REPORT
Seria 7T

Crește fiabilitatea
și performanța
sistemului
Tipul 7T.81

Omologări (conform tipului)

Menținând temperaturi constante
in dulapurile de comandă și
control, termostatul de panou 7T
se potrivește nevoilor atât pentru
sistemele simple de încălzire
și ventilație cât și pentru cele
sofisticate, cu versiuni de încălzire
și ventilație dedicate.
Ajutând la îmbunătățirea fiabilității
componentelor și la menținerea
acurateței instrumentelor prin
sporirea setării și controlul
temperaturii, seria 7T oferă liniștea
economiei în ceea ce privește energia
pentru echipamentele de valoare.

Caracteristici
•
•
•
•
•

Dimensiuni reduse (17.5 mm lăţime)
Contact bimetalic instantaneu
Domeniile de temperatură de la 0° la +60°C sau de la -20° la +40°C
Durată de viaţă electrică ridicată
Montare pe şină 35 mm (EN 60715)

SERIA 7T
Termostate pentru dulapuri de comandă

Tipul 7T.81.0.000.240x - 1 NÎ
Controlul încălzirii - Dacă temperatura din interiorul dulapului de
comandă scade sub valoarea presetată (minimă) atunci contactul
se va închide şi va activa încălzirea. Contactul se va deschide atunci
când temperatura va depăşii valoarea presetată.
Încălzire: Selector Roșu
Domeniile de temperatură: de la -20° la +40°C sau de la 0° la +60°C

Max

Tipul 7T.81.0.000.230x - 1 ND
Controlul ventilării - Dacă temperatura din interiorul dulapului de
comandă creşte peste valoarea presetată (maximă) atunci contactul
se va închide şi va activa ventilarea. Contactul se va deschide atunci
când temperatura va scădea sub valoarea presetată.
Ventilare: Selector Albastru
Domeniile de temperatură: de la -20° la +40°C sau de la 0° la +60°C
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FINDER îşi rezervă dreptul de a face modificări la caracteristicile produselor sale în orice moment fără notificare prealabilă. FINDER nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul folosirii sau aplicării necorespunzătoare a produselor în urma cărora pot interveni daune sau vătămări a persoanelor

Comutație directă a rezistențelor de încălzire de până la 2500VA
sau a ventilatoarelor de până la 130 W.

