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Elementy zasilaczy hydraulicznych

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com
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TEHM 1000 00
typ moc grzejna

[W]
Domyślna temperatura wyłączania 20 °C = 00.
Bez regulacji temperatury = 01.
Temperatura wyłączania na życzenie np. 35 °C = 35.

Grzałki z rurkowymi elementami grzejnymi
typ EH – G 1 1/2"  

z lub bez regulacji temperatury

moc grzejna
  [W]

długość części 
grzejnej T

[mm]

napięcie 
zasilania

[V]
380 200 230
500 250 230
750 350 230
990 450 230

1460 650 230
1825 800 230
2300 1000 230

EH 990 450 G 1 1/₂" TI 1 x 230 V
typ moc grzejna [W] długość czę-

ści grzejnej  T 
[mm]

rozmiar gwintu TA =  zewnętrzna nastawa tem-
peratury

Proszę upewnić się, że w 
zamówieniu podano
napięcie zasilania, np.
1 x 230 V; 2 x 400 V; 
3 x 400 V (od 1000 W)

TI  =  wewnętrzna nastawa tem-
peratury

O  =  bez regulacji temperatury

Grzałka z uchwytem magnetycznym
typ TEHM

moc grzejna
  [W]

długość grzałki L
[mm]

napięcie 
zasilania

[V]
250 265 230
500 290 230

1000 400 230

pokrywa

maks.poziom oleju

magnesy 
mocujące

Alternatywnie: Regulacja pracy grzałki jest możliwa za pomocą regulatorów przemysłowych KTR z więcej niż jedną temperaturą przełączania. 
W takim przypadku należy zastosować grzałki bez regulacji temperatury.

Dane techniczne:
dokładność przełączania: ± 3°
napięcie: 230 V (inne na zamówienie)
zakres temperatur pracy: - 30 °C do + 80 °C
obciążenie powierzchni 
grzałki:

1,2 W/cm² 
(0,6 W/cm² na zamówienie)

przewód: 3-żyłowy, długość 2,5 m
z dławikiem
M20x1,5

 z Grzałka do podgrzewania oleju hydraulicznego
 z Do montażu poziomego na dnie zbiornika lub pionowego na 
ściance za pomocą magnesów

 z Idealne rozwiązanie przy instalacjach retrofit
 z Montaż bez spuszczania oleju
 z Fabrycznie ustawiona stała temperatura załączenia lub wyłą-
czenia (standardowo 20 °C, dokładność przełączania 3 °C)

 z Na życzenie możliwa dostawa grzałki z nastawą temperatury 
przełączania wg wartości określonej przez klienta

 z Wykonanie do innych mediów na zamówienie
 z  Stopien ochrony IP68
 z Szczegóły w instrukcji montażu (www.ktr.com)

typ TA

typ 
TI

bez regulacji temperatury z regulacją temperatury
dokładność przełączania ± 3 °C

Grzałki do zbiorników - typ EH oraz TEHM

Grzałka z uchwytem magnetycznym typ TEHM

typ EH – G 1 1/2"  typ EH (TA/TI) – G 1 1/2"

 z Grzałki z rurkowymi elementami grzejnymi
 z Montaż poziomy poniżej minimalnego poziomu oleju
 z Regulacja temperatury przez nastawę jednobiegunową 
zewnętrzną lub wewnętrzną w zakresie 0 - 85 °C, 16 A

 z Obciążenie powierzchni grzałki 1.5 W/cm² w oleju
 z Osłona głowicy stalowa ocynkowana / ze stali nierdzewnej
 z Materiał: stal nierdzewna (1.4541)/mufa z mosiądzu (inne ma-
teriały na zamówienie)

 z Stopień ochrony IP 65 (z wyjątkiem EH (TA) - IP 54)
 z Inne wykonania dostępne na zamówienie
 z Schemat połączeniowy dołączony do każdej grzałki
 z Szczegóły w instrukcji montażu (www.ktr.com)

Sposób 
zamawiania:

Sposób 
zamawiania:




