Snímaãe teploty s proudov˘m nebo
napûÈov˘m v˘stupem - fiada P...

Snímaãe teploty s proudov˘m nebo napûÈov˘m v˘stupem jsou
urãeny k dálkovému mûfiení teploty tekutin, páry, vzduchu a
jin˘ch médií v fiídicích a regulaãních systémech zpracovávajících
normalizované signály 4 aÏ 20 mA nebo 0 aÏ 10 V. Hlavice snímaãe
je vyrobena z plastu, v‰echny kovové ãásti jsou z nerez oceli
podle DIN 1.4301. Odporov˘ snímaã je zapouzdfien ve stonkové
trubce; jeho pfiívody tvofií vodiãe, které jsou druh˘m koncem
zapojeny k pfievodníku teplota - proud umístûném v hlavici
snímaãe. Pfievodník není vybaven galvanick˘m oddûlením, jeho
signál je lineární s teplotou. Provozním podmínkám
vyhovuje bûÏné, chemicky neagresivní prostfiedí, kde snímaãe
nevyÏadují obsluhu ani údrÏbu.

Pfiehled

Základní technické parametry

Snímaãe
interiérové
venkovní
do klimatizace
do potrubí
pfiíloÏné s hlavicí
rychlé
bez konzoly

Proudové
P10I T1/T2
P11I T1/T2
P12I T1/T2
P13I T1/T2
P14I T1/T2
P16I T1/T2
P17I T1/T2

NapûÈové
P10U T1/T2
P11U T1/T2
P12U T1/T2
P13U T1/T2
P14U T1/T2
P16U T1/T2
P17U T1/T2

T1/T2 : rozsah mûfiení, napfi. 0/150
znamená rozsah 0 aÏ 150°C.

Max. mûfiená teplota
P10,P11,P16
P14
P12
P13

80°C
120°C
250°C
250°C

Standardní délky L1 a L2
L1 (mm)
120
180
240
300
360
420

Snímaãe
Napájecí napûtí Ucc
V˘stupní signál
Chyba mûfiení
ZatûÏovací odpor
Pfieru‰ení ãidla
Zkrat ãidla
Teplota okolí
Relativní vlhkost
Krytí
Rychlost odezvy τ63 pro P16x

Proudové
11 aÏ 35 V DC
Iz = 4 aÏ 20 mA

NapûÈové
18 aÏ 30 V DC 1)
Uv = 0 aÏ 10 V

< 0,6 %
Rz < (Ucc-11)x50 [Ω]
Iz > 24 mA
Iz < 3 mA
-30 aÏ 80°C
< 80 %
IP 65 2)

< 0,6 %
Rz > 50 kΩ
Uv > 12 V
Uv ~ 0 V
-30 aÏ 80°C
< 80 %
IP 65 2)

<8s
4 aÏ 8 mm
1,5 mm2

<8s
4 aÏ 8 mm
1,5 mm2
100 Ω
5 mA

Rozsahy mûfiení :

Doporuãen˘ Ø pfiívodního kabelu

- 30 aÏ
0 aÏ
0 aÏ
0 aÏ
0 aÏ
0 aÏ

1) napájení typu P1xUR — 15 aÏ 30V (snímaãe s roz‰ífien˘m
rozsahem napájení)
2) u typÛ P10I a P10U je krytí IP30

L2 (mm)
100
160
220
280
340
400

Technick˘ popis, provedení

60°C
35°C
50°C
100°C
150°C
250°C

Max. prÛfiez vodiãe
V˘stupní odpor
Max. odbûr proudu

Schéma pfiipojení P1xI

1
2

1, 2 : napájení
(libovolná polarita)

Schéma pfiipojení P1xU
1
2
3

1: kladn˘ pól napájecího zdroje
2: záporn˘ pól napájecího zdroje
3: v˘stup 0 - 10 V

P10I T1/T2, P10U T1/T2
P11I T1/T2, P11U T1/T2

- snímaãe pro mûfiení teploty v interiéru.
- snímaãe jsou urãeny pro mûfiení teplot venkovního prostfiedí. Jsou vybaveny
plastovou konzolou pro upevnûní na stûnu; vlastní ãidlo je umístûno v nerezové
stopce délky 60 mm; svorkovnice pro pfiipojení se nachází v plastové hlavici.
P12I-L1 T1/T2, P12U-L1 T1/T2 - provedení s konzolou pro montáÏ do klimatizaãních kanálÛ. Vybavení vyjma
konzoly shodné s P11x; L1 urãuje délku stopky udanou v milimetrech, napfi.
P12I-120 je standardní snímaã s délkou stopky 120 mm.
P13I-L2 T1/T2, P13U-L2 T1/T2 - snímaãe jsou urãeny k mûfiení v potrubí. Jako pfiíslu‰enství je souãástí snímaãe
nerezová jímka se závitem G1/2’’ délky L2 mm, která je zkou‰ena na tlak 4,0 MPa.
P14I T1/T2, P14U T1/T2
- pfiíloÏná provedení snímaãÛ.
P16I-L3 T1/T2, P16U-L3 T1/T2 - snímaãe s rychlou odezvou; délka stopky L3 =100 nebo 160 mm.

REGMET s.r.o. ● Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí ● tel.: 571 612 622 ● fax.: 571 615 392 ● mobil: 602 773 550
http://www.regmet.cz ● e-mail: obchod@regmet.cz
V/8.01

Snímaãe teploty s proudov˘m nebo
napûÈov˘m v˘stupem - fiada P...
ZpÛsob objednání

MontáÏ snímaãÛ

V objednávce se uvádí poãet kusÛ a typ snímaãe.
Pfiíklad objednávky: 5 ks snímaãe P13I-100 0/150
Typ snímaãe
Délka jímky
Teplotní rozsah

Snímaãe venkovní, do klimatizace a do potrubí
Po od‰roubování ‰roubkÛ a sejmutí víãka hlavice se pfies
prÛchodku zapojí do svorkovnice pfiívodní kabel
doporuãeného prÛfiezu od 0,35 do 1,5 mm2 o vnûj‰ím
prÛmûru 4 aÏ 8 mm. Nasazením víka a za‰roubováním
‰roubkÛ je montáÏ ukonãena a snímaã je pfiipraven
k provozu.
Snímaãe interiérové
Po odklopení perforovaného krytu se pfiívodní kabel
provleãe otvorem v základnû a jednotlivé vodiãe se zapojí
do svorkovnice. Základna se pfiipevní na stûnu dvûma
vruty pfies otvory v jejich protilehl˘ch rozích. Kryt se
zaklapne na základnu a tím je snímaã pfiipraven k provozu.

Rozmûry a pfiíslu‰enství
P16x

P12x
87

66

Snímaãe pfiíloÏné
Snímaã se pfiipevní páskou na potrubí a po sejmutí víãka
se pfies prÛchodku zapojí do svorkovnice pfiívodní kabel
doporuãeného prÛfiezu od 0,35 do 2 mm2 o vnûj‰ím
prÛmûru 4 aÏ 8 mm. Nasazením víka a za‰roubováním
‰roubkÛ je montáÏ ukonãena a snímaã je pfiipraven
k provozu.
DrÏák stfiedov˘ A - pro P12x

35

55

35

Jímka
G 1/2˝

13

OK 22

G 1/2“

13
L1

L3
L2

3 otvory Ø 4,5 mm

Ø4

Ø6

DrÏák boãní A - pro P11x
39
Ø10

Snímaã pfiíloÏn˘ s hlavicí - P14x
2 otvory Ø 4,5 mm

87
Max. teplota mûfieného povrchu
tp < 120°C

Snímaã do interiéru - P10x

64

54

min Ø 15 mm
max Ø 100 mm

34

Poznámka:

1) Na zakázku lze dodat i nestandardní délky a teplotní rozsahy snímaãÛ nebo jiné typy závitÛ jímek, napfi.
M20x1,5.
2) Pro rozsah 0 aÏ 250°C se dodávají snímaãe s prodlouÏenou délkou stopky o 60 mm.
3) Standardní barva typÛ P12, P13, P14, P15, P16 je modrá, zakázkovû ‰edá nebo bílá.
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