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TPS Unifold varmesystem består af to hoved komponenter - 

en siliconegummi varme måtte og en elektronisk temperaturstyring. 

Varme måtten er placeret i bunden af containeren direkte under 

posen for at optimal opvarmning af produktet.

Varmemåtten har en temperatur føler placeret tæt på oversiden af 

måtten. Denne måler temperaturen på overfladen af måtten, som er 

i direkte kontakt med posen og dermed produktet. 

Sensoren er forbundet til en kontrolenhed boks med et 4-ledet 

kabel og en 4-polet sokkel med stik. Denne forbindelse kan kun 

sammen kobles på en måde og eliminerer forkert sammen kobling 

af strøm og sensorene.

Kabelforbindelserne til måtten er isoleret i en silikonegummi 

form. Kablet passerer gennem en sekundær form, som begrænser 

bevægelser af kablet i den primære form - og minimerer muligheden 

for en belastning på de elektriske forbindelser. Forseglingen omkring 

kablet forhindrer indtrængen af fugt. 

Den IP65-rated kontrol boks indeholder en elektronisk temperatur 

styreenhed (forbundet til sensoren i varmer måtten) og en enhed 

(RDC) til beskyttelse mod elektrisk stød. Der er også en 30-amp 

sikrings relæ. Både varmer måtten og relæet er CE-mærket. 

En metal beslag på bagsiden af kontrolboksen gør det 

muligt for kontrol boksen til at hænge på den øverste 

kant af containeren. 

Når kontrol boksen er hængt korrekt er systemet fuldt 

jordet og skal tilsluttes en jordet strømforsyning.  

For montering og brugsanvisninger – se næste side.
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Varmemåtte Specifikation

Rating:  230V / 2700W 

Element wire: 80/20 Ni / Cr modstand wire 

Isolering: Høj temperatur silikone imprægneret glasvæv

Temp. Sensor: Silicone PTC1000 (1000W @ 25 ° C) 

Kabel:  1,5 mm 24-kerne kobberledere,  
  PVC isolering og kappe

Current rating: 16 ampere. 

Funktions område:   -5 ° C til +70 ° C 

Kabel-stik: 4-polet touch-sikkert stik. 

Kontaktflader: Forgyldte, 240 volt 20 ampere. 

Driftstemperatur: -20 ° C til + 80 ° C 

Vægt:  2.8 kg 

Mål:  L x B:   103.5 x 85.1 cm 

Artikel nummer: 101HB240V  

Temperaturkontrol Specifikation 

Kasse:  Polycarbonat IP65 monteret med gennemsigtigt  
  polycarbonat hængslet låg 

Controller: MTC271 / 2 elektroniske controller  
  med justerbar temperatur

Temperatur område: 0 ° C til +90 ° C 

Voltage rating: 230V AC 50/60 Hz 

Driftstemperatur: -10 ° C til + 60 ° C 

Accuracy:  + / - 1 ° C 

R.C.D. Spænding: 230 V AC 

Contact rating: 25A 

Trip nuværende: 30 milli-ampere 

Trip Time: 40 millisekunder 

Relay Voltage rating:      240 V AC 

Kontakt arrangement:    Normally Open 

Kontakt rating: 30 ampere 

Elektrisk levetid: 100.000 operationer 

Operating Temperature Range:           -55 ° C til + 85 ° C 

Vægt:  1:413 kg 

Måling:  H x B x D:   17.0 x 13.4 x 10.5 cm (boksen only) 

Artikel nummer: 101DC240V  

Montering og Betjeningsvejledning  

Før du starter:

Du må ikke montere posen, før varmemåtten monteret korrekt. 

Monteringsvejledning varme måtte:

1. Placer varme måtten i bunden af containeren (trykte side opad) med 
åbningen afsnittet jævnt placeret rundt om udløbs hullet i containeren. NB: 
Sørg for, at siderne af måtten er ligger op ad væggene.   

2. Træk kablet op på indersiden af beholderen og hænge over siden af 
containeren.  

3. Placer posen inde i containeren, og så jævnt som muligt, spred den ud 
over overfladen af varmer måtten. 

4. Under påfyldning, skal posen løbende blive skubbet udad, så posen fladt 
placeret på måtten på alle tidspunkter, og dermed sikrer en jævn varme 
fordeling til indholdet.  

5. Når posen er fuld, skal du placere kablet med stikket forsigtigt på toppen af 
posen

Instruktioner til opvarmning produktet:

1. Åben container låget og flyt kablet fra toppen af posen og lad det hænge 
udover siden på containeren.   

2.  Monter kontrolboksen på den øverste kant af containerens side med det 
rustfrie stål beslag på bagsiden af kontrolboksen. 

 VIGTIGT:

 Sørg for, at kontrol-boksen ikke er udsat for direkte sollys, da dette vil øge 
den indre temperatur i boksen. Det er også vigtigt at beslaget er i fast kontakt 
med containerens metal da denne kontakt udgør jordforbindelsen.

3.  Tilslut 4-leddet elektriske kabel til kontrol boksen til et 230V enfaset jordet 
tilslutning, og tænd derefter.  

4.  I første omgang vil kontrolboksen vise “PFA”, da det endnu ikke modtaget 
et signal fra måtten sensor.  

 VIGTIGT:

 Sæt ikke måtten i kontrolboksen, før de resterende Current Device (RCD) er 
blevet testet. Test RCD ved at trykke på knappen ‘T’. Enheden skal rejse til 
‘0 ‘holdning. Hvis det ikke sker, skal du afbryde strømforsyningen og IKKE 
anvende udstyret. Hvis RCD viser et ‘0 ‘fortsat, men ikke nulstille enheden 
endnu. 

5.  Efter at have testet RCD, monteres stikket til måttens kablet på 
kontrolboksen. Stikket er placeret i en notgang i stik, og kan kun indsættes 
på en måde. Når stikket er fuldt indsat, låses i position ved at dreje låsering 
med uret. 

6. Nulstille RCD ved at dreje markøren tilbage til stilling ‘1 ‘. Strøm vil derefter 
blive tilført varme måtten. Den krævede slukke temperatur kan nu sættes 
på kontrolboksen.  

Indstilling af switch-off temperature: 

1.  På kontrol boksen, skal du trykke på knappen ‘F1’. Det vil vise ‘L1’ i to 
sekunder, efterfulgt af den nuværende afvikling temperatur.  

2. En ny slukke temperatur kan indstilles ved at trykke på op-og ned 
piletasterne.  

3.  Når det krævede afvikling temperatur er indstillet, lukkes låget kontrolboksen. 
Den er nu i drift mode. 
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