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PL.TBLZ27.170901

Przewód 7m z wtyczką 8-pinową

Zanurzeniowy czujnik przeciwzamrożeniowy 
(3m)

Przylgowy czujnik przeciwzamrożeniowy 
(2,3m)

Opornik 2,2 kΩ (z zabezpieczeniem 
przeciwzamrożeniowym)

Opornik 1,8 kΩ (bez zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego)

Wstęp
W celu podłączenia siłownika zaworu wodnej nagrzewnicy/
chłodnicy powietrza niezbędny jest przewód z 8-pinową 
wtyczką.

Dodatkowo wymagany jest czujnik zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego oraz opornik 2.2 kΩ, który 
identyfikuje dany typ nagrzewnicy. Należy wybrać typ czujni-
ka zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego zastosowany 
w zestawie podłączenia elektrycznego: zanurzeniowy (TBLZ-
127-1), przylgowy (TBLZ-1-27-2) lub bez zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego (TBLZ-1-27-3).

W przypadku chłodnicy powietrza czujnik stosowany jest 
tylko w celu monitorowania temperatury.

Maksymalne obciążenie zacisków: 16VA wyjście zasilania 
zaworu 24V AC; 8mA wyjście sygnału sterowania 0-10 V DC.

Instrukcja montażu zestawu podłączenia 
elektrycznego TBLZ-1-27-a, nagrzewnica/chłodnica 
wodna
GOLD, wersja E/F

Nr artykułu

32346101

80630801

32435701

018515

019898

 

0-10 V DC

0-10 V DC

G0 24 VAC 

G 24 VAC

Okablowanie

Wtyczka 8-pinowa

Niebieski

Pomarańczowy

Czarny

Czerwony

Zielony

Żółty

Brązowy

Biały
lub szary

Brązowy

Biały

Opornik/typ nagrzewnicy/chłodnicy, 2.2 kΩ

Czujnik 
przeciwzamrożeniowy/
czujnik temp. wody 
lodowej

Siłownik
sygnał sterowania

sygnał zwrotny
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0-10 VDC

G0 24 VAC

G 24 VAC

Przewód 7m z wtyczką 8-pinową

Zanurzeniowy czujnik przeciwzamrożeniowy 
(3m)

Przylgowy czujnik przeciwzamrożeniowy 
(2,3m)

Opornik 2,2 kΩ (z zabezpieczeniem 
przeciwzamrożeniowym)

Opornik 1,8 kΩ (bez zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego)

Wstęp
W celu podłączenia siłownika zaworu wodnej nagrzewnicy 
powietrza niezbędny jest przewód z 8-pinową wtyczką.

Dodatkowo wymagany jest czujnik zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego oraz opornik 2.2 kΩ, który 
identyfikuje dany typ nagrzewnicy GOLD/COMPACT. Należy 
wybrać typ czujnika zabezpieczenia przeciwzamrożenio-
wego zastosowany w zestawie podłączenia elektrycznego: 
zanurzeniowy (TBLZ-127-1), przylgowy (TBLZ-1-27-2) lub 
bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego (TBLZ-1-27-3).

Maksymalne obciążenie zacisków: 16VA wyjście zasilania 
zaworu 24V AC; 10mA wyjście sygnału sterowania 
0-10 V DC.

Instrukcja montażu zestawu podłączenia 
elektrycznego TBLZ-1-27-a, nagrzewnica wodna
GOLD LP/COMPACT

Nr artykułu

32346101

80630801

32435701

018515

019898

Okablowanie

Wtyczka 8-pinowa

Niebieski

Pomarańczowy

Czarny

Czerwony

Zielony

Żółty

Brązowy

Biały
lub szary

Brązowy

Biały

Opornik/typ nagrzewnicy, 2.2 kΩ

Czujnik 
przeciwzamrożeniowy

Siłownik


