
Termostato Elétrico Série EA 30 A



Aplicação

É um termostato para controle de temperatura em fornos, fritadeiras, esterilizadores, tanques de
aquecimento de água ou óleo, secadoras de roupa, etc...

Versões
· Diferentes faixas de temperatura (conforme tabela a seguir)
· Modelos para aquecimento e para refrigeração
· Modelos com conector �stuffing box� para vedação do capilar, instalado em tanques, confeccionado
em latão.

Como funciona

A variação de temperatura a que está sujeito o elemento sensor faz dilatar/contrair o fluído (óleo)
contido no interior do elemento sensor. Esta dilatação/contração do óleo provoca movimentação do
diafragma acionando a chave elétrica, fazendo com que os contatos abram ou fechem.

Obs.: Este termostato não deverá ser utilizado como componente de segurança, somente como controle.

Acessórios
· Parafusos de fixação
· Manipuladores confeccionados em composto fenólico fazem parte do conjunto do termostato. Apre-
sentação padrão na cor preta com graduação adequada a cada modelo
· Conector de vedação �stuffing box�
· O termostato elétrico pode ser fornecido com conector de vedação �stuffing box� para o capilar
· Proporciona a vedação do capilar instalado em tanques
· Material do conector confeccionado em latão

Características
· Capacidade elétrica: carga resistiva 30A  - 250V
· Modelos conforme tabela da próxima página
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63-1-3AE 03a01 0,2 02                     419 0,102 0,561 5,9

*63-7-5AE 003a05 0,7 051 419 0,482 0,362 8,4

63-8-5AE 021a02 5,4 06                     419 0,001 5,36 5,9

06-8-5AE 021a02 5,4 06                      4251 0,001 5,36 5,9

63-9-5AE 001a02 5,3 06                     419 0,331 0,89 5,9

63-01-5AE 002a08 5,4 051 419 0,321 5,78 5,9

63-2-6AE 03a01 0,2 02                     419 0,102 0,561 5,9

84-P-91EA 054a041 0,41 002 0221 5,902 0,771 9,3
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