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Termostaty FXT to seria kompaktowych termostatów do stref niebezpiecznych, które zapewniają inteligentne 
i  energooszczędne zarządzanie temperaturą dla nagrzewnic o mocy do 2 kW i mogą być zaprojektowane (na życzenie) 
z niestandardowymi nastawami dostosowanymi do indywidualnych wymagań.

Termostaty FXT zostały zaprojektowane jako uzupełnienie serii FX, FXE i FXS grzałek do obudów/szaf, ale mogą być
również wykorzystywane do wielu innych samodzielnych zastosowań. Posiadają cerfyfikaty dopuszczające do pracy 
w  strefie zagrożenia 1 lub 2 (IIA, IIB, IIC dla gazów) albo 21 lub 22 (IIIA, IIIB, IIIC dla pyłów).

	 	 	 	

 

 

 

 

   

 

 

 

 

TERMOSTATY OGNIOSZCZELNE FXT Z CZUJNIKIEM 
POWIETRZA

• Profil radialno-żebrowy anodowany na twardo, przeznaczony
do współpracy z grzałkami FXE

• Montaż pionowy za pomocą wspornika lub szyny

• Odpowiednie dla temperatur otoczenia od -60°C do +78°C

• Napięcie do 250V (1.3A)

	 	 	 	

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

TERMOSTATY OGNIOSZCZELNE FXT-DI I FXT-DR

• Ognioszczelne termostaty dla większych urządzeń
grzewczych (do 2kW)

• Dostępne w wersji zdalnej (FXT-DR) lub szeregowe (FXT-DI)

• Standardowe kable o długości 3m (na życzenie do 10m)

• Odpowiednie dla temperatur otoczenia od -50°C do +195°C

• Napięcie do 277 VAC

	 	 	

  

 

 

 

  

 

 

 

 

TERMOSTATY SZEREGOWEW OBUDOWIE FXT-M

• Termostaty w obudowie dla małych i średnich urządzeń
grzewczych

• Standardowe kable o długości 3m (na życzenie do 10m)

• Odpowiednie dla temperatur otoczenia od -50°C do +80°C

• Napięcie do 277VAC

Czujniki/Sterowanie temperatury - termostaty FXT
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The FXT thermostats are a range of compact hazardous area thermostats that provide smart and energy-efficient 
temperature management for heaters up to 2kW, and can be engineered (upon request) with custom set-points to suit 
individual requirements.

FXT thermostats are designed to complement the FX, FXE and FXS range of enclosure/cabinet heaters, but can also 
be utilised for many other standalone applications. They are additionally certified for use in hazardous areas where the 
atmosphere is classified as a Zone 1 or 2 (IIA, IIB, IIC) Gas Group or a Zone 21 or 22 (IIIA, IIIB, IIIC) Dust Group.

FXT	FLAMEPROOF	AIR	SENSING	THERMOSTATS

• Hard anodised radial-fin profile, designed to be paired with 
FXE heaters

• Vertically mounted by bracket or rail

• Suitable for ambient temperatures from -60°C to +78°C

• Voltage up to 250V (1.3A)

FXT-DI	AND	FXT-DR	FLAMEPROOF	THERMOSTATS

• Flameproof protected thermostats for larger heaters 
(up to 2kW)

• Available in remote (FXT-DR) or inline (FXT-DI) variants

• 3m standard cables provided (up to 10m on request)

• Suitable for ambient temperatures from -50°C to +195°C

• Voltage up to 277VAC

FXT-M	ENCAPSULATED	INLINE	THERMOSTATS

• Encapsulation protected thermostats for small and 
medium sized heaters

• 3m standard cables provided (up to 10m on request)

• Suitable for ambient temperatures from -50°C to +80°C

• Voltage up to 277VAC

Temperature Sensors/Controls - FXT Thermostats
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