
OPTITEMP TR/TC 100 Prospekt

Teploměrné vložky: odporové teploměry TR 100 a 
termočlánky TC 100

• Přizpůsobivé provedení, s minerální izolací
• Univerzální použití
• S pružinkou pro lepší kontakt s jímkou
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Vlastnosti výrobku

1.1  Teploměrné vložky s minerální izolací pro náročné podmínky
Teploměrné vložky OPTITEMP TR/TC 100 jsou určeny pro kompletaci teploměrných souprav a 
jsou vybaveny kabelem s minerální izolací. Mají přizpůsobivou konstrukci, vynikající izolační 
odpor a velkou odolnost vůči vibracím.

Provedení TR 100 obsahuje odporový snímač Pt100 s charakteristickou křivkou podle 
DIN EN 60751. Provedení TC 100 obsahuje termočlánek podle DIN EN 60584.

Běžně se dodávají termočlánky typu "K" nebo "J", ostatní typy jsou k dispozici na požádání.

Charakteristika
• Provedení: se svorkovnicí, s volnými konci vodičů nebo s vestavěným převodníkem 

OPTITEMP do hlavice
• Jiskrově bezpečné provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
• Provedení s rychlou odezvou a průměrem 3 mm / 0,2"
• Provedení s pružinkou zajišťuje bezpečný kontakt s dnem jímky a dobrý přenos tepla
• Maximální měřicí rozsah TR 100: -200...+600°C / -328...1112°F
• Maximální měřicí rozsah TC 100: -40...+1000°C / -40...1832°F

1  Teploměrná vložka se svorkovnicí
2  Teploměrná vložka s volnými konci vodičů
3  Teploměrná vložka s převodníkem
4  Plášť
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Průmyslová odvětví
• Chemie a petrochemie
• Těžba ropy a plynu
• Energetika
• Strojírenství
• Potravinářství a farmacie
• Vodní hospodářství, odpadní vody
• Výroba a zpracování kovů
• Výroba papíru a celulózy

Aplikace
Různá provozní připojení pro větší variabilitu a přizpůsobení aplikaci v téměř všech odvětvích 
průmyslu:

• Teploměry se zásuvným připojením
• Teploměry se závitovým připojením
• Teploměry s přírubovým připojením
• Teploměry s navařovacím připojením
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1.2  Doplňky a varianty

Varianta s keramickou svorkovnicí

Varianta s volnými konci vodičů

Varianta s vestavěným převodníkem do hlavice

• Dokonale utěsněné pájené spoje
• Pt100 s 2, 3 a 4vodičovým připojením
• K dispozici se 2, 3, 4, 6 nebo 8 svorkami
• Průměr pláště: 3 + 0 - 0,1 mm
• Průměr pláště: 6 + 0 - 0,1 mm
• Kruhová podložka se 2 šrouby, 2 pružinkami a 

2 zajišťovacími kroužky

Kromě následujících bodů je charakteristika shodná 
s verzí se svorkovnicí:

• Barevně značené přívodní vodiče s teflonovou 
izolací

• Přívodní vodiče dlouhé 50 mm / 1,97" pro první 
měřicí bod

• Přívodní vodiče dlouhé 100 mm / 3,94" pro druhý 
měřicí bod

Charakteristika je shodná s verzí s volnými konci 
vodičů. Součástí dodávky je i vestavěný převodník 
teploty:

• TT10/20: analogový, pro odporové Pt100 bez 
galvanického oddělení

• TT30/40: digitální, pro Pt100/1000, Ni100, 
termočlánky

• TT50/51: digitální, HART, SIL2
• TT60: Profibus PA
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Teploměrná vložka Pt100, ∅ 3 mm

Teploměrná vložka Pt100, ∅ 6 mm

Termočlánková teploměrná vložka

Všechny tři varianty (se svorkovnicí, s volnými konci vodičů i s převodníkem do hlavice) jsou k dispozici s následujícími 
průměry plášťů a typy snímačů:

• Průměr pláště 3 mm / 0,12": k dispozici 
s napařeným (1) nebo vinutým (2) odporovým 
snímačem teploty

• Kabel s minerální izolací pláště (materiál 
korozivzdorná ocel 1.4404)

• Izolace z oxidu hořečnatého (MgO)
• 1 x Pt100 s 2, 3 nebo 4vodičovým připojením
• 2 x Pt100 s 2vodičovým připojením

• Průměr pláště 6 mm / 0,24": k dispozici 
s napařeným (3) nebo vinutým (4) odporovým 
snímačem teploty

• Kabel s minerální izolací pláště (materiál 
korozivzdorná ocel 1.4404)

• Izolace z oxidu hořečnatého (MgO)
• 1 x Pt100 s 2, 3 nebo 4vodičovým připojením
• 2 x Pt100 s 2, 3 nebo 4vodičovým připojením

• K dispozici s průměrem pláště 3 mm / 0,12" (5) 
nebo 6 mm / 0,24" (6)

• Kabel s minerální izolací pláště (materiál 
Inconel 600®)

• Izolace z oxidu hořečnatého (MgO)
• Měřicí bod odizolovaný od pláště
• 1 x termočlánek, typ "J" nebo "K"
• 2 x termočlánek, typ "J" nebo "K"
• Jiné termočlánky na požádání
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Všechny tři varianty (se svorkovnicí, s volnými konci vodičů i s převodníkem do hlavice) jsou 
rovněž k dispozici v jiskrově bezpečném provedení. Označení podle ATEX:

Jiskrově bezpečné teploměrné vložky mají vždy průměr pláště 6 mm / 0,24". Jsou dodávány 
jako následující varianty:

• Snímač: 1 x odporový teploměr Pt100 (vinutý, keramický) nebo 1 x termočlánek ("K" nebo 
"J")

• Třída přesnosti A (Pt100) nebo 1 (termočlánek)

1.3  Měřicí princip

1.3.1  Widerstandsthermometer

Beim Messeinsatz mit einem Widerstandsthermometer besteht der temperaturempfindliche 
Fühler aus einem Platin-Messwiderstand, dessen Wert  0°C / +32°F 100 Ω beträgt Davon leitet 
sich die Bezeichnung "Pt100" ab.

Allgemein gilt, dass der elektrische Widerstand von Metallen bei steigender Temperatur nach 
einer mathematischen Funktion zunimmt. Dieser Effekt wird bei Widerstandsthermometern zur 
Temperaturmessung ausgenutzt. Das Thermometer "Pt100" zeichnet sich durch einen 
Messwiderstand mit definierter Charakteristik aus, der in IEC 60751 genormt ist. Gleiches gilt für 
die zulässigen Abweichungen. Der mittlere Temperaturkoeffizient eines Pt100 beträgt 3,85 x 10-

3 K-1 im Bereich von 0...+100°C / +32...+212°F.

Während des Betriebs fließt ein konstanter Strom I (≤ 1 mA) durch den Pt100-Messwiderstand, 
der dort einen Spannungsabfall U hervorruft. Der Widerstand R ergibt sich nach dem Ohmschen 
Gesetz (R=U/I). Da der Spannungsabfall U 0°C / +32°F 100 mV beträgt, ergibt sich ein 
Widerstand des Pt100-Thermometers von 100 Ω (100 mV / 1 mA = 100 Ω).

II 1 G Ex ia IIC T6

Obrázek 1-1: Odporový teploměr Pt100 se 4vodičovým připojením při 0°C / +32°F, schematické znázornění

1  Odporový teploměr Pt100
2  Voltmetr
3  Zdroj proudu
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1.3.2  Thermocouples

The thermocouple features two electric conductors made from different metals, connected at one 
end. Each free end is connected to a compensation cable which is then connected to a millivolt 
meter. This circuitry forms a "thermal circuit". The point at which the two electric conductors 
connect is called the measuring point and the point at which the compensation cables connect to 
the conductors of the millivolt meter is called the cold junction.

If the measuring point of this thermal circuit is heated up, a small electrical voltage (thermal 
voltage) can be measured. If, however, the measuring point and the cold junction are at the same 
temperature, no thermoelectric voltage is generated. The degree of thermoelectric voltage, also 
known as electromotive force (EMF), depends on the thermocouple material and the extent of 
the temperature difference between the measuring point and the cold junction. It can be 
measured using the millivolt meter with no auxiliary power.

Simply put, the thermocouple behaves like a battery, the voltage of which also increases as the 
temperature rises.

The characteristic curves and tolerances of commercially available thermocouples are 
standardised in IEC 60584.

Obrázek 1-2: Měřicí obvod termočlánku, schematické znázornění

1  Měrný konec t1 (teplý spoj)
2  Termočlánek
3  Přechodový spoj t2
4  Kompenzační vodič / prodlužovací vedení
5  Srovnávací konec t3 (studený spoj)
6  Měděný vodič
7  Voltmetr Uth
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Technické údaje

2.1  Tabulky s technickými údaji

2.1.1  Technické údaje TR 100

• Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající 
se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy. 

• Další dokumentaci (certifikáty, výpočtové programy, software, ...) a kompletní dokumentaci k 
přístroji je možno zdarma stáhnout z internetových stránek  (Downloadcenter).

Napařený Pt100 (TF) Vinutý Pt100 (WW)

Měřicí komplet
Měřicí princip Odporová teploměrná vložka podle DIN 43735-1.

Typ snímače Pt100 podle DIN EN 60751.

Přesnost měření
Chyba měření závisí na teplotě a je dána třídou přesnosti. Hodnoty pro jednotlivé třídy přesnosti jsou následující:

Třída přesnosti A ± (0,15 + 0,002 x ItI) °C

Třída přesnosti B ± (0,3 + 0,005 x ItI) °C

1/3 třídy přesnosti B ±1/3 (0,3 + 0,005 x ItI) °C

∅ 3 mm / 0,12" Třída přesnosti A
-50…+300°C / -58…+572°F

Třída přesnosti A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Třída přesnosti B
-70…+500°C / -94…+932°F

1/3 třídy přesnosti B pro 0...150°C / 
+32...302°F, mimo toto rozmezí třída 
přesnosti A

∅ 6 mm / 0,24" Třída přesnosti A
-50…+300°C / -58…+572°F

Třída přesnosti A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Třída přesnosti B
-70…+500°C / -94…+932°F

Třída přesnosti B
-50...+600°C / -50...+1112°F
Odolný vůči rázům

1/3 třídy přesnosti B pro 0°C / +32°F, 
mimo toto rozmezí třída přesnosti A

Kalibrace teploměrných vložek Za běžných provozních podmínek doporučujeme rekalibraci jednou za rok.

Izolační odpor Riso

Izolační odpor byl změřen při 250 Vss (teploměrná vložka: 3 mm) resp. 500 Vss (teploměrná vložka: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

100°C ± 15°C / 212°F ± 27°F > 500 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 50 MΩ
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Provozní podmínky
Rázy a vibrace podle DIN EN 60751 (10...500 Hz)

≤10 g, ≤20 g pro verzi odolnou vůči 
rázům

≤3 g

Materiálové provedení
Kabel s minerální izolací pláště Izolace z oxidu hořečnatého (MgO)

Vnitřní vodič Měď (Cu) nebo nikl (Ni)

Plášť Korozivzdorná ocel (CrNi), např. 316L

Schválení
ATEX (připravuje se) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (+85...+450°C / +185...+842°F)
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2.1.2  Technické údaje TC 100

• Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající 
se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy. 

• Další dokumentaci (certifikáty, výpočtové programy, software, ...) a kompletní dokumentaci k 
přístroji je možno zdarma stáhnout z internetových stránek  (Downloadcenter).

Termočlánek typ J Termočlánek typ K

Měřicí komplet
Měřicí princip Termočlánková teploměrná vložka podle DIN 43735-1.

Typ snímače Termočlánky podle DIN EN 60584.

Přesnost měření
Chyba měření závisí na teplotě a je dána třídou přesnosti. Hodnoty jsou následující:

Třída přesnosti 1 (podle 
DIN EN 60584-2)

-40...+375°C: ±1,5°C,
+375...+750°C: ±0,004 x ItI

-40...+375°C: ±1,5°C,
 +375...+1000°C: ±0,004 x ItI

∅ 3 mm / 0,12" Třída přesnosti 1 (-40...+750°C) Třída přesnosti 1 (-40...+1000°C)

∅ 6 mm / 0,24"

Kalibrace Za běžných provozních podmínek doporučujeme rekalibraci teploměrné vložky 
jednou za rok.

Izolační odpor Riso

Izolační odpor byl změřen při 250 Vss (teploměrná vložka: 3 mm) resp. 500 Vss (teploměrná vložka: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 5 MΩ

Provozní podmínky
Rázy a vibrace podle DIN EN 60751 (10...500 Hz)

60 g

Materiálové provedení
Kabel s minerální izolací pláště Izolace z oxidu hořečnatého (MgO)

Vnitřní vodič Shodný s materiálem termočlánku, např. pro typ K (NiCr-Ni)

Plášť Inconel 600®

Schválení
ATEX (připravuje se) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (85...450 °C / 185...842°F)
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2.2  Měřicí rozsahy a přesnosti

2.2.1  Teploměrná vložka s odporovými teploměry Pt100

Pt100: základní hodnoty a přesnosti

Teplota (T90) 
ve °C / °F

Základní 
hodnota v Ω

Citlivost v 
Ω/K

Přesnost podle DIN EN 60751

Třída A Třída B

Ω °C / F° Ω °C / F°

-200 / -328 18,5 0,425 ±0,24 ±0,55 / 0,99 ±0,56 ±1,30 / 2,34

-100 / -148 60,3 0,405 ±0,14 ±0,35 / 0,63 ±0,32 ±0,80 / 1,44

-50 / -58 80,3 0,396 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,22 ±0,55 / 0,99

0 / +32 100,0 0,39 ±0,06 ±0,15 / 0,27 ±0,12 ±0,30 / 0,54

+50 / +122 119,4 0,384 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,21 ±0,55 / 0,99

+100 / +212 138,5 0,378 ±0,13 ±0,35 / 0,63 ±0,30 ±0,80 / 1,44

+200 / +392 212,1 0,369 ±0,20 ±0,55 / 0,99 ±0,48 ±1,30 / 2,34

+300 / +572 212,1 0,355 ±0,27 ±0,75 / 1,35 ±0,64 ±1,80 / 3,24

+400 / +752 247,1 0,344 ±0,33 ±0,95 / 1,71 ±0,79 ±2,30 / 4,14

+500 / +932 281,0 0,332 ±0,38 ±1,15 / 2,07 ±0,93 ±2,80 / 5,04

+600 / +1112 313,7 0,321 ±0,43 ±1,35 / 2,43 ±1,06 ±3,30 / 5,94

Obrázek 2-1: Přesnosti pro Pt100

1  Přesnosti ve °C
2  Přesnosti ve °F
3  Třída přesnosti B
4  Třída přesnosti A
5  Teplota ve °C
6  Teplota ve °F
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2.2.2  Teploměrná vložka s termočlánkem typu J

Typ J: základní hodnoty a přesnosti

Teplota (T90) ve 
°C / °F

Základní 
hodnota v 

mV

Teplotní EMN 
v mV/K

Přesnosti podle DIN EN 60584-2

Třída 1 Třída 2

mV °C / F° mV °C / F°

-40 / -40 -1,961 0,046 ±0,07 ±1,5 / 2,7 ±0,12 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,053 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,13 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 5,269 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 10,779 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 16,327 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 21,848 0,055 ±0,09 ±1,6 / 2,9 ±0,17 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 27,393 0,057 ±0,11 ±2,0 / 3,6 ±0,21 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 33,102 0,056 ±0,13 ±2,4 / 4,3 ±0,25 ±4,5 / 8,1

+700 / +1292 39,132 0,064 ±0,18 ±2,8 / 5,0 ±0,34 ±5,3 / 9,5

+750 / +1382 42,281 0,064 ±0,19 ±3,0 / 5,4 ±0,36 ±5,6 / 10,1

Obrázek 2-2: Přesnosti typu J

1  Přesnosti ve °C
2  Přesnosti ve °F
3  Třída přesnosti 2
4  Třída přesnosti 1
5  Teplota ve °C
6  Teplota ve °F
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2.2.3  Teploměrná vložka s termočlánkem typu K

Typ K: základní hodnoty a přesnosti

Teplota (T90) ve 
°C / °F

Základní 
hodnota v 

mV

Tepelné EMN 
v mV/K

Přesnosti podle DIN EN 60584-2

Třída 1 Třída 2

mV °C / F° mV °C / F°

-40 / -40 -1,527 0,037 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,09 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,039 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 4,096 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 8,138 0,040 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 12,209 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 16,397 0,042 ±0,07 ±1,6 / 2,9 ±0,13 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 20,644 0,043 ±0,09 ±2,0 / 3,6 ±0,16 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 24,905 0,043 ±0,10 ±2,4 / 4,3 ±0,19 ±4,5 / 8,1

+800 / +1472 33,275 0,041 ±0,13 ±3,2 / 5,8 ±0,25 ±6,0 / 10,8

+1000 / +1832 41,276 0,039 ±0,16 ±4,0 / 7,2 ±0,29 ±7,5 / 13,5

+1200 / +2192 48,838 0,036 ±0,17 ±4,8 / 8,6 ±0,32 ±9,0 / 16,2

Obrázek 2-3: Přesnosti typu K

1  Přesnosti ve °C
2  Přesnosti ve °F
3  Třída přesnosti 2
4  Třída přesnosti 1
5  Teplota ve °C
6  Teplota ve °F
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2.3  Přípustná rychlost proudění
Maximální přípustná rychlost proudění pro teploměrnou vložku závisí na její hloubce ponoru a 
hustotě měřeného média. Čím větší ponor a čím vyšší hustota, tím větší zatížení.
Na rychlosti proudění nezáleží, pokud je teploměrná vložka používána v jímce. Pokud se jedná 
o nechráněnou teploměrnou vložku, je nutno vypočítat zatížení individuálně. Požádejte případně 
nejbližší pobočku výrobce o další informace.

2.4  Přípustný provozní tlak
Maximální přípustné zatížení teploměrné vložky statickým provozním tlakem nesmí překročit 
0,8...1,1 bar.

2.5  Doby reakce
Doby reakce t50 (čas 50%) a t90 (čas 90%) byly vypočteny ve vodě podle VDE/VDI 3522 při 
rychlosti 0,4 m/s, respektive 78,7 ft/min:

2.6  Rozměry

Legenda k tomuto obrázku je na následující straně.

Typ teploměrné vložky t50 [s] t90 [s]

TR 100, ∅ 6 mm / 0,236" 3,5 8

TR 100, ∅ 3 mm / 0,118" 2 5

TC 100, ∅ 6 mm / 0,236" 2,5 7

TC 100, ∅ 3 mm / 0,118" 1 2,5

Obrázek 2-4: Teploměrná vložka se svorkovnicí, bez svorkovnice, s převodníkem (zleva doprava)
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Délka připojovacích vodičů je u obou variant (TR a TC 100) stejná (40 mm / 1,58").

Název TR/TC 100, ∅ 3 mm / 0,118" TR/TC 100, ∅ 6 mm / 0,236"

[mm] [inches] [mm] [inches]

a Vzdálenost upevňovacích 
šroubů

33 1,3 33 1,3

b Tloušťka podložky 1,5 0,06 1,5 0,06

c Průměr podložky 40 1,58 40 1,58

d Průměr pláště 3 0,12 6 0,24

e Aktivní délka senzoru 10...35 0,39...1.38 10...35 0,39...1.38

f Délka teploměrné vložky 120 4,72 120 4,72

145 5,71 145 5,71

160 6,3 160 6,3

205 8,07 205 8,07

255 10,04 255 255

275 10,83 275 10,83

315 12,4 315 12,4

345 13,58 345 13,58

375 14,76 375 14,76

405 15,94 405 15,94

435 17,13 435 17,13

525 20,67 525 20,67

555 21,85 555 21,85

585 23,03 585 23,03

655 25,97 655 25,97

735 28,94 735 28,94

Na požádání jsou k dispozici různé vestavné délky.
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Montáž

3.1  Předpokládané použití

Výrobce neručí za škody vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům. Předpokládaným použitím teploměrných vložek je měření teploty ve 
vhodných teploměrných soupravách umožňujících montáž vyměnitelných teploměrných vložek. 
Délka pláště musí být vždy přizpůsobena teploměrné jímce.

3.2  Poznámky k montáži

3.3   Skladování

3.4  Jak podmínky aplikace ovlivňují volbu typu senzoru
V závislosti na měřicím rozsahu lze teploměrnou vložku použít s různými odporovými snímači 
teploty. Vinuté odporové snímače Pt100 (zkratka WW = wire-wound) lze použít ve velkém 
rozsahu teplot -200...+600°C / -328...+1112°F. Naproti tomu napařené odporové snímače Pt100 
(zkratka TF = thin film) lze použít v menším rozsahu teplot -70...+500°C / -94...+932°F. Napařené 
snímače však lépe odolávají rázům a jsou u nich možné menší aktivní délky senzoru. To vše je 
nutno zvážit při projektování měřicího místa.

Kromě výše uvedených skutečností je nutno při projektování vzít v úvahu i fakt, že v potrubích 
často vznikají vibrace. Tyto vibrace se pak většinou přenášejí i na snímač teploty (např. za 
čerpadlem). Totéž platí pro aplikace snímačů na strojích s rotujícími částmi.

3.5   Přeprava

Uživatel nese plnou odpovědnost za přiměřené použití přístroje z hlediska aplikace a jeho 
korozní odolnosti vůči měřenému médiu.

Další podrobnosti o přizpůsobení jímky a pláště najdete v návodu nazvaném "Průmyslové 
teploměry s vyměnitenými teploměrnými vložkami." Technickou podporu a případnou další 
dokumentaci Vám poskytne nejbližší pobočka výrobce.

Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Teploměrné vložky je nutno skladovat na suchém místě chráněném před prachem.

Přípustný rozsah teplot při skladování je -40...+80°C / -40...+176°F pro standardní přístroje a 
-20...+55 °C / -4...+131°F pro přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu (schválení se 
připravuje).

Pokud je to možné, přepravujte přístroj vždy v původním obalu. Při přepravě platí stejné 
požadavky na okolní podmínky jako při skladování.
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3.6  Montáž bez teploměrné jímky
V 90% případů jsou teploměrné vložky TR 100 a TC 100 umístěny v teploměrných soupravách, 
které se skládají z teploměrné jímky s provozním připojením, připojovací hlavice a případně i 
prodloužení. Je však možno použít i vložku bez jímky pouze s připojovací hlavicí, např. 
u teploměrů typu TRA-P35 nebo
TCA-P35 (viz návod nazvaný "Průmyslové teploměry s vyměnitenými teploměrnými vložkami"). 
V tomto případě je pak plášť teploměrné vložky přímo ponořen do měřeného média, takže 
teploměr může rychleji reagovat na změny teploty. To může být velmi užitečné např. při měření 
teploty plynu a nebo médií, která tečou velmi pomalu.

K připojení se používá kompresní šroubení s vnitřním průměrem 3 mm / 0,118" nebo 6 mm / 
0,236" a vnějším závitem G ¼" nebo G ½". Teploměrnou vložku je možno ohnout - kromě 
dolního konce dlouhého 50 mm / 1,97".

3.7  Montáž do jímky

Teploměrná vložka je ke dnu jímky přitlačována dvěma pružinkami, aby byl zajištěn optimální 
přenos teploty. Přesah činí cca 5 mm / 0,197", takže je možno používat teploměrné vložky 
s minimálním rozdílem délky.

Při ohýbání pláště dbejte na to, aby byl poloměr ohybu nejméně třikrát větší než průměr pláště! 
Jinak může dojít k poškození nebo zničení minerální izolace, a tím i celé teploměrné vložky.

Nikdy neohýbejte dolní konec pláště dlouhý 50 mm / 2"! Mohlo by dojít k poškození odporového 
nebo termočlánkového snímače.

Pro teploměrné vložky s průměrem pláště 3 mm / 0,118" je vhodné používat pouze jímky 
určitého tvaru (zpravidla se zúženou špičkou). V opačném případě teploměr reaguje mnohem 
pomaleji, a tedy neměří správně. Při teplotách vyšších než teplota prostředí zobrazuje nižší 
hodnoty, při teplotách nižších než teplota prostředí pak hodnoty vyšší.

Plášt teploměrné vložky musí být tak dlouhý, aby se jeho špička dotýkala dna teploměrné jímky. 
Kromě toho by měl být průměr pláště teploměrné vložky dostatečně velký, aby boční vzduchová 
mezera mezi jímkou a pláštěm byla co nejmenší. Takto je zajištěn nejlepší přestup tepla ze dna a 
stěn jímky do pláště teploměrné vložky a snižuje se doba reakce teploměru.
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Montáž teploměrné vložky do teploměrné soupravy
•  Otevřete kryt připojovací hlavice na teploměrné soupravě a zkontrolujte, zda není těsnění 

ztracené nebo poškozené (případně požádejte nejbližší pobočku výrobce o nové těsnění).
•  Zasuňte teploměrnou vložku do teploměrné jímky tak, aby se kruhová podložka teploměrné 

vložky téměř dotýkala dna připojovací hlavice.
•  Utáhněte rukou oba šrouby M4 na teploměrné vložce.
•  Zavřete kryt připojovací hlavice.
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Elektrické  připojení

4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Uzemnění
Teploměrná vložka nemusí být samostatně uzemněna.

4.3  Krytí
Vlastní teploměrná vložka s volně přístupnými svorkami nemá krytí. Stupeň krytí teploměrné 
soupravy závisí na provedení použité připojovací hlavice.

4.4  Napájecí napětí

Napájecí napětí se uvádí pouze pro teploměrné vložky dodávané s vestavěným převodníkem. 
Obvyklá hodnota napájecího napájení převodníku je 24 Vss. Další podrobnosti o napájecím 
napětí jsou uvedeny v dokumentaci k příslušnému převodníku.

Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré 
práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou 
kvalifikací. 

Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Další podrobnosti o připojovacích hlavicích jsou uvedeny v návodu nazvaném "Průmyslové 
teploměry s vyměnitenými teploměrnými vložkami".

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.
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4.5  Varianty připojení

4.5.1  Teploměrné vložky Pt100

Připojení odporových teploměrů se v souladu s DIN EN 60751 provádí třemi různými způsoby. 
Z nich je v průmyslových aplikacích nejpoužívanější 3vodičové připojení:

Aplikace a charakteristika
• 2vodičové připojení se používá pro aplikace s krátkými připojovacími kabely a minimálními 

nároky na přesnost měření.
• 3vodičové připojení představuje průmyslový standard a z velké části eliminuje vliv odporu 

kabelu.
• 4vodičové připojení zcela eliminuje rušivé vlivy odporu kabelů a zaručuje minimální nejistotu 

měření.

TR 100: připojení

Obrázek 4-1: Zdvojené (horní řádek) a jednoduché provedení (dolní řádek). Zleva doprava: 2, 3 a 4vodičové připojení.

1  bílý
2  červený
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TR 100: připojení v závislosti na průměru pláště

TR 100: připojení v závislosti na typu senzoru

Průměr [mm] / [inches] Jednoduchý Pt100 Zdvojený Pt100

3 / 0,12 2, 3 nebo 4vodičové připojení 2vodičové připojení

6 / 0,24 2, 3 nebo 4vodičové připojení 2, 3 nebo 4vodičové připojení

Napařený Pt100 (TF) Vinutý Pt100 (WW)

∅ 3 mm / 0,12" ∅ 6 mm / 0,24" ∅ 3 mm / 0,12" ∅ 6 mm / 0,24"

Jednoduchý Pt100, 
třída přesnosti 1/3 B

3 nebo 4vodičové 3 nebo 4vodičové - -

Jednoduchý Pt100, 
třída přesnosti A

3 nebo 4vodičové 3 nebo 4vodičové 3 nebo 4vodičové 3 nebo 4vodičové

Jednoduchý Pt100, 
třída přesnosti B

2, 3 nebo 
4vodičové

2, 3 nebo 
4vodičové

- -

Jednoduchý Pt100, 
třída přesnosti B, 
odolný vůči rázům

- 2, 3 nebo 
4vodičové

- -

Zdvojený Pt100, třída 
přesnosti A

- - - 2, 3 nebo 
4vodičové
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4.5.2  Termočlánkové teploměrné vložky

Připojení termočlánkových teploměrných vložek se provádí v souladu s DIN EN 60584.

TC 100: připojení v závislosti na průměru pláště

TC 100: připojení

1  Jednoduché provedení
2  Zdvojené provedení

Průměr [mm] / [inches] Jednoduchý termočlánek Zdvojený termočlánek

3 / 0,118 Typ J (Fe-CuN) a
Typ K (NiCr-Ni)

Typ J (Fe-CuN) a
Typ K (NiCr-Ni)

6 / 0,236 Typ J (Fe-CuN) a
Typ K (NiCr-Ni)

Typ J (Fe-CuN) a
Typ K (NiCr-Ni)

Termočlánkové teploměrné vložky TC 100 jsou k dispozici jako typ J (Fe-CuN) a K (NiCr-Ni).

Termočlánkové teploměrné vložky se dodávají ve třídě přesnosti 1 podle DIN EN 60584-2.
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Informace pro objednání

5.1  Typové označení TR 100 a TC 100
Znaky kódu označené šedě představují standardní hodnoty.

VTS9 4 Typ
C TC 100: Termočlánková teploměrná vložka

R TR 100: Odporová teploměrná vložka Pt100

Schválení
0 žádné

1 ATEX - Ex (připravuje se)

Průměr teploměrné vložky
3 3 mm / 0,118"

6 6 mm / 0,236"

Konfigurace snímače / připojení
1 1 x Pt100, 2vodičové připojení (pouze třída přesnosti B)

2 1 x Pt100, 3vodičové připojení

3 1 x Pt100, 4vodičové připojení

4 2 x Pt100, 3vodičové připojení

5 2 x Pt100, 4vodičové připojení

6 2 x Pt100, 2vodičové připojení

8 1 x Pt100, 3vodičové připojení + SmartSense (pouze ∅ 6 mm / 0,236")

A 1 x termočlánek typ J (Fe-CuNi)

B 1 x termočlánek typ K (NiCr-Ni)

D 2 x termočlánek typ J (Fe-CuNi)

E 2 x termočlánek typ K (NiCr-Ni)

Teploměrná vložka / třída
1 Třída přesnosti B, minerální izolace (Mi), napařený (TF), -70...+500°C / 

-94...+932°F

2 Třída přesnosti A, minerální izolace (Mi), napařený (TF), -50...+300°C / 
-58...+572°F

3 Třída přesnosti B, odolná vůči rázům, minerální izolace (Mi), napařený (TF),
-50...+600°C / -58...+1112°F

4 Třída přesnosti A, minerální izolace (Mi), vinutý (WW), -200...+600°C /
-328...+1112°F

5 Třída přesnosti 1/3 DIN B pro -50...+150°C / -58...+302°F,
minerální izolace (Mi), napařený (TF), pro vyšší teploty třída přesnosti A do 
+300°C / +572°F

7 Třída přesnosti 1/10 DIN B při 0°C / 32°F, minerální izolace (Mi), vinutý (WW), pro 
nižší a vyšší teploty lepší třída tolerance než A v rozmezí
-50…+300°C / -58…+572°F

A Třída přesnosti 1

VTS9 4 Pokračování na následující straně
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Délka teploměrné vložky
1 120 mm / 4,72"

2 145 mm / 5,71"

3 160 mm / 6,30"

4 205 mm / 8,07"

5 255 mm / 10,04"

6 275 mm / 10,83"

7 315 mm / 12,40"

8 345 mm / 13,58"

A 375 mm / 14,76"

B 405 mm / 15,95"

C 435 mm / 17,13"

D 525 mm / 20,67"

E 555 mm / 21,85"

F 585 mm / 23,03"

G 655 mm / 25,79"

H 735 mm / 28,94"

Z Speciální délka

Typ přípojení / převodník do hlavice
0 Provedení s volnými konci vodičů pro montáž převodníku

1 Standardní provedení se svorkovnicí

2 S převodníkem TT 10 C do hlavice, analogovým

3 S převodníkem TT 11 C do hlavice, analogovým, 0...10 V

5 S převodníkem TT 20 C do hlavice, analogovým, programovatelným

7 S převodníkem TT 30 C do hlavice, digitálním, standardním

A S převodníkem TT 40 C do hlavice, digitálním, přesným

D S převodníkem TT 50 C do hlavice, digitálním, HART

E S převodníkem TT 51 C do hlavice, digitálním, HART (připravuje se)

F S převodníkem TT 60 C do hlavice, digitálním, Profibus

Konfigurace převodníku
0 Bez (Standard 0...100°C / 32...212°F)

1 Konfigurace

Převedeno z předcházející 
strany

Pokračování na následující straně
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Certifikát
0 Žádný

1 1 bod, teplota prostředí (jednoduchý nebo zdvojený snímač)

2 2 body: 0°C / 32°F a 100°C / 212°F (jednoduchý snímač)

3 2 body: 0°C / 32°F a 100°C / 212°F (zdvojený snímač)

4 3 body: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F a 200°C / 392°F (jednoduchý 
snímač)

5 3 body: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F a 200°C / 392°F (zdvojený 
snímač)

6 Kalibrace podle specifikace zákazníka (jednoduchý snímač)

7 Kalibrace podle specifikace zákazníka (zdvojený snímač)

A 2 body: 0 a 100% (jednoduchý snímač & převodník)

B 3 body: 0, 50 a 100% (jednoduchý snímač & převodník)

C 5 bodů: 0, 25, 50, 75 a 100% (jednoduchý snímač & převodník)

E 2 body: 0 a 100% (jednoduchý snímač & převodník) včetně 
nastavení

F 3 body: 0, 50 a 100% (jednoduchý snímač & převodník) včetně 
nastavení

G 5 bodů: 0, 25, 50, 75 a 100% (jednoduchý snímač & převodník) 
včetně nastavení

H Kalibrace podle specifikace zákazníka (jednoduchý snímač & 
převodník), včetně nastavení

Montážní a provozní předpis
0 žádný

1 němčina 

3 angličtina

4 francouzština

Převedeno z předcházejících stran
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Přehled výrobků firmy KROHNE

• Magneticko-indukční průtokoměry

• Plováčkové průtokoměry

• Ultrazvukové průtokoměry

• Hmotnostní průtokoměry

• Vírové průtokoměry

• Proudoznaky

• Hladinoměry

• Měření teploty

• Měření tlaku

• Analyzátory

• Měřicí systémy pro petrochemický průmysl

• Měřicí systémy pro námořní tankery

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str.5
D-47058 Duisburg (Německo)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com
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