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MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

 Lämmitysjärjestelmä koostuu kahdesta pääkomponentista. 

Silikonikumilämpömatosta ja elektronisesta 

lämpötilanvalvonnasta.

Lämpömatto sijoitetaan säiliön pohjalle ennen säkin 

asentamista, minkä jälkeen se pitää säkissä olevan tuotteen 

lämpimänä. Matto on varustettu lähelle sen yläpintaa sijoitetulla 

lämpötila-anturilla. Valvottava ja säädettävä lämpötila on siis 

maton yläpinnan lämpötila, sen puolen, joka on kosketuksissa 

säkin ja tuotteen kanssa.

Lämpökaapeleita myötäilevä anturi on liitetty termostaattiin 

4-johtimisella kaapelilla ja 4-napaisella sulkuliitoksella. Liitännän 

voi tehdä ainoastaan yhdellä tavalla virheellisten liitäntöjen 

välttämiseksi.

Lämpömaton kaapeliliitokset on eristetty silikonikotelolla. 

Kaapelit kulkevat toisen, kaapeleiden liikettä rajoittavan, kotelon 

läpi, jotta vältyttäisiin sähköliitäntöjen kuormittumiselta. Se 

muodostaa myös tiivisteen kaapelin ympärille, mikä ehkäisee 

kosteuden tunkeutumista kaapeliin.

Termostaatti on sijoitettu suojausluokan IP 65 laatikkoon, joka 

sisältää elektronisen lämpötilan valvonnan (kytketty maton 

anturiin), tasavirtayksikön suojaksi sähköiskua vastaan sekä 

30 ampeerin releen. Sekä matto että rele ovat CE-

merkittyjä.

Termostaatin takaosassa on kiinnike, niin että 

termostaatin voi ripustaa säiliön reunan yli.

Kun termostaatti riippuu säiliössä asianmukaisella 

tavalla, järjestelmä on maadoitettu. Tämän jälkeen 

järjestelmä on liitettävä suojamaadoitettuun liitäntään. 

Asennus- ja käyttöohje, katso takasivu.

TPS Unifold 
- lämpömatto termostaatilla

Lisätietoa TPS:n IBC-tuotteista saat

sähköpostitse (salesse@tpsrentalsystems.com)

tai TPS:n verkkosivustosta. 



Lämmitysmaton tekniset tiedot

Nimellisteho: 230V / 2700W

Lämpökaapeli: 80/20   Ni/Cr  vastuslanka

Eristys: Korkeassa lämpötilassa silikonilla  
  kyllästetty lasikangas. Täysin jälkikovetettu. 

Lämpötila-anturi: Silikoninen PTC1000 (1000 W @ 25 °C)

Kaapeli: 1.5 mm 24-johtimiset kuparikaapelit,  
  PVC-eristetyt ja suojatut

Teho:  16 A

Käyttölämpötila-alue: -5 °C - +70 °C

Kaapeliliitäntä: 4-napainen kosketin

Koskettimet: Kullatut 240 V 20 amp

Käyttölämpötila-alue: -20 °C - +80 °C

Paino:  2.8 kg

Mitat PxL: 103.5 x 85.1 cm

Tuotenumero: 101HB240V

Lämpötilan valvonta
Laatikko: Polykarbonaattia, IP65-merkitty,  
  läpinäkyvä polykarbonaattikansi 

Termostaatti: MTC271/2,  
  sähköinen ohjaus säädettävällä asetuspisteellä.

  Alue:   0 °C - +90 °C

  Nimellisjännite:  230V AC 50/60 Hz

  Käyttölämpötila-alue: 10 °C - +60 °C

  Tarkkuus:  +/- 1 °C

R.C.D.:  Nimellisjännite:  230 V AC

  Kosketusjännite:  25 A

  Virranlaukaisu:  30 mA

  Laukaisuaika:  40 millisekuntia

Rele:  Virta-alue:  240 V AC

  Koskettimet:  Normaalisti auki

  Kosketusjännite:  30 A

  Sähköinen käyttöaika: 100 000 toimintoa

  Käyttölämpötila-alue: -55 °C - +85 °C

Paino:  1413 kg 

Mitat KxLxS: K x L x S:  17.0 x 13.4 x 10.5 cm (vain laatikko) 

Tuotenumero: 101DC240V 

Asennus- ja käyttöohjeet  

Ennen kuin aloitat:

Lämpömatto asetetaan säiliön pohjalle teksti ylöspäin ennen säkin 
asettamista säiliöön.
Lämpömaton asennusohjeet:
1. Aseta matossa oleva aukko tarkalleen säiliön poistoaukon ympärille ja 

varmista, että maton reunat eivät ole säiliön seinämiä vasten.
2. Aseta maton liitäntäkaapeli säiliön sisäsivua pitkin ja ulos säiliöstä 

sivuseinän kautta.
3. Sijoita säkki säiliöön, levitä se mahdollisimman tasaisesti maton yli.
4. Säkin sivuja tulee painaa varovaisesti ulospäin täyttämisen aikana, niin 

että säkin ja maton välinen kosketuspinta muodostuu mahdollisimman 
suureksi.

5. Kun säkki on täytetty, matto liitetään virransyöttöön.
Lämmittäminen:
Säiliön sisältöä lämmitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1. Avaa säiliön kansi ja vedä lämpömaton kaapeli esiin.
 Sijoita kaapeli säiliön sivuseinän ulkopuolelle.
2. Ripusta termostaatti säiliön sivuosan ylimpään osaan termostaatin 

takana olevan ruostumattoman teräskiinnikkeen avulla.
 TÄRKEÄÄ:
 Varo altistamasta laatikkoa suoralle auringonvalolle, sillä se nostaa 

laatikon sisäosan lämpötilaa. Tärkeää on myös, että kiinnike on 
kosketuksissa säiliön metalliosien kanssa, sillä se muodostaa 
järjestelmän maadoituksen.

3.  Liitä termostaatin 4-johdinkaapeli suojamaadoitettuun 230 V 
-yksivaiheliitäntään.

4. Tässä vaiheessa termostaatissa näkyy ”PFA”, kun se ei ole vielä 
vastaanottanut lämpömaton anturin signaalia.

 TÄRKEÄÄ:
 Maton kaapelia ei saa liittää ennen kuin tasavirtalaite (RCD) on 

testattu. Tee tämä painamalla testauspainiketta (T). Tämä laukaisee 
laitteen (vipu siirtyy asentoon ”O”). Jos laite ei laukea, on virransyöttö 
katkaistava välittömästi, eikä laitetta saa käyttää. Jos RCD-testi sujuu 
asianmukaisesti, jatka alla olevilla ohjeilla, mutta älä vielä palauta laitetta 
alkutilaan.

5. Lämpömaton johdon kontakti asennetaan termostaatin kontaktiin.
 Kontaktissa on kiilamainen ura, ja se voidaan asentaa vain yhdellä 

tavoin. Kun kontakti on asennettu, sen asento lukitaan kiertämällä 
lukkorengasta myötäpäivään.

6. Palauta RCD alkutilaan kääntämällä osoitin takaisin asentoon ”1”. 
Nyt lämpömatto saa virtaa. Aseta tämän jälkeen haluamasi lämpötila 
termostaatista.  

Lämpötilan asettaminen:  
1. Paina painiketta F1. Termostaatti näyttää ensin 2 sekunnin ajan ”L1” ja 

sen jälkeen kulloisenkin lämpötilan.
2. Lämpötilaa säädetään nuolipainikkeilla (ylös/alas).
3. Kun laite näyttää halutun lämpötilan, sulje termostaatin kansi ja 

termostaatti siirtyy käyttötilaan.
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