy 230 V DC +10 % zestyk rozwierny:
zestyk sygna³owy

0,25 A
0,25 A

Œredni wp³yw temperatury otoczenia
w odniesieniu do wartoœci zadanej

W przypadku wyst¹pienia na g³owicy prze³¹czaj¹cej i na przewodzie czujnika odchy³ki
temperatury otoczenia od wyjustowanej wartoœci temperatury otoczenia +22°C nastêpu-
je przesuniêcie punktu prze³¹czania:
wy¿sza temperatura otoczenia → ni¿szy punkt prze³¹czania
ni¿sza temperatury otoczenia → wy¿szy punkt prze³¹czania
To oddzia³ywanie jest minimalizowane przez funkcjê kompensacji temperatury.

Pod³¹czenie zaciski wtykane, przekrój przy³¹cza od 0,75 do 2,5 mm2

Materia³y

podstawka poliamid (wzmacniany)

obudowa ABS z przezroczystym okienkiem (PMMA)

czujnik temperatury, przewód czujnika Cu (miedŸ)

Ciê¿ar

termostat jednofunkcyjny oko³o 0,225 kg

termostat dwufunkcyjny oko³o 0,45 kg
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Termostat

jednofunkcyjny
Funkcja

Zakres wartoœci
zadanej Histereza Dok³adnoœæ punktu prze³¹czania

Maks. temperatu-
ra medium

Typ 5343-1 STW 0°C do   60°C 8 K

zakres 0°C do 25°C 0 K –8,5 K

85°Czakres 25°C do 35°C 0 K –6,0 K

zakres 35°C do 60°C 0 K –8,5 K

Typ 5343-2 STW 40°C do 100°C 8 K zakres 40°C do   100°C 0 K –8,5 K 125°C

Typ 5343-3 STW 70°C do 130°C 8 K zakres 70°C do 130°C 0 K –8,5 K 155°C

Typ 5343-4 STW 35°C  do 95°C 8 K zakres 35°C do 95°C 0 K –8,5 K 120°C

Typ 5344-1 TR 0°C do 120°C 3 K
zakres 0°C do 80°C +7,2 K –7,2 K

145°C
zakres 80°C do 120°C +3,6 K –3,6 K

Typ 5344-2 TR 20°C do 150°C 4 K
zakres 20°C do 106°C +7,8 K –7,8 K

175°C
zakres 106°C do 150°C +3,9 K –3,9 K

Typ 5345-1 STB 70°C do 30°C 8 K zakres 70°C do 130°C +8,5 K –8,5 K 155°C

Typ 5345-2 STB 30°C do 90°C 8 K zakres 30°C do 90°C 0 K –8,5 K 115°C

Termostat
dwufunkcyjny

Funkcja
Zakres wartoœci

zadanej
Histereza Dok³adnoœæ punktu prze³¹czania

Maks. temperatu-
ra medium

Typ 5347-1 TR/STB
TR:     0°C do 120°C 3 K

zakres 0°C do 80°C +7,2 K –7,2 K

145°Czakres 80°C do 120°C +3,6 K –3,6 K

STB:  70°C do 130°C 8 K zakres 70°C do 130°C 0 K –8,5 K

Typ 5347-2 TR/STB
TR:     0°C do 120°C 3 K

zakres 0°C do 80°C +7,2 K –7,2 K

115°Czakres 80°C do 120°C +3,6 K –3,6 K

STB:  30°C do 90°C 8 K zakres 30°C do 90°C 0 K –8,5 K

Typ 5348-1 TR/STW
TR:       0°C do 120°C 3 K

zakres 0°C do 80°C +7,2 K –7,2 K

145°Czakres 80°C do 120°C +3,6 K –3,6 K

STW: 70°C do 130°C 8 K zakres 70°C do 130°C 0 K –8,5 K

Typ 5348-2 TR/STW
TR:        0°C do 120°C 3 K

zakres 0°C do 80°C +7,2 K –7,2 K

125°Czakres 80°C do 120°C +3,6 K –3,6 K

STW: 40°C do 100°C 8 K zakres 40°C do 100°C 0 K –8,5 K

Typ 5349-1 STW/STB
STW: 70°C do 130°C 8 K zakres 70°C do 130°C 0 K –8,5 K

145°C
STB: 30°C do 90°C 8 K zakres 30°C do 90°C 0 K –8,5 K
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** P³ytka metalowa i œruba do zamocowania termostatu
z os³on¹ czujnika (monta¿ na œcianie)

Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)
typu 5343

Termostat z os³on¹ czujnika (wyposa¿enie dodatkowe)

Regulator temperatury (TR) typu 5344 Termostat z os³on¹ czujnika (wyposa¿enie dodatkowe)

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
typu 5345

Termostat z os³on¹ czujnika (wyposa¿enie dodatkowe)

Termostaty jednofunkcyjne

obudowa bez os³ony czujnika

obudowa bez os³ony czujnika

obudowa bez os³ony czujnika

∅ 6
czujnik

∅ 6
czujnik

∅ 6
czujnik



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Termostaty dwufunkcyjne

Termostat dwufunkcyjny TR/STB typu 5347
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Termostat z os³on¹ czujnika (wyposa¿enie dodatkowe)

Termostat dwufunkcyjny TR/STW typu 5348 Termostat z os³on¹ czujnika (wyposa¿enie dodatkowe)

Termostat dwufunkcyjny STW/STB typu 5349 Termostat z os³on¹ czujnika (wyposa¿enie dodatkowe)

** P³ytka metalowa i œruba do zamocowania termostatu
z os³on¹ czujnika (monta¿ na œcianie)

obudowa bez os³ony czujnika

obudowa bez os³ony czujnika

obudowa bez os³ony czujnika

∅ 6
czujnik

∅ 6
czujnik

∅ 6
czujnik


