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TEK LL TEMPERATURTRANSMITTER/-REGULATOR 

TEK LL 2-tråds temperaturtransmitteren er designet til 
automatiske HVAC-systemer til måling af kanaltempe-
raturer. Transmitteroplysningerne kan bruges til at kon-
trollere en anden enhed i HVAC-systemet.  

Temperaturen måles ved hjælp af et Pt1000-
sensorelement. Oplysninger om sensorelementets 
modstand konverteres til et 4…20 mA-signal. Tempe-
raturområdet kan vælges ved idriftsættelsen.  

TEK LL-indstillingerne kan ændres ved hjælp af ML-
SER-værktøjet. Der kan udføres etpunkts feltkalibre-
ring af transmitteren, og temperaturoutputtet kan æn-
dres til regulatorfunktionen. 

TEK LL-transmitteren kan udstyres med et 3,5-cifret 
LCD-display TE-N. Displayets opløsning er 0,1 °C. 

Huset er udført i varmebestandig plast. Bajonetdæks-
let og rækkeklemmerne er skråtstillet 45° for at sikre 
en let installation. Transmitteren monteres på kanalen 
ved hjælp af en justerbar kanalforbindelsesflange for at 
opnå den optimale temperaturmåling. Installationsdyb-
den kan justeres mellem ca. 100...220 mm. 
 
 

Områdevalg 

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

S1   S2 

 

S1   S2 

 

S1   S2 

 

S1   S2 

 
 

* = fabriksindstilling 

Outputsignal 

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 

 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EC og er i overensstemmelse med standarderne EN 61000-6-3: 2001 (Emission) og EN 61000-6-2: 2001 (Immunitet). 

 

Tekniske data: 

Forsyningsspænding 15…35 Vdc 

Sensor Pt1000 EN 60751/B 

Output 4…20 mA (temperatur/regulator) 

Temperaturområde valgfri 

Kanalmontering flange 

Stangføler Ø 8 mm x 200 mm, materiale AISI316 

Hus 
plast (< 120 C) 

Beskyttelsesklasse IP54, kabelindgang eller stangføler 
ned 

Kabelindgang M16 

Nøjagtighed ± 0,5 °C (ved 50 °C) 

Omgivelses-
temperatur 

 
0…+60 °C 

Transmittertype 2-tråds 

 

Ledningsnet: 

1 +( -) temperatursignal eller regulator 4…20 mA 

2 - (+) temperatursignal eller regulator 4…20 mA 

BEMÆRK! Elinstallationen er polaritetsfri. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Bestillingsvejledning:  

Model Produktnr. Beskrivelse 

TEK LL 1177040 temperaturtransmitter til kanal 

TE-N 1170130 displaymodul (dæksel) 

ML-SER 1139010 idriftsættelsesværktøj for 
transmitter 

 


