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Termostat RANCO 

INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U
Termostaty serii "O" s³u¿¹ do bezpoœredniego lub poœredniego 
(poprzez styczniki) sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi.

Termostaty wyposa¿one s¹ w kapilarê. W zale¿noœci od 
wymaganego rodzaju odczytu temperatury, kapilara mo¿e 
posiadaæ kilka form.

TERMOSTAT KOMOROWY (forma A)
Termostat ten s³u¿y sterowania urz¹dzeniami w zale¿noœci od 
temperatury powietrza w pomieszczeniu. 

Specyfikacja:
Skala: °C / °F
Wymiary czujnika pomiarowego: Powietrzny 49 mm x 43 mm

KAPILARY PROSTE I ZAKRÊCONE (forma D i E)
Tam gdzie jest wymagany miejscowy pomiar temperatury nale¿y 
u¿yæ zakrêconej koñcówki, natomiast tam gdzie odczyt 
temperatury jest wymagany na du¿ej d³ugoœci nale¿y stosowaæ 
prost¹ formê. Jedyn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy kapilarami prostymi a 
zakrêconymi jest taka, i¿ w zakrêconych kapilarach pomiar 
temperatury odbywa siê na kilku ostatnich centymetrach kapilary.

Specyfikacja:
Skala: °C / °F
Wymiary kapilary: Prosta 2000 mm (Modele O16-H6923 i 

O16-H6926 kapilara 6000 mm)
Zakrêcona 2000 mm + zakrêcenie 
9,5 mm x 38 mm

KAPILARY Z CZUJNIKIEM (forma C i G)
Termostaty te posiadaj¹ kapilarê z umieszczonym na koñcu 
czujnikiem. W odró¿nieniu od kapilar prostych i zakrêconych, 
pomiar temperatury w tym modelu odbywa siê wy³¹cznie w 
czujniku. Termostaty te dziel¹ siê na dwa rodzaje: w¹ski zakres, 
ma³a ró¿nica oraz szeroki zakres, du¿a ró¿nica.

Specyfikacja:
Skala: °C / °F
Wymiary kapilary: 1800 mm wliczaj¹c czujnik

czujnik z w¹skim zasiêgiem 14,5 x 140 mm
czujnik z szerokim zasiêgiem 9,5 x 152 mm

WERSJE SPECJALNE

Wersja przeciwzamro¿eniowa
Termostat O16-H8923 posiada 6 metrow¹ kapilarê przeznaczon¹ 
do rur, spiral itp. Fabryczna nastawa: w³¹czenie , wy³¹czenie  
3,5 °C

Wersja z rêczn¹ blokad¹
Niektóre termostaty mog¹ byæ wyposa¿one w funkcje rêcznej 
blokaday np. O16-H8926.

INSTALACJA:
1. montowaæ urz¹dzenie na p³askiej powierzchni w celu 

unikniêcia deformacji obudowy. Zapewniæ dostateczn¹ 
przestrzeñ do monta¿u kapilar i regulacji urz¹dzenia.

2. montowaæ urz¹dzenie w pobli¿u urz¹dzenia sterowanego
3. instalacja powinna byæ zabezpieczona przed mo¿liwoœci¹ 

dostania siê wody do urz¹dzenia po przewodach 
elektrycznych

4. instalacja powinna byæ dostosowana do przepisów 
u¿ytkowania urz¹dzeñ elektrycznych. Nie mo¿na przekraczaæ 
dopuszczalnych obci¹¿eñ przekaŸników

5. kapilary powinny byæ zabezpieczone przed nadmiernymi 
drganiami, oraz nie powinny byæ skrêcone i przekrêcone. 
Minimalny promieñ giêcia rurki kapilary 25 mm

6. mieszki ciœnieniowe powinny byæ trzymane za pomoc¹ klucza 
podczas przykrêcania kapilary

7. uchwyty monta¿owe Ranco zabezpieczaj¹ przed 
rozprzestrzenianiem siê wibracji

2 °C
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INSTALACJA ELEKTRYCZA:
Wszystkie modele termostatów serii "O16" wyposa¿one s¹ w 
przekaŸniki SPDT 16(3)A 250V~ normalnie otwarty i normalnie 
zwarty.

Przy³¹cza:
1 wspólny
2 lampka sygnalizacyjna
3 obci¹¿enie

MONTA¯
Presostaty posiadaj¹ dwa otwory monta¿owe na odwrocie 
urz¹dzenia na œruby M4x6 do mocowania uchwytu monta¿owego 
p³askiego (48129-3) lub k¹towego (31696-1).
UWAGA: d³ugoœæ œruby mocuj¹cej max 6 mm.

RÓ¯NICA £¥CZEÑ
Ró¿nica ³¹czeñ jest to ró¿nica pomiêdzy w³¹czeniem a 
wy³¹czeniem dla danej temperatury nastawy.

REGULACJA
Regulacjê temperatury pracy termostatu dokonujemy za pomoc¹ 
œrubokrêta krzy¿akowego lub klucza 7. Niektóre modele mog¹ 
byæ wyposa¿one w ga³kê regulacyjn¹.
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