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 Uppvärmningssystemet består av två huvudkomponenter.  

En silikon gummivärmematta och ett elektroniskt temperatur-

kontrollsystem.

 Värmemattan placeras i botten av containern innan man 

monterar påsen och håller sedan produkten i påsen varm. Mattan 

är försedd med en temperatursensor placerad nära mattans 

ovansida. Den temperatur som kontrolleras och regleras är således 

temperaturen på mattans ovansida, som är i kontakt med påsen 

och produkten.

 Sensorn längs värmekablarna är ansluten till termostaten via en  

4-ledarkabel och en 4-polig spärrkontakt. Anslutningen kan bara 

göras på ett sätt för att undvika felaktig anslutning.

 Kabelanslutningarna till värmemattan är isolerade i en 

silikonkapsling. Kablarna går genom en annan kapsling som 

begränsar kabelns rörelse för att förhindra belastning i de 

elektriska anslutningarna. Detta utgör även tätning runt kabeln för 

att förhindra inträngning av fukt.

 Termostaten är placerad i en IP 65 klassad box, som innehåller 

en elektronisk temperaturkontroll (sammankopplad med sensorn i 

mattan), en likströmsenhet för skydd mot elektrisk stöt och ett 30 

ampers relä. Både matta och relä är CE märkt. 

 På baksidan av termostaten finns ett monteringsbeslag så 

att termostaten kan hängas över kanten på containern. 

När termostaten hänger korrekt på  

containern är systemet jordat. Således måste 

systemet anslutas till en anslutning med skyddsjord.

Monterings- och bruksanvisning, se baksidan.

TPS Unifold Värmematta 
med termostat

För att ta del av TPS hela utbud av IBC-relaterade  
produkter, maila salesse@tpsrentalsystems.com  
eller besök TPS hemsida tpsrentalsystems.com



Specifikationer
Värmematta 

Nominell effekt: 230V / 2700W

Värmekabel: 80/20 Ni/Cr motståndskabel

Isolering: Silikonimpregnerad glasfiberväv w 
 fullt efterhärdad

Temperaturgivare:     Silikon PTC1000 (1000W @ 25°C)

Kabel: 1.5mm2 4-ledare kopparkablar 
 PVC-isolerade och skärmade

Effekt: 16 A

Driftstemperaturområde: -5°C till +70°C

Kabelanslutning: 4-stifts kontakt

Kontakter: Förgyllda 240 V 20 amp

Driftstemperaturområde: -20°C till +80°C

Vikt: 2.8 kg

Mått LxB: 103.5 x 85.1 cm

Varunummer: 101HB240V

Temperaturkontroll 

Box: Polycarbonat IP65-märkt med 
 transparent polycarbonatlock

Termostat: MTC271/2 electronic controller with adjustable  
 set point.
 Område: 0°C till +90°C 
 Nominell spänning: 230V AC 50/60 Hz
 Driftstemperaturområde: -10°C till +60°C
 Noggrannhet: +/- 1°C

R.C.D. Nominell spänning: 230V AC
 Kontaktspänning: 25A
 Strömutlösare: 30 milli A
 Utlösningstid: 40 milli sekunder

Relä: Strömspektrum: 240V AC
 Kontakter: Normalt öppen
 Kontaktspänning: 30 A
 Elektrisk livslängd: 100.000 operationer
 Driftstemperaturområde: -55°C till +85°C

Vikt: 1.413 kg

Mått HxBxD:  H x W x D:   17.0 x 13.4 x 10.5 cm (enbart boxen) 

Varunummer: 101DC240V 

Monterings - och bruksanvisning 

Innan du börjar

Innan påsen placeras i containern läggs värmemattan på botten av 
containern med texten uppåt.

Monterings instruktioner värmematta: 

1. Lägg utskärningen i mattan precis runt utloppshålet i 
containern och var noga med att mattans sidor inte ligger upp 
på containerns sidor. 

2. Placera mattans anslutningskabel längs innersidan av 
containern och ut över sidan.

3. Placera påsen i containern, veckla ut den så jämnt som möjligt 
över mattan. 

4. Under fyllningen skall påsens sidor försiktigt pressas utåt så att 
påsen har största möjliga kontaktyta mot mattan hela tiden.

5. När påsen är fylld ansluts mattan till strömförsörjningen.

Uppvärmning

Containerns innehåll värms enligt följande:

1. Öppna locket på containern och dra fram kabeln från 
värmemattan. Placera kabeln utanför sidan av containern. 

2.  Häng termostaten på den översta delen av containersidan 
med hjälp av det rostfria stålbeslaget som finns på baksidan av 
termostaten.

 VIKTIGT:

 Var uppmärksam på att boxen inte utsätts för direkt solljus då detta  
förhöjer temperaturen inuti boxen. Det är också viktigt att beslaget 
är i kontakt med containerns metalldelar då detta utgör jordning av 
systemet.

3.  Anslut 4-ledarkabeln från termostaten till en 230 V enfas anslutning 
med skyddsjord.

4.  I detta läge visar termostaten “PFA”, då den ännu inte mottagit 
signal från värmemattans sensor.

 VIKTIGT!

 Kabeln till mattan får inte anslutas förrän likströmsanordningen 
(RCD) testats. Gör detta genom att trycka på testknappen (T). Detta 
utlöser anordningen (arm går till position “O”). Om anordningen 
inte utlöser skall strömförsörjning omedelbart kopplas bort, och 
utrustningen får inte användas. Om RCD-testet går bra fortsätter 
man enligt nedan, men nollställ inte anordningen ännu.

5.  Kontakten från värmemattans ledning monteras i termostatens 
kontakt. Kontakten har ett kilspår och kan bara monteras på 
detta sätt. När kontakten är monterad låses läget genom att vrida 
låsringen medurs. 

6. Nollställ RCD’n genom att vrida visaren tillbaka till position “1”. 
Ström tillförs nu värmemattan. Den önskade temperaturen ska nu 
ställas in på termostaten. 

Inställning av temperatur: 

1. Tryck på F1. Termostaten visar “L1” i 2 sekunder, efterföljt av 
gällande temperatur.

2. Temperaturen justeras med piltangenterna (upp/ner).

3.  När önskad temperatur visas, stängs locket till termostaten som 
går till driftsläge.
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