
Donma Termostatı ST-FRE2

• Yüksek güvenilirlikli serpantin
koruması 

• 6 mt. kapiler hissedici 
• Manuel reset 
• IP 65 seçeneği
 
ST-FRE2  donma  termostatlarının  temel
kullanım  alanı,  ısıtma-soğutma-
havalandırma  (I.S.H.)  sistemlerinde
ısıtma  serpantinlerinin  donma  riskine
karşı korunmasıdır.
6 metrelik hissedici kapiler boru boyunca
herhangi  bir  30  cm’lik  alanın  ayar
değerinin  altına  düşmesi,  cihazın  uyarı
durumuna geçmesi için yeterlidir. 
Gerekli elektriksel ya da otomatik kontrol
bağlantıları ile donma termostatının uyarı
vermesi  durumunda  fanın  durdurulması,
taze  hava  damperlerinin  kapanması  ve
ısıtma  bataryasının  vanasının  açık
konuma gelmesi sağlanmalıdır. 
Donma  koşulları  oluşup  termostat  uyarı
durumuna  geçtikten  sonra  koşullar
normale  dönse  bile  çıkışlar  alarm
durumunda  kalır.  Sistemin  tekrar  çalışır
hale  gelmesi  için  termostatın  üzerindeki
“reset” tuşuna basılmalıdır (manuel reset
işlevi). 

Boyutlar (mm)

Teknik özellikler
Kontrol aralığı -30...+10ºC 

Diferansiyel 2.5ºC (sabit)

Maksimum kontak akımı 24(10) A @ 230 VAC
3A @ 24 VDC

Kapak malzemesi ABS 

Boyutlar IP 44 - 86 x 75 x 44 mm 
IP 65 - 130 x 130 x 100 mm 

Kapiler Boru 
  -malzeme 
  -uzunluk 
  -çap 

 
Bakır 
6 metre 
1.8 mm 

Ortam Sıcaklığı 
  -muhafaza 
  -kapiler boru 

 
-50...+70ºC 
-55...+180ºC 

Koruma Sınıfı IP44 (IP 65: ST-FRE2-IP65)

Montaj notları
• Kapağı  kapatana kadar cihazı  enerjilendirmeyin.  Elektrik  gerilimi altında çalışmak

ölümcül kazalara neden olabilir.
• Ayar işlemlerini yaparken anahtar üzerinde elektrik gerilimi olmadığını kontrol ediniz.

Elektrik gerilimi altında çalışmak ölümcül kazalara neden olabilir. 
• Elektrik bağlantıları sadece uzman teknisyenlerce yapılmalıdır. Yetkili olmayanların

cihazı açması tehlikeli olabilir. Cihaza müdahale etmeden önce elektrik beslemesinin
kesik olduğundan emin olunuz. Size veya bağlı cihazlara zarar gelebilir. 

• Tipik  olarak  kapiler  boru,  önısıtıcı  bataryasının  hava  çıkış  tarafına  (taze  hava
tarafına değil)  yüzey alanının tamamını  kapsayacak şekilde klipslerle  tutturularak
monte edilir. 

• Genelde elektriksel temassızlık ve kablo kopması gibi durumlara karşı önlem olması
açısından termostatın normalde kapalı kontaklarının kullanımı tercih edilmektedir. 

• Termostat  gövde sıcaklığının soğuk hava koşullarına maruz kalacağı  durumlarda
kullanımı  önerilmez.  Termostat  gövdesinin  dış  hava  koşullarına  maruz  kalması
önlenemiyorsa IP65 korumalı modeli ile dahili ısıtıcı aksesuarı kullanılmalıdır.
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