
Řada TT 51 Prospekt

2vodičový převodník pro měření teploty, odporu nebo 
napětí

• Vysoká přesnost a dlouhodobá stabilita
• Prověřená spolehlivost díky robustní konstrukci a dvěma vstupům pro snímače 

(např. pro zálohování)
• Monitorování izolace snímače (SmartSense)

© KROHNE 04/2013 - 4001088403 - TD TT 51 R04 cs

Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou 
dokumentací pro snímač.
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Vlastnosti výrobku

1.1  Univerzální 2vodičový převodník teploty se dvěma vstupy
Přístroje řady TT 51 jsou univerzální izolované převodníky se dvěma vstupy pro teplotu, odpor 
nebo napětí při měření pevných látek, kapalin a plynů v průmyslových aplikacích.

Převodníky řady TT 51 jsou k dispozici ve 2 různých provedeních. TT 51 C je určen pro montáž 
do hlavice DIN-B, TT 51 R pak pro montáž na DIN lištu. Modulární software i hardware této řady 
převodníků je zárukou jejich kvality a spolehlivosti.

Převodníky jsou kompatibilní s protokolem HART® 6, poskytujícím rozsáhlé diagnostické 
informace (chyba přístroje, stav snímače a vedení). Typickými vlastnostmi jsou vysoká přesnost, 
stabilita, spolehlivost a robustní konstrukce. Dva vstupy umožňují nové bezpečnostní funkce - 
zálohování snímače a monitorování odchylky snímače.

1  Převodník do hlavice
2  Převodník na lištu
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Charakteristika
Vysoká přesnost měření
• Dlouhodobá stabilita: odchylka maximálně ±0,05°C nebo ±0,05% z rozsahu v průběhu 5 let
• Vysoká přesnost: ±0,1°C / ±0,18°F nebo 0,05% z rozsahu (například Pt100)
• Malý vliv teploty: ±0,005% z rozsahu na °C nebo °F 

Vysoká spolehlivost
• Dva vstupy pro snímače - např. Pt100, 2, 3, & 4vodičové (TT 51 R), termočlánky, měření 

odporu a napětí
• Detekce odchylky snímače: jeden zdvojený snímač, sledování rozdílu teplot
• Zálohování snímače: automatické přepnutí na záložní snímač
• Robustní provedení: vibrace 10g, relativní vlhkost 95%, masivní svorky

Vysoká bezpečnost
• SIL 2 (podle IEC 61508-2)
• NAMUR v souladu s NE 21, NE 43, NE 53, NE 89 a NE 107 
• ATEX (ochrana typu jiskrová bezpečnost a omezení energie); připravuje se: GOST

Vysoká užitná hodnota

• Snadné programování, montáž a údržba pomocí programu ConSoft, protokolu HART®6, 
kompatibilitě se systémy EDD a DTM/FDT 

Průmyslová odvětví
• Chemie
• Těžba ropy a plynu
• Energetika
• Výroba a zpracování kovů
• Výroba papíru a celulózy
• Potravinářství
• Farmacie
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1.2  Doplňky a varianty

TT 51 C: převodník do hlavice

TT 51 R: převodník pro montáž na DIN lištu

TT 51 C je inteligentní, univerzální 2vodičový 
převodník do hlavice, kompatibilní s HART®, pro 
měření teploty, odporu nebo napětí v průmyslových 
aplikacích.

TT 51 C je na přání dodáván v provedení 
s ochranou omezením energie pro použití 
v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 2 a 
s ochranou jiskrovou bezpečností pro použití v zóně 
0, 1 a 2.

Všechna provedení jsou určena pro montáž do 
"hlavice s připojením B" nebo větší podle 
DIN 43729.

TT 51 R je inteligentní, univerzální 2vodičový 
převodník na DIN lištu, kompatibilní s HART®, pro 
měření teploty, odporu nebo napětí v průmyslových 
aplikacích.

TT 51 R je na přání dodáván v provedení 
s ochranou omezením energie pro použití 
v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 2 a 
s ochranou jiskrovou bezpečností pro použití v zóně 
1 a 2.

Všechna provedení jsou určena pro montáž na lištu 
podle DIN 50022.
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1.3  Měřicí princip

1.3.1  Odporový teploměr

Měřicí ústrojí odporového teploměru obsahuje platinový odporový snímač teploty, jehož odpor při 
0°C / +32°F je 100 Ω, z čehož pochází označení "Pt100".

Obecně platí, že závislost odporu na teplotě lze vyjádřit matematickou funkcí. Tototo jevu se 
využívá při měření teploty odporovými teploměry. Teploměr "Pt100" se vyznačuje odporem 
s definovanou charakteristikou, která je normalizována v IEC 60751. Totéž platí i pro přesnosti. 
Průměrný teplotní koeficient teploměru Pt100 je 3,85 x 10-3 K-1 v rozsahu 0...+100°C / 
+32...+212°F.

Za provozu prochází snímačem Pt100 konstantní proud I (≤ 1 mA), který způsobí pokles 
napětí U. Hodnota odporu R se vypočte pomocí Ohmova zákona (R=U/I). Jelikož pokles 
napětí U při 0°C / +32°F je 100 mV, výsledný odpor teploměru Pt100 činí 100 Ω 
(100 mV / 1 mA = 100 Ω).

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  Termočlánky

Termočlánky obsahují dva elektrické vodiče vyrobené z různých kovů, které jsou na jednom 
konci spojeny. Každý volný konec je připojen k prodlužovacímu (kompenzačnímu) vodiči, který je 
pak dále připojen k milivoltmetru. Tím je vytvořen "tepelný obvod". Místo, ve kterém jsou oba 
vodiče spojeny, se nazývá měrný konec (teplý spoj) a místo, kde jsou připojeny kompenzační 
vodiče, se nazývá srovnávací konec (studený spoj).

Je-li měrný konec tepelného obvodu zahříván, je možno měřit malé elektrické napětí (tepelné 
napětí). Mají-li však měrný a srovnávací konec stejnou teplotu, žádné termoelektrické napětí 
není generováno. Míra termoelektrického napětí, také nazývaná jako elektromotorické napětí 
(EMF), závisí na materiálu termočlánku a na velikosti teplotního rozdílu mezi měrným a 
srovnávacím koncem. Toto napětí lze měřit milivoltmetrem bez pomocného napájení.

Jednoduše řečeno, termočlánek se chová jako baterie, jejíž napětí se zvyšuje s rostoucí 
teplotou.

Charakteristiky a tolerance komerčně vyráběných termočlánků jsou normalizovány v 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  Technické údaje

• 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).

Měřicí komplet
Rozsah aplikací Měření teploty, odporu nebo napětí pevných látek, kapalin a plynů 

v průmyslových aplikacích.

Provedení
Dodávaná provedení
TT 51 C Převodníky určené pro montáž do "hlavice s připojením B" nebo větší podle 

DIN 43729.
Tento převodník je na přání dodáván s ochranou omezením energie (zóna 2) 
a s ochranou jiskrovou bezpečností (zóna 0, 1 a 2) pro instalace v prostředí 
s nebezpečím výbuchu.

TT 51 R Převodníky určené pro montáž na lištu podle DIN 50022 / EN 60715.
Tento převodník je na přání dodáván s ochranou omezením energie (zóna 2) 
a s ochranou jiskrovou bezpečností (zóna 1 a 2) pro instalace v prostředí 
s nebezpečím výbuchu.

Vlastnosti
Soulad se SIL2 Založen na posouzení hardware podle IEC 61508-2, analýze FMEDA 

provedené organizací exida; převodníky jsou vhodné pro použití 
v systémech SIS (Safety Instrument Systems) kategorie SIL 2.

Kompatibilita s HART® 6 Převodníky jsou plně kompatibilní s protokolem HART® 6, stejně jako 
s předcházejícím protokolem HART® 5. HART® 6 umožňuje získávat 
diagnostické informace, například: chyby snímače, stavy snímače, příliš 
vysoký odpor vstupního vedení, režim zálohování snímače, chyba 
převodníku apod.

Zálohování snímače Dva vstupy pro snímače umožňují zálohování snímače. Je-li detekováno 
přerušení vodiče nebo zkrat v jednom snímači, dojde k automatickému 
přepnutí na druhý (nečinný) snímač.

Monitorování odchylky snímače Je-li použit odporový teploměr nebo termočlánek se dvěma snímacími prvky, 
lze zjišťovat odchylku snímače pomocí kontroly hodnot z obou snímačů. 
Jestliže zjištěný rozdíl překročí mezní hodnotu definovanou uživatelem, 
dojde k signalizaci v programu ConSoft a k vytvoření diagnostického hlášení 
HART®, výstupní signál je nastaven na mininum nebo maximum rozsahu.

Monitorování izolace snímače Monitoruje se izolační odpor termočlánků a odporových teploměrů a kabelů 
mezi snímačem a převodnikem. Jestliže je zjištěná hodnota nižší než limit 
definovaný uživatelem, dojde k signalizaci v programu ConSoft a k vytvoření 
diagnostického hlášení HART®, výstupní signál je nastaven na mininum 
nebo maximum rozsahu. Pro tuto funkci je nutný přídavný vodič 
v termočlánku nebo odporovém teploměru.

Uživatelská linearizace Pro odporové a napěťové vstupy umožňuje 50bodová uživatelská 
linearizace dosažení správných hodnot ve zvolených fyzikálních jednotkách 
pro snímače s nelineární závislostí vstup/výstup.
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Přesnost měření
Chyba měření Odporové teploměry a termočlánky: podrobnější informace viz Tabulka chyb 

měření pro odporové teploměry a termočlánky na straně 17.

Digitální chyba měření pro odpor:
0...1000 Ω: max. ±20 mΩ nebo ±0,02% z měřené hodnoty
1000...4000 Ω: ±0,025% z měřené hodnoty; max. 0,5 Ω

Analogová chyba měření pro odpor: ±0,03% z rozsahu

Digitální chyba měření pro napětí: ±5 µV nebo ±0,01% z měřené hodnoty

Analogová chyba měření pro napětí: ±0,03% z rozsahu

Celková chyba měření = součet digitální a analogové chyby, vypočtený jako 
kvadratický průměr (RMS)

Vliv teploty Odporové teploměry a termočlánky: podrobnější informace viz Tabulka chyb 
měření pro odporové teploměry a termočlánky na straně 17.

Odpor: ±0,005% z rozsahu na °C nebo °F

Napětí: ±0,005% z rozsahu na C nebo F

Kompenzace srovnávacího konce (CJC) Převodník do hlavice:
±0,5°C v rozsahu teplot prostředí -40...+85°C /
±0,9°F v rozsahu teplot prostředí -40...+185°F

Převodník na lištu:
±0,5°C v rozsahu teplot prostředí -20...+70°C /
±0,9°F v rozsahu teplot prostředí -4...+158°F

Vliv změny teploty srovnávacího konce ±0,005°C na °C / ±0,005°F na °F

Vliv vodičů snímače Odp. teploměry a odpor, 2vodičové: nastavitelná kompenzace odporu vodičů

Odp. teploměry a odpor, 3vodičové: zanedbatelný, při konstantním odporu 
vodičů

Odp. teploměry a odpor, 4vodičové: zanedbatelný

Termočlánky a napětí: zanedbatelný

Vliv napájecího napětí <±0,001% z rozsahu na 1V v rámci definovaných mezí

Dlouhodobá odchylka Max. ±0,01°C nebo ±0,01% z rozsahu za rok /
Max. ±0,02°F nebo ±0,01% z rozsahu za rok

Provozní podmínky
Teplota
Převodník do hlavice Teplota při provozu a skladování:

Standardní provedení: -40...+85°C / -40...+185°F

Jiskrově bezpečné provedení: podrobnější informace viz Údaje o teplotách v 
prostředí s nebezpečím výbuchu na straně 14.

Převodník na lištu Teplota při skladování:
Standardní provedení: -40...+85°C / -40...+185°F

Provozní teplota:
Standardní provedení: -20...+70°C / -4...+158°F

Jiskrově bezpečné provedení: podrobnější informace viz Údaje o teplotách v 
prostředí s nebezpečím výbuchu na straně 14.

Vlhkost Relativní vlhkost 5...95% (nekondenzující)

Krytí
Převodník do hlavice Kryt: IP65

Svorky: IP00

Převodník na lištu Kryt: IP20

Svorky: IP00
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Podmínky pro instalaci
Montáž Převodník do hlavice: hlavice DIN B nebo větší, DIN-lišta (s adaptérem)

Převodník na lištu: lišta podle DIN 50022 / EN 60715, 35 mm / 1,38"

Podrobnosti viz kapitola "Montáž".

Hmotnost Převodník do hlavice: 50 g / 0,11 lb

Převodník na lištu: 70 g / 0,15 lb

Rozměry Podrobnější informace viz Rozměry na straně 13.

Materiálové provedení
Kryt PC/ABS

Hořlavost podle testů UL Převodník do hlavice: V0

Převodník na lištu: V0/HB

Elektrické připojení
Napájecí napětí Standard: 10...36 Vss

Jiskrově bezp. provedení: 10...30 Vss

Potlačení vlivu frekvence sítě Volby: 50 Hz, 60 Hz nebo 50/60 Hz

Elektrická pevnost 1500 Vstř, 1 min

Připojení Vodič/splétané lanko: max. 1,5 mm2 / AWG 16

Vstupy / výstupy
Vstup - odporové teploměry (RTD)
Pt100 (IEC 60751, α=0,00385) -200...+850°C / -328…+1562°F

Pt100 (JIS C 1604-8, α=0,003916)

Pt X (10 ≤ X ≤ 1000)
(IEC 60751, α=0,00385)

Odpovídající hodnota max. 4000 Ω

Ni100 (DIN 43760, α=0,006180) -60...+250°C / -76...+482°F

Ni120 (Edisonova křivka č. 7)

Ni1000 (DIN 43760, α=0,006180) -50...+180°C / -58...+356°F

Cu10 (Edisonovo měděné vinutí č. 15) -50...+200°C / -58...+392°F

Snímací proud ≤300 μA

Maximální odpor vodičů snímače 3vodičové a 4vodičové připojení: 50 Ω/vodič

2vodičové připojení: kompenzace pro odpor smyčky 0 až 40 Ω

Vstup - odpor / potenciometr
Rozsah, odpor 0....4000 Ω

Rozsah, potenciometr 100...4000 Ω

Minimální rozpětí 10 Ω

Uživatelská linearizace Až v 50 bodech

Snímací proud ≤300 μA

Maximální odpor vodičů snímače 25 Ω/vodič
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Vstup - termočlánky
Termočl. typ B - Pt30Rh-Pt6Rh 
(IEC 60584)

+400...+1800°C / +752...+3272°F

Termočl. typ C - W5Re-W26Re 
(ASTM E 988)

0...+2315°C / +32...+4199°F

Termočl. typ D - W3Re-W25Re 
(ASTM E 988)

Termočl. typ E - NiCr-CuNi (IEC 60584) -200...+1000°C / -328...+1832°F

Termočl. typ J - Fe-CuNi (IEC 60584)

Termočl. typ K - NiCr-NiAl (IEC 60584) -200...+1350°C / -328...+2462°F

Termočl. typ N - NiCrSi-NiSiMg 
(IEC 60584)

-100...+1300°C / -148...+2372°F

Termočl. typ R - Pt13Rh-Pt (IEC 60584) -50...+1750°C / -58...+3182°F

Termočl. typ S - Pt10Rh-Pt (IEC 60584)

Termočl. typ T - Cu-CuNi (IEC 60584) -200...+400°C / -328...+752°F

Vstupní impedance >10 MΩ

Maximální odpor vodičů ve smyčce 10000 Ω (všetně snímače termočlánku)

Kompenzace srovnávacího konce (CJC) Vnitřní, vnější (Pt100) nebo pevná

Vstup - napětí
Rozsah -10...+1000 mV

Minimální rozpětí 2 mV

Uživatelská linearizace Až v 50 bodech

Vstupní impedance >10 MΩ

Maximální odpor vodičů ve smyčce 500 Ω

Dva vstupy pro odp. teploměry a termočlánky
Režim měření Jedna teplota: T1 nebo T2

Rozdíl teplot: T1 - T2 nebo T2 - T1

Průměrná teplota: 0,5 x (T1 + T2)

Minimální teplota: nižší hodnota z T1 a T2

Maximální teplota: vyšší hodnota z T1 a T2

Zálohování snímače Režim měření jedné nebo průměrné teploty: při závadě jednoho snímače 
dojde k automatickému přepnutí na druhý snímač

Monitorování odchylky snímače Režim měření jedné nebo průměrné teploty: nastavitelný přípustný rozdíl 
teplot mezi snímači 1 a 2
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Výstup
Výstupní signál 4...20 mA, 20...4 mA nebo definovaný uživatelem

Lineární z hlediska teploty pro odporové teploměry a termočlánky

Protokol HART® HART® 6

Fyzická vrstva HART® FSK 1200

Zobrazená hodnota T1 nebo T2 nebo jejich rozdíl, průměr, min. nebo max. z T1 a T2

Aktualizace vstupních dat Jeden vstup: ≈300 ms; dva vstupy: ≈600 ms

Programovatelný výstupní filtr 0...60 s (časová konstanta)

Přípustná zátěž 635 Ω při 24 Vss vč. 250 Ω odporu smyčky

Soulad s NAMUR Omezení a hodnoty proudu pro signalizaci chyb podle NAMUR NE 43

Konfigurace
ConSoft Konfigurační software pro PC, všestranný a uživatelsky příjemný nástroj pro 

nastavení konfigurace převodníku, kontrolu smyčky a diagnostiku snímače.
Pracuje v operačních systémech Windows 2000, XP a Vista.
ConSoft je součástí kompletní konfigurační sady ICON, která rovněž 
obsahuje rozhraní USB a potřebné kabely.

Doplňky Ruční komunikátor, např. FC375/FC475 (Emerson)

Systémy pro management, např. AMS (Emerson) a PDM (Siemens)

Systémy EDD

Systémy DTM/FDT

Schválení a certifikáty
CE Tento přístroj splňuje zákonné požadavky směrnic EU.

Výrobce potvrzuje splnění těchto požadavků umístěním značky CE na 
výrobku.

Schválení pro Ex
Standardní provedení Bez

Provedení s ochranou omezením 
energie

ATEX: II 3 G Ex nL IIC T4...T6

Provedení s ochranou jiskrovou 
bezpečností

ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (pouze převodníky do hlavice)

ATEX: II 2(1) G Ex ia IIC T4...T6 (pouze převodníky na lištu)

Ostatní Připravuje se: FM, CSA, IECEx a GOST

Další normy a schválení
Elektromagnetická kompatibilita Směrnice: 2004/108/EC

Harmonizované normy: EN 61326-1:2006; EN 61326-3-1:2009; 
NAMUR NE 21

Parametry pro imunitu: kritéria A; vliv elektromag. pole max. ±0,5% z 
rozsahu

Odolnost vůči vibracím Podle IEC 60068-2-6, test Fc, 10...2000 Hz, 10 g

Odolnost vůči otřesům Podle IEC 60068-2-31, test Ec
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2.2  Rozměry

Převodník do hlavice

Převodník na lištu

Rozměry

[mm] [inches]

a 33,0 1,30

b 7,0 0,28

c 44,5 1,75

d 23,0 0,91

Rozměry

[mm] [inches]

a 17,5 0,69

b 81,3 3,20

c 90,0 3,54

d 35 1,38
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2.3  Údaje o teplotách v prostředí s nebezpečím výbuchu

Převodník do hlavice

Převodník s ochranou omezením energie

Převodník s ochranou jiskrovou bezpečností

Převodník na lištu

Převodník s ochranou omezením energie

Převodník s ochranou jiskrovou bezpečností

Teplotní třída Teplota prostředí Ta

T6 -40°C ≤ Ta ≤ +65°C / -40°F ≤ Ta ≤ +149°F

T5 -40°C ≤ Ta ≤ +80°C / -40°F ≤ Ta ≤ +176°F

T4 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C / -40°F ≤ Ta ≤ +185°F

Teplotní třída Teplota prostředí Ta

T6 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C / -40°F ≤ Ta ≤ +140°F

T5 -40°C ≤ Ta ≤ +75°C / -40°F ≤ Ta ≤ +167°F

T4 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C / -40°F ≤ Ta ≤ +185°F

Teplotní třída Teplota prostředí Ta

T6 Ui ≤ 30 VDC: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C / -4°F ≤ Ta ≤ +140°F
Ui ≤ 36 VDC: -20°C ≤ Ta ≤ +55°C / -4°F ≤ Ta ≤ +131°F

T5 -20°C ≤ Ta ≤ +70°C / -4°F ≤ Ta ≤ +158°F

T4 -20°C ≤ Ta ≤ +70°C / -4°F ≤ Ta ≤ +158°F

Teplotní třída Teplota prostředí Ta

T6 -20°C ≤ Ta ≤ +50°C / -4°F ≤ Ta ≤ +122°F

T5 -20°C ≤ Ta ≤ +65°C / -4°F ≤ Ta ≤ +149°F

T4 -20°C ≤ Ta ≤ +70°C / -4°F ≤ Ta ≤ +158°F
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2.4  Diagramy zátěže na výstupu
Vzorec pro výpočet maximálně povolené zátěže na výstupu:
přípustná hodnota RLoad [Ω] = (U-10)/0,022

Převodník s ochranou omezením energie

Obrázek 2-1: Diagram zátěže na výstupu

X: Napájecí napětí U [Vss]
Y: Celková zátěž na výstupu R [Ω]

Převodník s ochranou jiskrovou bezpečností

Obrázek 2-2: Diagram zátěže na výstupu

X: Napájecí napětí U [Vss]
Y: Celková zátěž na výstupu R [Ω]
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2.5  Elektrické parametry vstupů a výstupů

Převodník do hlavice
Převodník s ochranou omezením energie

Převodník s ochranou jiskrovou bezpečností

Převodník na lištu

Převodník s ochranou omezením energie

Převodník s ochranou jiskrovou bezpečností

Svorky výstupů 6, 7 Svorky vstupů 1, 2, 3, 4, 5

Ui = Vmax ≤ 36 Vss U0 = U0C ≤ 3,3 Vss

Ii = Imax - I0 = ISC ≤ 1,8 mA

Pi = Pmax - P0 ≤ 1,5 mW

Li 10 μH L0 500 mH

Ci 12,1 nF C0 500 μF

Svorky výstupů 6, 7 Svorky vstupů 1, 2, 3, 4, 5

Ui = Vmax ≤ 30 Vss U0 = U0C ≤ 6,6 Vss

Ii = Imax ≤ 100 mA I0 = ISC ≤ 26,4 mA

Pi = Pmax ≤ 900 mW P0 ≤ 46 mW

Li 10 μH L0 25 mH

Ci 12,1 nF C0 11 μF

Svorky výstupů 21, 22 Svorky vstupů 1 to 8

Ui = Vmax ≤ 36 VDC U0 = U0C ≤ 3.3 VDC

Ii = Imax - I0 = ISC ≤ 1.8 mA

Pi = Pmax - P0 ≤ 1.5 mW

Li 10 μH L0 500 mH

Ci 12.1 nF C0 500 μF

Svorky výstupů 21, 22 Svorky vstupů 1 to 8

Ui = Vmax ≤ 30 VDC U0 = U0C ≤ 6.6 VDC

Ii = Imax ≤ 100 mA I0 = ISC ≤ 27.3 mA

Pi = Pmax ≤ 900 mW P0 ≤ 46 mW

Li 10 μH L0 25 mH

Ci 12.1 nF C0 11 μF
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2.6  Tabulka chyb měření pro odporové teploměry a termočlánky
Stupeň shody 95% (2σ)

CJC  = kompenzace srovnávacího konce

Chyby měření ve °C

Typ vstupu Rozsah teplot Min. rozpětí Chyba měření Vliv teploty
(Odch. od ref. teploty 20°C)

[°C] [°C] [°C]

Odpor. tepl. Pt100 -200...+850 10 ±0,10°C nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °C

Odpor. tepl. PtX 1 Odpovídá max. 
4 kΩ

10 ±0,10°C nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °C

Odpor. tepl. Ni100 -60...+250 10 ±0,10°C nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °C

Odpor. tepl. Ni120 -60...+250 10 ±0,10°C nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °C

Odpor. tepl. 
Ni1000

-50...+180 10 ±0,10°C nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °C

Odpor. tepl. Cu10 -50...+200 83 ±1,5°C nebo ±0,1% z rozsahu ±0,01% z rozsahu na °C

Termočl. typ B +400...+1800 700 ±1,0°C nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ C 0...+2315 200 ±1,0°C nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ D 0...+2315 200 ±1,0°C nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ E -200...+1000 50 ±0,25°C nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ J -200...+1000 50 ±0,25°C nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ K -200...+1350 50 ±0,25°C nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ N -100...+1300 100 ±0,25°C nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ N -250...+100 100 ±1,0°C 2 ±0,05% z rozsahu na °C

Termočl. typ R -50...+1750 300 ±1,0°C nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ S -50...+1750 300 ±1,0°C nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °C

Termočl. typ T -200...+400 50 ±0,25°C nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °C

1 (10 ≤ X ≤ 1000)
2 chyba CJC není započtena
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Chyby měření ve °F

Typ vstupu Rozsah teplot Min. rozpětí Chyba měření Vliv teploty
(Odch. od ref. teploty 68°F)

[°F] [°F] [°F]

Odpor. tepl. Pt100 -328...+1562 50 ±0,18°F nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °F

Odpor. tepl. PtX 1 Odpovídá max. 
4 kΩ

50 ±0,18°F nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °F

Odpor. tepl. Ni100 -76...+482 50 ±0,18°F nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °F

Odpor. tepl. Ni120 -76...+482 50 ±0,18°F nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °F

Odpor. tepl. 
Ni1000

-58...+356 50 ±0,18°F nebo ±0,05% z 
rozsahu

±0,005% z rozsahu na °F

Odpor. tepl. Cu10 -58...+392 181 ±2,7°F nebo ±0,1% z rozsahu ±0,01% z rozsahu na °F

Termočl. typ B +752...+3272 1292 ±1,8°F nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ C +32...+4199 392 ±1,8°F nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ D +32...+4199 392 ±1,8°F nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ E -328...+1832 122 ±0,45°F nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ J -328...+1832 122 ±0,45°F nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ K -328...+2462 122 ±0,45°F nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ N -148...+2372 212 ±0,45°F nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ N -418...+212 212 ±1,8°F 2 ±0,05% z rozsahu na °F

Termočl. typ R -58...+3182 572 ±1,8°F nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ S -58...+3182 572 ±1,8°F nebo ±0,1% z rozsahu 
2

±0,005% z rozsahu na °F

Termočl. typ T -328...+752 122 ±0,45°F nebo ±0,1% z 
rozsahu 2

±0,005% z rozsahu na °F

1 (10 ≤ X ≤ 1000)
2 chyba CJC není započtena
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Montáž

3.1  Předpokládané použití

TT 51 C
TT 51 C je inteligentní, univerzální 2vodičový převodník do hlavice, kompatibilní s HART®, pro 
měření teploty, odporu nebo napětí v průmyslových aplikacích.

TT 51 C je na přání dodáván v provedení s ochranou omezením energie pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu v zóně 2 a s ochranou jiskrovou bezpečností pro použití v zóně 0, 1 a 2. 
Tyto přístroje jsou označeny symbolem "Ex".

Všechna provedení jsou určena pro montáž do "hlavice s připojením B" nebo větší podle 
DIN 43729.

TT 51 R
TT 51 R inteligentní, univerzální 2vodičový převodník na DIN lištu, kompatibilní s HART®, pro 
měření teploty, odporu nebo napětí v průmyslových aplikacích.

TT 51 R je na přání dodáván v provedení s ochranou omezením energie pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu v zóně 2 a s ochranou jiskrovou bezpečností pro použití v zóně 1 a 2. 
Tyto přístroje jsou označeny symbolem "Ex".

Všechna provedení jsou určena pro montáž na lištu podle DIN 50022.

3.2  Převodník na lištu
Tyto převodníky jsou určeny pro montáž na lištu podle DIN 50022.

1  Připevněte horní část převodníku k liště.
2  Přitiskněte dolní část převodníku k liště.
3  K sejmutí převodníku z lišty použijte malý šroubovák, kterým vytáhnete západku. Opatrně pak 

vysuňte převodník směrem dopředu.

Obrázek 3-1: Montáž na lištu
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3.3  Převodník do hlavice
Tyto převodníky jsou určeny pro montáž do hlavic s připojením B nebo větších. Velká díra 
∅7 mm / 0,28" v ose usnadňuje elektrické připojení snímače a celou montáž. Podrobnosti viz 
kapitola "Rozměry a hmotnosti".

Obrázek 3-2: Sada pro montáž hlavice

1  Šroub M4
2  Pružina
3  Podložka
4  Pt100
5  Ochranná trubička

Převodník TT 51 C je na přání dodáván s ochranou omezením energie (zóna 2) a s ochranou 
jiskrovou bezpečností (zóna 0, 1 a 2) pro instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Jiskrově bezpečné provedení musí být napájeno z jiskrově bezpečného napájecího zdroje nebo 
Zenerovy bariéry, které jsou umístěny mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.
Převodník v provedení Ex musí být umístěn v pouzdře s krytím IP20 nebo vyšším podle (ČSN) 
EN 60529 / IEC 60529.

Převodník TT 51 C je určen pro provoz v rozsahu teplot prostředí -40...+85°C / -40...+185°F. 
Pozor - teplota prostředí rovněž závisí na teplotní třídě. Podrobnosti viz údaje o teplotách pro 
provedení Ex.
Provozní teplota se do pouzdra převodníku přenáší rovněž prostřednictvím ochranné trubičky. 
Jestliže se provozní teplota blíží povolenému maximu nebo ho překračuje, pak může dojít ke 
zvýšení teploty v pouzdře převodníku nad povolené maximum teploty prostředí. Vždy se ujistěte, 
že teplota prostředí v místě instalace převodníku nepřekračuje povolené mezní hodnoty. 
Vhodným prostředkem k omezení přenosu tepla prostřednictím ochranné trubičky je její 
prodloužení nebo obecně umístění převodníku dále od zdroje tepla. Stejná opatření platí i 
v případě, že teplota naopak klesá pod povolené minimum.
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Elektrické  připojení

4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Elektrické připojení převodníku do hlavice
Vstupy, výstupy a napájení musí být připojeny v souladu s následujícími schématy. Montáž 
převodníku za pomoci montážní sady je velmi snadná. Pro správný průběh měření je nezbytné, 
aby byly všechny kabely správně zapojeny a šrouby důkladně utaženy.

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!

Převodník je chráněn proti přepólování. Pokud má napájecí napětí opačnou polaritu, nedojde 
k jeho poškození. Na výstupu bude v tomto případě hodnota 0 mA.

TT 51 C / TT 51 R jsou na přání dodávány v provedení s ochranou omezením energie pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 2. Pro aplikace v zóně 2 je potřebný napájecí 
zdroj třídy 2 umístěný v prostředí bez nebezpečí výbuchu. V ostatních zónách prostředí 
s nebezpečím výbuchu je nutno použít jiskrově bezpečné provedení převodníku.
Převodník TT 51 C (v jiskrově bezpečném provedení) může být umístěn v prostředí 
s nebezpečím výbuchu v zóně 0, 1 a 2.
Převodník TT 51 R (v jiskrově bezpečném provedení) může být umístěn v prostředí 
s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a 2 a vstup (snímač) může být umístěn v zóně 0.
Jiskrově bezpečné provedení musí být napájeno z jiskrově bezpečného napájecího zdroje nebo 
Zenerovy bariéry, které jsou umístěny mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

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. 
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Měření odporovými teploměry a potenciometry

1 vodič SmartSense

Měření termočlánky a měření napětí

1 vodič SmartSense

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
2vodičové připojení

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
3vodičové připojení

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
4vodičové připojení

Odporové teploměry se záložním 
snímačem
2 x 3vodičové připojení

Odporové teploměry se záložním 
snímačem
2 x 2vodičové připojení

Odpor, 2vodičové připojení

Odpor, 3vodičové připojení Odpor, 4vodičové připojení Potenciometr, 3vodičové připojení

Termočlánek Termočlánek, se záložním 
snímačem

Napětí

Napětí, se záložním snímačem Termočlánek s kompenzací 
vzdáleného srovnávacího konce
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4.3  Schéma zapojení převodníku do hlavice (do normálního prostředí)

Pro komunikaci HART® musí mít výstupní obvod výstupní zátěž minimálně 250 Ω.

Převodník je zařízením kategorie 3 a v prostředí s nebezpečím výbuchu smí být provozován 
pouze v zóně 2!

Obrázek 4-1: Schéma zapojení

1  Napájecí napětí  10…36 Vss (svorky 6, 7)
2  Modem
3  Vstup
4  Výstup
5  Snímač teploty SmartSense
6  Termočlánek
7  Pt100 s 3vodičovým připojením

Modem HART® je připojen paralelně s výstupní zátěží nebo paralelně s výstupem převodníku.

Tento převodník smí být provozován v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2) pouze 
v případě, že napájecí zdroj je vybaven ochranou, která zaručí, že přechodové napětí na 
napájecích svorkách převodníku nepřekročí 140% jmenovitého napájecího napětí.

.book  Page 23  Thursday, April 4, 2013  10:19 AM



4 Elektrické připojení 

24 

Řada TT 51

www.krohne.com 04/2013 - 4001088403 - TD TT 51 R04 cs

4.4  Schéma zapojení převodníku do hlavice (jiskrově bezpečného)

Obrázek 4-2: Schéma zapojení

1  Vstup
2  Prostředí s nebezpečím výbuchu
3  Normální prostředí
4  Modem, schválený pro Ex
5  Modem
6  RLoad, R ≥ 250 Ω
7  Zenerova bariéra nebo napájecí zdroj 10…30 Vss (jiskrově bezpečný)
8  Výstup
9  Viz kapitola "Délky kabelů"

Modem HART® je připojen paralelně s výstupní zátěží nebo paralelně s výstupem převodníku.

Převodník může být provozován v prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud je napájen 
z vhodného jiskrově bezpečného zdroje nebo ze Zenerovy bariéry!
V prostředí s nebezpečím výbuchu lze použít pouze certifikované modemy HART®. Je nutno 
dodržovat normy a nařízení platné pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Pro zajištění spolehlivé komunikace HART® pro tento převodník je nutno dodržovat maximální 
povolené délky výstupních kabelů. Podrobnější informace viz Délka kabelů na straně 29.
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4.5  Elektrické připojení převodníku na lištu

Měření odporovými teploměry

1 vodič SmartSense
2 zem (stínění kabelů vstupů)

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
2vodičové připojení, Ch1

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
3vodičové připojení, Ch1

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
4vodičové připojení, Ch1

Odpor. teploměr, se záložním 
snímačem 2 x 2vodičové
přip. Ch1 + Ch2

Odpor. teploměr, se záložním 
snímačem 2 x 3vodičové
přip. Ch1 + Ch2

Odpor. teploměr, se záložním 
snímačem 2 x 4vodičové
přip. Ch1 + Ch2
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Měření odporu

1 vodič SmartSense
2 zem (stínění kabelů vstupů)

Potenciometry a kombinované měření termočlánky a odpor. teploměry 

1 vodič SmartSense
2 zem (stínění kabelů vstupů)

Odpor,
2vodičové připojení Ch 1

Odpor,
3vodičové připojení Ch 1

Odpor,
4vodičové připojení Ch 1

Zdvojené měř. odporu, 2vodičové 
připojení na Ch 1 a Ch 2

Zdvojené měř. odporu, 3vodičové 
připojení na Ch 1 a Ch 2

Zdvojené měř. odporu, 4vodičové 
připojení na Ch 1 a Ch 2

Potenciometr, 3vodičové připojení Termočlánek a záložní
4vodičové odporové snímače

Termočlánek s 3vodič. odpor. 
snímači jako externím CJC
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Měření termočlánky a měření napětí

1 vodič SmartSense
2 zem (stínění kabelů vstupů)

Termočlánek Termočlánek, se záložním snímačem

Napětí Napětí, se záložním snímačem
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4.6  Schéma zapojení převodníku na lištu (do normálního prostředí)

Tento převodník je zařízením kategorie 3 a v prostředí s nebezpečím výbuchu smí být 
provozován pouze v zóně 2 nebo může být umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu a 
připojen ke snímači umístěnému v zóně 2 prostoru s nebezpečím výbuchu!

Obrázek 4-3: Schéma zapojení

1  Vstup
2  Modem
3  RLoad, R ≥ 250 Ω
4  Napájecí napětí 10…36 Vss
5  Připojení pro kontrolu (Ri ≤ 10 Ω)

mA

Modem HART® je připojen paralelně s výstupní zátěží nebo paralelně s výstupem převodníku.
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4.7  Schéma zapojení převodníku na lištu (jiskrově bezpečného)

4.8  Délka kabelů

Pro zajištění spolehlivé komunikace HART® je nutno dodržovat maximální povolené délky 
výstupních kabelů.

Pro výpočet maximální délky kabelu výstupního obvodu je nutno určit celkový odpor výstupní 
smyčky (odpor zátěže + přibližný odpor kabelu). Zjistěte si hodnotu kapacity použitého kabelu. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální délky kabelu pro běžné kabely s průřezem 
1 mm2. CN je zkratka pro "kapacitní číslo", které je násobkem hodnoty 5000 pF, což je vlastní 
kapacita přístroje.

Obrázek 4-4: Schéma zapojení

1  Vstup (jiskrově bezpečný)
2  Prostředí s nebezpečím výbuchu (s potenciálně výbušnou atmosférou, např. zóna 0, 1 nebo 2)
3  Prostředí s nebezpečím výbuchu (s potenciálně výbušnou atmosférou, např. zóna 1 nebo 2)
4  Normální prostředí
5  Modem / Ex (jiskrově bezpečný)
6  RLoad (jiskrově bezpečný)
7  Napájecí napětí  10…30 Vss (jiskrově bezpečné - svorky 21, 22)

U Ex provedení prosím nezapomeňte, že maximální délka kabelu je omezena jeho odporem, 
indukčností a kapacitou. Celková kapacita a indukčnost kabelu musí splňovat mezní hodnoty pro 
převodník, uvedené v certifikátu pro provedení Ex.

Zařízení Materiál izolace kabelu

PVC Polyethylen Polyethylenová pěna

[m] [ft] [m] [ft] [m] [ft]

1 (CN = 1) 600 1969 1100 3609 2000 6562

10 Multidrop (CN = 1) 500 1640 900 2953 1600 5249

10 Multidrop (CN = 4,4) 85 279 150 492 250 820
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Pro vícenásobné připojení (režim Multidrop) je nutno použít následující vzorec:

L = [(65 x 106) / R x C)] x (Cn x 5000 + 10000) / C

kde
L: délka kabelu [m nebo ft]
R: odpor zátěže (včetně odporu všech Zenerových bariér) + odpor kabelu [Ω]
C: kapacita kabelu [pF/m nebo pF/ft]
Cn: počet převodníků ve smyčce

Izolace Kapacita [pF/m]

PVC 300...400

Polyethylen 150...200

Polyethylenová pěna 75...100

Vodiče Odpor [Ω/km]
(oba vodiče v sérii)

Průřez [mm2] Průměr [mm] AWG

2,0 1,6 14 17

1,3 1,3 16 28

1,0 1,15 17 36

0,8 1,0 18 45

0,5 0,8 20 70

0,3 0,6 22 110

0,2 0,5 24 160
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4.9  Sítě HART®

4.9.1  Připojení point-to-point analogově/digitální režim

Připojení point-to-point mezi převodníkem a jednotkou HART® master.

Proudový výstup přístroje může být aktivní nebo pasivní.

Pro zajištění spolehlivé komunikace HART® musí být odpor smyčky nejméně 250 Ω! 

1  Primary Master
2  Modem HART®

3  Signál HART®

4  Analogový ukazatel
5  Svorka 7
6  Svorka 6
7  Přístroj s adresou = 0 a pasivním nebo aktivním proudovým výstupem
8  Secondary Master
9  Napájecí zdroj pro zařízení (slave) s pasivním proudovým výstupem
10  Zátěž ≥ 250 Ω
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4.9.2  Připojení Multi-drop (2vodičové připojení)

V režimu Multi-drop lze paralelně připojit až 64 zařízení (převodníků nebo jiných zařízení 
HART®).

Proudové výstupy všech zařízení musí být pasivní!

Nárazový provoz (burst mode) není podporován.

1  Primary Master
2  Modem HART®

3  Signál HART®

4  Jiné zařízení HART® nebo tento převodník (viz také bod 7)
5  Svorka 7
6  Svorka 6
7  Přístroj s adresou > 0 a pasivním proudovým výstupem, připojení max. 64 zařízení (slaves)
8  Secondary Master
9  Napájecí zdroj pro zařízení (slave) s pasivním proudovým výstupem
10  Zátěž ≥ 250 Ω
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Informace pro objednání

5.1  Objednací číslo
Znaky kódu označené šedě představují standardní hodnoty.

VTT1 4 Konstrukce
1 Montáž do hlavice (typ C)

2 Montáž na DIN-lištu; 35 mm / 1,38" (typ R)

Typ
U TT 51; digitální, HART®  a SIL2; 4...20 mA

Schválení
0 Bez

1 ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (pouze typ C)

2 ATEX: II 3 G Ex nL IIC T4...T6

7 ATEX: II 2(1) G Ex ia IIC T4...T6 (pouze typ R)

Typ snímače
0 Bez

1 Pt10

2 Pt50

3 Pt100

6 Pt200

7 Pt500

8 Pt1000

A Potenciometr

B Termočlánek typ B

C Termočlánek typ C

E Termočlánek typ E

H Termočlánek typ J

K Termočlánek typ K

L Termočlánek typ L

N Termočlánek typ N

R Termočlánek typ R

S Termočlánek typ S

T Termočlánek typ T

U Cu10

V Ni50

W Ni100

X Ni120

Y Ni1000

Z Uživatelský
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Snímač / připojení
0 Bez

2 2vodičové (1 x snímač)

3 3vodičové (1 x snímač)

4 4vodičové (1 x snímač)

6 2vodičové (2 x snímač)

7 3vodičové (2 x snímač)

8 4vodičové (2 x snímač)

Konfigurace převodníku
0 Bez

1 -50...+50°C / -58...+122°F

2 -50...+100°C / -58...+212°F

3 -50...+150°C / -58...+302°F

4 0...+50°C / +32...+122°F

5 0...+100°C / +32...+212°F

6 0...+150°C / +32...+302°F

7 0...+200°C / +32...+392°F

8 0...+250°C / +32...+482°F

A 0...+300°C / +32...+572°F

B 0...+350°C / +32...+662°F

C 0...+400°C / +32...+752°F

D 0...+450°C / +32...+842°F

E 0...+500°C / +32...+932°F

F 0...+600°C / +32...+1112°F

G 0...+800°C / +32...+1472°F

H 0...+1000°C / +32...+1832°F

K 0...+1200°C / +32...+2192°F

Z Uživatelský

Certifikáty
0 Bez

1 SIL2 Prohlášení shody

Příslušenství / fyz. parametry
0 Bez

1 Převodník do hlavice namontovaný na západku 
DIN-lišty; 35 mm / 1,38"

Kalibrační protokol
0 Bez

2 2 body (0 a 100%)

3 3 body (0, 50 a 100%)

4 5 bodů (0, 25, 50, 75 a 100%)

5 10 bodů (0, 10, ..., 100%)

Z Uživatelský
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Návody
0 Bez

1 Němčina 

3 Angličtina

4 Francouzština

5 Španělština

G Němčina / angličtina

Private Label
0 Standardní provedení KROHNE

B Neutrální (připravuje se)

VTT1 4 0 0
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