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Kabel s konektorem
PT1, PT2 a PT3

Pøedpis instalace a údrby
1. Bezpeènost provozu

Informace o bezpeènosti provozu jsou uvedeny v pøedpisu IM-GCM-10. Zaøízení dále musí
splòovat vekeré bezpeèností pøedpisy, které se elektrických zaøízení týkají.
Zaøízení nesmí být uito pro jiné, ne uvedené úèely. Jiné pouití mùe zpùsobit váné
kody, èi zranìní osob.
Venkovní instalace vyaduje pøídavné krytí.

2. Pouití

Kabel s konektorem s oznaèením PT1, PT2 nebo PT3 se pouívá pro pøipojení standardního èidla
Spiratec SS1 jako souèást systému automatického testování odvadìèù kondenzátu. Kabel
s konektorem PT2 se uívá té pro spojení s èidlem automatického odluhu CP10.

3. Popis
PT1

Kabel se zásuvným konektorem slouí pro pøipojení k standardnímu èidlu SS1. Dodává se s indikátory
funkce odvadìèù kondenzátu Spiratec typ 30 nebo typ 40 . Kabel je délky 1.25 m v provedení do
vysokých teplot, konektor je zasouvací.

PT2

Kabel s konektorem se roubovým zajitìním pro pevné pøipojení standardního èidla SS1 k jednotkám
monitorování odvadìèù kondenzátu R1C nebo R16C. Je urèen pro aplikace sledující pouze prùnik
páry. PT2 lze té pouít pro pøipojení èidla sledování vodivosti odluhu CP10. Krytí je IP67.

PT3

Kabel s úhlovým konekrorem se roubovým zajitìním pro pevné pøipojení standardního èidla
SS1 k jednotkám monitorování odvadìèù kondenzátu R1C nebo R16C. Je urèen pro aplikace
sledující pouze prùnik páry. Krytí je IP 67.
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4. Instalace

Vlastní délka kabelu je 1.25 m. Prodlouení kabelu musí být provedeno v souladu s tímto pøedpisem..
Pro zajitìní vyí ochany kabelu lze kabel umístit do kovové ohebné bandáe a tu upevnit po
odroubování matice 1 na závit M16 konektoru PT2 nebo PT3.
Upozornìní:Kabel s konektorem nesmí být pouit pro teploty vyí ne 120°C.

4.1 Instalace kabelu s konektorem PT2 pro aplikace øízení odluhu.

PT2 je rovnì urèen pro propojení èidla odluhu CP10 s jednotkou øízení odluhu. Napájení je
nízkovoltové.
Elektrické parametry:
Maximální napìtí
Maximální proud
CP10
èidlo

Hrot
èidla

PT2
kabel s
konektorem

/8"
BSP
3

24 mm
A /F

Obr 2 Propojení

20 Vdc, 14 Vac
10 mA

25 mm
A /F

Èervený
vodiè
k hrotu èidla

Ochranná skøíòka
(pro napojení kabelu)

Matka Izolace
(1)

Stínìní

Modrý vodiè zemì PT2 a CP10
Stínìní pøipojeno k
zemi (modrý vodiè)

K jednotce
odluhu
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