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CS-C-7p
Teplotní čidlo pro regulátor CS-L-7
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TECH
Popis
Drátové teplotní čidlo CS-C-7p je určené pro měření teploty v místnosti a spolupracuje
s regulátorem CS-L-7.
• Propojení s regulátorem: dvoužilový kabel
• Měřící prvek: NTC 10K (10 kΩ)
• Rozsah měření teplot: 0–40 ⁰C
• Přesnost měření: +/- 0,5 ⁰C

Montáž čidla
Čidlo je určené pro nástěnnou montáž, lze jej upevnit na
elektrikářskou krabici KU68.
Na stěnu nebo na krabici KU68 namontujeme upevňovací rámeček, přes který protáhneme vodiče.

Tělo čidla
Montážní rámeček

Vodiče připojíme ke svorkám čidla a čidlo zavěsíme na rámečku. Následně čidlo a rámeček
zespoda sešroubujeme malým šroubkem.

Svorky pro připojení
vodičů

Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Uvědomujeme si, že vyrábíme elektronická zařízení, a to
nás zavazuje k bezpečnému nakládání s použitými komponenty a elektronickými zařízeními. V souvislosti s
tím získala naše firma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany životního prostředí. Symbol
přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových
nádob. Tříděním odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí. Povinností uživatele je odevzdat
opotřebované zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.
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