
Snímač teploty s hlavicou a
vymeniteľnou rúrkou TOPP-11, TTJP-11, 
TTKP-11

Tento snímač sa používa na meranie teploty 
kvapalných a plynných médií. Konštrukcia snímača 
teploty (vymeniteľná meracia vložka) je vhodná pre 
rôzne priemyselné aplikácie. Výmena meracej vložky 
nespôsobuje poškodenie technologickej inštalácie. 
Pružná vložka zaisťuje vynikajúce spojenie so 
spodnou časťou snímača.

Špecifikácia:

Merací rozsah/typ snímača:
-200 až +500°C – PT100 – Class B
-40 až +700°C – Tc  J – Class 2
-40 až +900°C – Tc K – Class 2

Materiál jímky:
Nerez 1.4541 pre priemery 9, 11, 12, 14, 15 mm
Nerez 1.4841 alebo 1.4762 pre priemery 15 mm
Dĺžka L(mm): 50 až 2000

Hlavica
- typ BA, krytie IP55, -40 až +100°C

Pripojenie
M20x1,5;G½

Vymeniteľná rúrka:
2-3-4 žilové pripojenie (PT100)
2-3 žilové pripojenie (2x PT100)

Možnosti:

- Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, TcT, TcN
- lokálny displej v hlavici na zobrazenie teploty DANWwin
- iný typ závitu (inch alebo metrický)
- zmena typu hlavice
- trieda presnosti snímačov: PT100 – class A, class AA, Tc: class 1
- prevodník teploty do hlavice
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Tolerancia odporových snímačov Pt (podľa normy EN60751):

Trieda presnosti: Merací rozsah: Vzorec na výpočet prijateľnej odchýlky:

AA -50 až +200°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)

A -100 až +450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)

B -196 až +600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)
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Typ termočlánku Merací rozsah: Tolerancia:

J - Fe-CuNi od -40 do +333
od +333 do +750

±2,5 
±0,0075 |t|

K -
NiCr-NiAl

od -40 do +333
od +333 do 
+1200

±2,5
±0,0075 |t|

Class 2
Tolerancia pre termočlánky (podľa normy EN60584):
Class 1

Typ termočlánku Merací rozsah: Tolerancia:

J - Fe-CuNi od -40 do +375
od +375 do +750

±1,5 
±0,004 |t|

K -
NiCr-NiAl

od -40 do +375
od +375 do 
+1000

±1,5
±0,004 |t|

Typy hlavíc:

Dostupné fittingy - príruby:
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