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          LEDEN 2009 

  

SPOJOVACÍ BOX D 9120 
 

URČENÍ 
Spojovací box D 9120 je určen ke spojení kabelu měřicí sondy vlhkosti a teploty na jedné straně a 

vstupního kabelu převodníku nebo hygrometru na straně druhé.  

Box umožňuje v technologickém prostoru zanechat trvalou kabeláž  a jednoduše odpojit a odebrat 

měřicí sondu při její případné výměně či rekalibraci. 
 
POPIS 
Spojovací box je tvořen plastová skříňkou s bočními úchyty a víkem.  

Uvnitř se nachází oboustranná čtyřpólová svorkovnice s odtlačovacími svorkami.  

Pro přívodní a odchozí kabel je vybaven kabelovými průchodkami P7 nebo P9. 
 

1. Připojení měřicí sondy s do svorkovnice boxu podle druhu svého kabelu : 

 

Kabel SRO 4-22 (černý plášť PVC, žíly izolovány PVC) : 

 

Hnědý  vodič ( „+“ napájení sondy) do oranžové svorky č.1  

Žlutý vodič (výstup) do šedé svorky č.2  

Bílý vodič (výběr signálu) do šedé svorky č.3 dolní bariéry 

Zelený  vodič (signál.zem a „ –“ napájení sondy) do modré svorky č.4 

 
Kabel TBVS 4x0,34 (černý nebo modrý silikonový plášť, žíly izolovány PTFE) : 

 
Rudý vodič ( „+“ napájení sondy) do oranžové  svorky č.1  

Bílý vodič (výstup) do šedé svorky č.2  

Černý vodič (výběr signálu) do šedé svorky č.3 

Modrý vodič (signál.zem a „ –“ napájení sondy) do modré svorky č.4 

 
2. Připojení převodníku nebo hygrometru do svorkovnice boxu podle druhu kabelu : 

 

Kabel SRO 4-22 (černý plášť PVC, žíly izolovány PVC) : 

 

Hnědý  vodič ( „+“ napájení sondy) do oranžové svorky č.1  

Žlutý vodič (vstup) do šedé svorky č.2  

Bílý vodič (výběr signálu) do šedé svorky č.3 dolní bariéry 

Zelený  vodič (signál.zem a „ –“ napájení sondy) do modré svorky č.4 

 
Kabel TBVS 4x0,34 (černý nebo modrý silikonový plášť, žíly izolovány PTFE) : 

 
Rudý vodič ( „+“ napájení sondy) do oranžové  svorky č.1  

Bílý vodič (vstup) do šedé svorky č.2  

Černý vodič (výběr signálu) do šedé svorky č.3 

Modrý vodič (signál.zem a „ –“ napájení sondy) do modré svorky č.4 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE D 9120 
 

Pracovní teplota      -20 až +60°C 

Provozní vlhkost      max 95% RH (bez kondenzace) 

Krytí        IP 65 

Upevnění       2 šrouby nebo vruty ø 4mm 

Rozteč otvorů        95mm 

Poloha        libovolná 

Průřez připojovaných vodičů kabelu    max. 1,0mm
2 

Rozměry       87(v) x125(š) x53 

Hmotnost       cca 100g 
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