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MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

System grzewczy do wkładów TPS Unifold został stworzony, 
aby podnosić i utrzymywać na określonym i stałym poziomie 
temperaturę zawartości wkładu kontenera IBC podczas jego 
opróżniania. Wystarczy podłączyć kontener do gniazdka 
sieciowego po jego przybyciu na miejsce przeznaczenia. 

System ten stanowi rozwiązanie obniżające koszty, gdyż nie 
wymaga zapewnienia wysokich temperatur w pomieszczeniu.

System grzewczy do wkładów Unifold firmy TPS składa się z 
dwóch głównych komponentów:

silikonowej maty grzewczej, którą można dostrzec w dolnej 
części zdjęcia, oraz zewnętrznego elektronicznego systemu 
regulacji temperatury, widocznego w prawym górnym rogu 
zdjęcia.

Czujnik temperatury znajduje się w pobliżu powierzchni maty 
i mierzy temperaturę powierzchni, która z kolei dotyka wkładu 
kontenera, a tym samym produktu.

Zarówno mata grzewcza jak i przekaźnik posiadają znak CE. 
Przyrząd do zawieszania znajdujący się na odwrocie regulatora 
umożliwia umieszczenie go na górnej krawędzi kontenera dla 
ułatwienia odczytu.

Oferujemy także matę grzewczą z wbudowanym 
termostatem o temperaturze wynoszącej maks. 50 C. 

Produkt ten umożliwia korzystanie z systemu bez 
stosowania przyrządu do regulacji temperatury. 
Jest idealny dla produktów niewymagających zmian 
temperatury.

Prosimy zwrócić się do nas, jeśli potrzebują Państwo 
dodatkowych informacji na temat systemu grzewczego 
dla wkładów TPS Unifold.

TPS Unifold:  
Mata grzewcza i  
regulator elektroniczny

Aby zobaczyć pełen asortyment  
wyposażenia dodatkowego IBC firmy TPS 
e-mail:  info@tpsrentalsystems.de
lub zapraszamy na stronę internetową TPS



Opis – mata grzewcza
Moc : 230V / 2700W
Drut elementu : 80/20   Ni/Cr  drut grzewczy
Izolacja: Wysokotemperaturowa tkanina szklana impregnowana  
 silikonem. Całkowicie utwardzona. 
Czujnik temp: Silikon PTC1000 (1000W przy 25°C)
Kabel: 1.5mm 24-żyłowy przewód miedziany, 
 w izolacji PCW i ekranowany 
 Prąd znamionowy: 16 A 
 Temp. robocza: –5°C do +70°C
Wtyczka kabla: Wtyczka 4-biegunowa, zabezpieczenie przed 
dotykiem
 Zestyki: pozłacane, 240V/20A 
 Zakres temperatury roboczej: -20°C do +80°C
Waga: 2.8 kg
Wymiary: D x S:   103.5  x  85.1 cm
Nr artykułu: 12901110 

Opis – urządzenie sterujące
Obudowa: Poliwęglan z oznaczeniem IP65 z przezroczystą,  
 składaną pokrywą poliwęglanową
Jednostka  
sterująca: MTC271/1 elektroniczna z regulacją wartości zadanej  
  Zakres temp./:     
0°C do +90°C
 Napięcie:     230V AC 50/60Hz  
 Zakres temperatury roboczej:  -10°C do +60°C 
 Dokładność: +/- 1°C
Wyłącznik R.C.D. 
 Napięcie robocze: 230V AC
 Wartość znamionowa styków: 25A
 Wartość wyłączenia: 30 miliamp.
 Czas wyłączenia: 40 milisek..
Przekaźnik: 
 Napięcie:  240V AC
                     Położenie zestyków: otwarte
                     Moc: 30 A
                     Okres użytkowania:  100.000 uruchomień
                     Zakres temperatury roboczej:  -55°C bis +85°C
Instrukcja montażu i obsługi
Waga: 1.413 kg
Wymiary:  DxSxG:   17.0 x 13.4 x 10.5 cm  (tylko obudowa)
Nr katalogowy: 12901100

Instrukcja montażu i obsługi 
Przed zastosowaniem:
Włożyć wkład dopiero po prawidłowym założeniu maty grzewczej.

Zakładanie maty grzewczej:
1. Ułożyć matę grzewczą na dnie kontenera stroną z nadrukiem do 

góry.Upewnić się, że wycięcie leży równomiernie wokół otworu 
spustowego kontenera. Uwaga: Sprawdzić, czy boki maty grzewczej 
nie sięgają ścian kontenera.

2. Kabel maty grzewczej poprowadzić do góry wzdłuż wewnętrznej 
ściany kontenera na zewnątrz.

3. Rozłożyć wkład możliwie równomiernie na macie grzewczej w 
kontenerze.

4. Podczas napełniania dociskać ściany wkładu na zewnątrz, aby na 
całej powierzchni przylegał on gładko do maty grzewczej. Zapewni to 
równomierny efekt grzewczy maty.

5. Po napełnieniu wkładu ostrożnie ułożyć kabel oraz wtyczkę na górze 
wkładu.

Instrukcja podgrzewania zawartości:
1. Otworzyć pokrywę kontenera, wyjąć kabel maty grzewczej i 

przewiesić przez bok kontenera.
2. Zawiesić urządzenie sterujące na górnej krawędzi przy użyciu 

zawiesia.
 OSTROŻNIE:
	 Upewnić	się,	że	urządzenie	sterujące	nie	jest	wystawione	na	

bezpośrednie	działanie	promieni	słonecznych,	aby	uniknąć	wzrostu	
temperatury	wewnętrznej	urządzenia.	Ważne	jest	także,	aby	zawiesie	
miało	stały	kontakt	z	kontenerem,	ponieważ	tworzy	ono	połączenie	z	
masą.

3. Podłączyć kabel urządzenia sterującego do jednofazowego, 
uziemionego źródła prądu 240V i włączyć urządzenie.

4 Początkowo urządzenie wskazuje „PFA“, gdyż nie ma jeszcze 
sygnału z czujnika maty grzewczej.

 WAŻNE:
 Połączyć	matę	grzewczą	i	urządzenie	sterujące	dopiero	po	

sprawdzeniu	wyłącznika	różnicowoprądowego	RCD.	W	tym	celu	
wcisnąć	przycisk	„T“.	Urządzenie	zostanie	przestawione	w	położenie	
„0”.	Jeśli	urządzenie	nie	wykona	funkcji,	należy	odłączyć	je	od	sieci	i	
NIE	UŻYWAĆ.	Jeśli	wyłącznik	RCD	wskaże	„0“,	należy	kontynuować,	
ale	nie	resetować	urządzenia

5. Po teście wyłącznika RCD podłączyć wtyczkę maty grzewczej do 
gniazda urządzenia sterującego. Wtyczkę można podłączyć tylko w 
jednym kierunku. Po całkowitym włożeniu wtyczki zablokować jej 
położenie przekręcając pierścień zamykający w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara.

6. Zresetować wyłącznik RCD przekręcając gałkę w położenie „1“. Mata 
grzewcza zasilana jest teraz energią elektryczną. Ustawić wymaganą 
temperaturę na urządzeniu sterującym. 

Ustawianie temperatury wyłączenia: 
1. Wcisnąć przycisk “F1“ na urządzeniu sterującym. Przez 2 sekundy 

urządzenie wskaże „L1“, a następnie aktualną temperaturę 
wyłączenia.

2. Aby ustawić temperaturę na nowo, naciskać strzałki „góra” lub „dół”.
3. Po ustawieniu temperatury wyłączenia zamknąć pokrywę urządzenia 

sterującego. Urządzenie jest teraz w trybie pracy.

TPS Unifold: Mata grzewcza  
i regulator elektroniczny


