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Termostat pro povrchovou montáž
Typová ada ATH-Ex

Certifikát podle ATEX - p edpis 94/9/EG
pro výbušné plyny, zóna 1
a pro výbušný prach, zóna 21
TW teplotní hlída
STW bezpe nostní teplotní hlída

Typový list 60.5041

Krátký popis
Termostat pro povrchovou montáž, typová ada ATH-EX reguluje a hlídá termické procesy.
P ístroje mohou být nasazeny p ímo v prost edí s nebezpe ím výbuchu – zóna 1 a zóna 21.
Termostaty jsou dodávané v následujícím provedení: teplotní hlída TW, bezpe nostní teplotní
hlída STW.
Termostaty pracují na principu kapalné nebo plynné roztažnosti. Jako elektrický spínací prvek je
použit tlakov  zapouzd ený mikrospína .

Spínací funkce
Teplotní hlída  TW
a bezpe nostní teplotní hlída STW
Pokud dojde k p ekro ení žádané hodnoty nastavené na p íslušnou te-
plotu ídla, aktivuje se p es p evodové ústrojí mikrospína  a proudový
obvod se otev e resp. zav e. P i podkro ení nastavené požadované
hodnoty (pod spínací diferencí) se mikrospína  op t uvede do výcho-
zího nastavení.

Vlastní monitorování
u bezpe nostního teplotního hlída e STW
P i poruše m ícího systému , tzn., když se sníží kapalná roztažnost,
klesne u STB a STW tlak v membrán  a otev e trvale prodouvý obvod.
Odblokování již není možné.
P i ochlazení idla na teplotu tabulky regula ních rozsah , nap . pod
-20°C se obvod proudu rovn ž otev e. Opakované sepnutí u STW na-
stane samostatn .

Ex-zna ení
II 2 G EEx ed IIC T6 pro výbušné plyny

II 2 D IP65 T80°C pro výbušný prach

Ochrana proti výbuchu
II 2 G p ístroje skupiny II, kategorie 2,

provozní podmínky pro výbušné plyny

II 2 D p ístroje skupiny II, kategorie 2,
provozní podmínky pro výbušný prach

Ochranné krytí proti výbuchu:
EEx ed IIC T6
EEx všeobecné stanovení Evropské normy EN 50014 / VDE 0170 / 0171 ást 1
e zvýšená bezpe nost Evropské normy EN 50019 / VDE 0170 / 0171 ást 6
d pevný záv r Evropské normy EN 50018 / VDE 0170 / 0171 ást 5
IIC skupina plyn
T6 teplotní t ída
IP65 T80°C
Použití v ho lavém prachu Evropské normy EN 50281-1-1 /

VDE 0170 / 0171 ást 15-1-1
IP65 ochranné krytí EN 60529-IP65
T80°C max. p ípustná teplota povrchu

(použití v ho lavém prachu)
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Technická data
Rozsah regulace a tabulka senzoru

* Posunutí spínacího bodu na jiném rozsahu je možné na p ání zákazníka.

Kapilára a teplotní senzor

Elektrická data

Regula ní rozsah
v °C

P esnost bodu sepnutí
v horní t etin  rozsahu škálování *

Maximální 
délka kapiláry

v mm

Maximální
teplota idla podle 

DIN 3440
v °C

STW
otev e p i

teplot  senzoru
v °C

Délka idla „L“
p i „d“ = 6 mm

TW STW TW STW

-20 ... +050 +00,0K
- 03,0K

+00,0K
- 03,5K

5000

+060 -30 153 132

-20 ... +050 +00,0K
- 02,0K

+00,0K
- 02,5K +060 -10 202 172

-20 ... +100 +00,0K
- 04,0K

+00,0K
- 05,0K +115 -10 117 102

+40 ... +120 +00,0K
- 03,0K

+00,0K
- 04,0K +140 -10 135 117

+50 ... +200 +00,0K
- 06,0K

+00,0K
- 08,0K +230 -10 107 094

+80 ... +250 +00,0K
- 07,0K

+00,0K
- 08,5K +300 -20 090 078

+50 ... +300 +00,0K
- 10,0K

+00,0K
- 12,5K +345 -30 067 060

+20 ... +400 +00,0K
- 15,0K

+00,0K
- 19,0K 1000 +460 -30 - - - 202

+20 ... +500 +00,0K
- 19,0K

+00,0K
- 24,0K 2000 +550 -30 237 149

Typ Koncová hodnota Kapilára pr m r 1,5mm Teplotní idlo Poznámky
ATH-Ex-..

do 200°C
me  (Cu)

materiál . 2.0090
galvanicky pocínovaná

m d´ (Cu)
materiál . 2.0090

tvrd  spájená
galvanicky pocínovaná

–

do 300°C
me  (Cu)

materiál . 2.0090
galvanicky pocínovaná

nerez (CrNi)
materiál . 1.4571

tvrd  spájená
–

do 500°C nerez (CrNi)
materiál . 1.4571

nerez (CrNi)
materiál . 1.4571

spájená
–

do 300°C nerez (CrNi)
materiál . 1.4571

nerez (CrNi)
materiál . 1.4571

spájená
oproti vícenáklad m

Délka kapiláry sériov  1000 mm, max. 5000 mm
Min. polom r ohybu
vedení kapiláry 5 mm

Spínací prvek tlakov  zapouzd ený mikrospína
s p epínacím kontaktem

Maximální
spínací výkon AC 230 V +10%, 5 A, cos  0,9

Elektrické p ipojení svorkovnice uvnit  krytu, vhodná pro dutinky do pr ezu 2,5 mm2

Typy a schválení
Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky DIN-Reg.-Nr.

ATH-Ex-20 TW Sm rnice pro tlakové 
p ístroje

97/23/EG
(pouze ATH-Ex-20)

TW 76607
PTB 03 ATEX 1167

ATH-Ex-20 STW STW (STB) 76707
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Provozní data

Kryt

Procesní p ipojení*

*Ostatní procesní p ipojení a ochranné jímky viz typový list 60.6710 (pouze US, UO, Q a V).

Upozorn ní:
Fyzikální a toxikologické vlastnosti roztažných prost edk , které se mohou objevit v p ípad  poruchy m ícího systému.

1) V sou asnosti neexistuje žádné stanovisko ú ad  zabývajících se zdravotními otázkami ohledn  krátkodobých ú ink  a p sobení nízkých kon-
centrací, jako nap . p i výskytu poruchy v m ícím systému.

Spínací diference
v % od regula ního
rozsahu / rozsahu
mezní hodnoty

Rozsahy s kone nou hodnotou škálování 350°C Rozsahy s kone nou hodnotou škálování 350°C
spínací funkce jmenovitá hodnota možná skute ná spínací funkce jmenovitá hodnota možná skute ná

TW 3 3-5 TW 5 5-9
STW 5 5-7 STW 6 6-11

Vliv okolní teploty
vztahující se na 
regula ní rozsah / 
rozsah mezní
hodnoty

P i odchylce teploty okolí na krytu p i justování 22°C
odpovídá spínací bod posunutí.

vyšší teplota okolí = nižší bod sepnutí
nižší teplota okolí = vyšší bod sepnutí

prostorové termostaty s koncovou hodnotou škálování
< 200°C 200°C 350°C 350°C 500°C

TW STW (STB) TW STW (STB) TW STW (STB)
vliv na spínací hlavici

0,08%/K 0,17%/K 0,06%/K 0,13%/K 0,14%/K 0,12%/K
vliv vedení kapiláry na metr délky

0,047%/K 0,054%/K 0,09%/K 0,11%/K 0,04%/K 0,03%/K
Povolená teplota
skladování -50...+50°C

P ípustná teplota
okolí p i nasazení

teplotní t ída u koncové hodnoty stupnice kapilára spínací hlavice
T6 max. +50°C +50°C

min. < 200°C -40°C -20°C
200°C 350°C -20°C -20°C
350°C 500°C -40°C -20°C

Jmenovitá plocha (NL) podle DIN 16257, NL 0...NL 90 (ostatní NL na vyžádání)

Materiál kryt - polyester, sklolaminát, erná barva, se zaplombovanými šrouby
Nastavení mezní
hodnoty mezní hodnota je nastavitelná po odejmutí krytu nastavovacím prvkem

Ochranné krytí EN 60 529-IP 65
P ívod kabel Ex-kabelové šroubení M 20 x 1,5, rozsah t snosti 6-12 mm
Hmotnost cca 0,6 kg
Upevn ní spínací
hlavice pomocí 4 šroub  po odejmutí krytu za ízení

Typová ada
ATH-Ex-..
s kapilárou

Hladké kulaté idlo A (sériov )
Ochranná jímka U (na p ání)

šroubovací jímka se šroubovacím epem G 1/2 forma A podle DIN 3852/2
a svorka se stav cím šroubem pro zajišt ní sníma e

Materiál ochranné
jímky U

do +150°C CuZn sériov
p es +150°C St sériov

(na p ání CrNi)
Délka S standardní délky: 100, 120, 150, 200 nebo 300 mm (jiné délky na dotaz)
Ponorná trubka-Ø D = 8 mm

Regula ní rozsah
s kone nou hodnotou

škálování

Nebezpe ná
reakce

Nebezpe í požáru a výbuchu Ohrožení
vodou

Údaje k toxikologii
zápalná
teplota

hranice 
exploze

dráždivý zdraví 
nebezpe ný

toxický

< +200°C ne + 355°C 0,6 - 8 V% ano ano 1) ne
200°C +350°C ne + 490°C - - ano ano 1) ne
350°C +500°C ne ne ne ne ne ne ne
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Schéma zapojení

Rozm ry

Skladové provedení p ístroj

ATH-Ex-..

ATH-Ex-20
ATH-Ex-20

ATH-Ex-..

(1) = Ex-kabelové šroubení, M20x1,5x6-12
(2) = Ex-kabelové šroubení
Jiné procesní p ipojení a ochranné armatury podle typového listu 60.6710 (pouze U, US, UO, Q und V).

Obj. .- Typ Regula ní rozsah °C Materiál
me ícího systému Délka kapiláry mm Senzor pr m r x délka mm

60/60001242 ATH-Ex-2 –20+ 50 CrNi 2000 6 x 153

60/60001243 ATH-Ex-2 +00+ 50 CrNi 2000 6 x 202

60/60001244 ATH-Ex-2 +40 +120 CrNi 2000 6 x 135

60/60001246 ATH-Ex-2 +50 +300 CrNi 2000 6 x 67

60/60001247 ATH-Ex-20 +40 +120 CrNi 2000 6 x 117

60/60001248 ATH-Ex-20 +50 +300 CrNi 2000 6 x 60

1

4 2

1 4 2

(1) (2)

98

45

Ø
 4

,5

110

29

L

d

75

56
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Zadání objednávky
Typová ada ATH-Ex

Obj. klí (1) Základní typ
605041 Termostat pro povrchovou montáž, typová ada ATH-Ex

(2) Dopln ní základního typu
02 ATH-Ex-2 teplotní hláda TW
20 ATH-Ex-20 bezpe nostní teplotní hlída  STW

(3) Regula ní rozsah / rozsah mezní hodnoty °C
014 -20 ... +050
021 +00 ... +050
025 +00 ... +100
056 +40 ... +120
062 +50 ... +200
080 +80 ... +250
064 +50 ... +300
045 +20 ... +400
046 +20 ... +500

(4) Délka kapiláry
1000 1000 mm
2000 2000 mm
3000 3000 mm
4000 4000 mm
5000 5000 mm
. . . . (jiný rozm r, zadání v krátkém textu)

(5) Materiál kapiláry
40 Cu m d galvanicky pocínovaná (možné pouze do +300°C)
20 CrNi nerez 1.4571

(6) Procesní p ipojení (PA)
10 A = hladké kulaté idlo (sériov )

20 U = šroubovací jímka

(7) Závit procesního p ipojení
00 bez závitu (procesní p ipojení A)
13 vn jší závit G 1/2

(8) Materiál procesního p ipojení
00 pouze u procesního p ipojení A
46 CuZn (mosaz)
01 St (ocel)
20 CrNi (nerez 1.4571)

(9) Vestavná délka „S“ (délka ponorné armatury)
000 ATH-Ex bez ochranné jímky
100 100mm
120 120mm
150 150mm
200 200mm
300 300mm
400 400mm

(10) Pr m r „D“ (pr m r ponorné armatury)
00 ATH-Ex bez ochranné jímky
8 8 mm

(11) Pr m r„d“ (pr m r senzoru)
6 6 mm

Objednávkový klí :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

605041 / . . - . . . - . . . . - . . - . . - . . - . . - . . . - . . - .

P íklad objednávky:
605041 / 20 - 062 - 2000 - 40 - 10 - 00 - 00 - 000 - 00 - 6


