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Informationen kan komma att ändras utan föregående varsel. 

Tekniska data:  
matningsspänning 15…35 Vdc 
givare Pt1000 EN 60751/B 
utsignal 4…20 mA (temperatur/regulator) 
temperaturområde valbart 
rör Ø 32…90 mm 
hölje plast (< 120 °C) 
skyddsklass  IP54, kabelgenomföring eller skaft 

nedåt 
kabelgenomföring M16 
precision ± 0,5 °C (vid 50 °C) 
lufttemperatur 0…+60 °C 
transmittertyp 2-tråds 
tidskonstant 5 s 
 

Ledningar:  
1 +( -) temperatursignal eller regulator 4…20 mA 
2 - (+) temperatursignal eller regulator 4…20 mA 
OBS! De elektriska ledningarna saknar polaritet. 

 
 
Beställningsguide:   
Modell  Produktnummer  Beskrivning  
TEP LL 1177080 fästbara temperaturtransmitt-

rar 
TE-N 1170130 displaymodul (lock) 
ML-SER 1139010 drifttagningsverktyg för 

transmitter 

 

 

TEMPERATURTRANSMITTER/-REGULATOR TEP LL  

Den 2-trådiga temperaturtransmittern TEP LL har ut-
formats för installationer som fästs på rören, för värme- 
och kylapparater. Transmitterinformationen kan an-
vändas till att reglera andra enheter i VVS-systemet.  

Temperaturen mäts med ett Pt1000 givarelement. Gi-
varelementets motståndsinformation konverteras till en 
4…20 mA signal. Temperaturområdet kan väljas vid 
drifttagningen.  

TEP LL-inställningarna ändras med hjälp av verktyget 
ML-SER. Kalibrering av transmitterns enpunktsfält görs 
med regulatorfunktion. Detta används även till att änd-
ra utgången för temperatur. 

Transmittern TEP LL kan som tillval förses med den 
3,5-siffriga LCD-displayen TE-N. Displayens upplös-
ning är 0,1 °C. 

Höljet består av värmebeständig plast. Bajonettlocket 
och terminalblocken med 45° lutning gör installationen 
lätt. Transmittern monteras på röret med hjälp av ett 
justerbart band. 
 
Val av område  

0…+50 °C *0…+100 °C -50…+50 °C -50…+150 °C 

S1   S2 

 
S1   S2 

 
S1   S2 

 
S1   S2 

 
 

* = fabriksinställning 

Utgångssignal 

0…+50 0…+100 -50…+50 -50…+150 Signal  

0 °C 0 °C -50 °C -50 °C 4 mA 

25 °C 50 °C 0 °C 50 °C 12 mA 

50 °C 100 °C 50 °C 150 °C 20 mA 
 

Produkterna uppfyller kraven i direktiv 2004/108/EG och motsvarar standarderna EN61000-6-3: 2001 (Emission) och EN61000-6-2: 2001 (Immunitet). 

 


