Snímaãe teploty s proudov˘m v˘stupem
a ukazatelem teploty

Snímaãe teploty s proudov˘m v˘stupem a
ukazatelem teploty jsou urãeny pro dálkové
mûfiení teploty tekutin, páry, vzduchu a jin˘ch
médií v fiídicích a regulaãních systémech
zpracovávajících normalizované signály 4 aÏ 20
mA. Signál snímaãe mÛÏe b˘t podle potfieby
vyuÏit promûfiení, registraci nebo signalizaci
teploty. Ve srovnání s klasick˘mi snímaãi teploty
pracujícími jako fiízené zdroje proudu tyto
snímaãe je‰tû navíc poskytují moÏnost vizuální
kontroly teploty pfiímo v mûfieném místû.

Technický popis, provedení
Hlavice snímaãe je vyrobena z plastu, kovové ãásti jsou z nerez oceli podle DIN 1.4301. Odporov˘ snímaã
je zapouzdfien ve stonkové trubce nebo pfiíložném snímači a jeho pfiívody tvofií vodiãe, které jsou druh˘m
koncem zapojeny k pfievodníku teplota - proud umístûném v hlavici snímaãe. Pfievodník není vybaven
galvanick˘m oddûlením vstupu a v˘stupu, jeho signál je lineární s teplotou. V hlavici snímaãe je zároveÀ
umístûna zobrazovací jednotka typu LCD. V˘stup snímaãe slouÏí zároveÀ k jeho napájení.

PD11I(X) T1/T2

- snímaã je urãen pro mûfiení teplot venkovního prostfiedí. Je vybaven konzolou pro
upevnûní na stûnu; vlastní ãidlo je umístûno v nerezové stopce délky 60 mm; svorkovnice pro pfiipojení se nachází v plastové hlavici.

PD12I-L1(X) T1/T2

- provedení s konzolou pro montáÏ do klimatizaãních kanálÛ. Vybavení vyjma konzoly shodné s PD11I; L1 urãuje délku stopky udanou v milimetrech, napfi. PD12I-120
je standardní snímaã s délkou stopky 120 mm.

PD13I-L2(X) T1/T2

- snímaã je urãen k mûfiení v potrubí. Jako pfiíslu‰enství je souãástí snímaãe nerezová
jímka se závitem G 1/2” délky L2 mm, která je zkou‰ena na tlak 4,0 MPa.

PD14I T1/T2

- pfiíloÏné provedení snímaãe s hlavicí.

PD16I-L3(X) T1/T2

- snímaãe s rychlou odezvou; délka stopky L3 = 100 nebo 160 mm.
Kde X = R pro displej umístûn˘ rovnobûÏnû se stopkou nebo jímkou,
X = K pro displej umístûn˘ kolmo na stopku nebo jímku,
T1/T2 je rozsah mûfiení, napfi. PD12I-120 0/100 je snímaã do klimatizace s rozsahem 0 aÏ 100°C

Základní technické parametry
Napájecí napûtí Ucc
V˘stupní signál
Iz
Rozli‰ovací schopnost Rs
Chyba mûfiení
ZatûÏovací odpor
Pfieru‰ení ãidla
Zkrat ãidla
Teplota okolí
Relativní vlhkost
Krytí
Rychlost odezvy τ63 pro PD16x
Doporuãen˘ Ø pfiívodního kabelu

Rozsahy mûfiení: 0 aÏ 35°C
0 aÏ 50°C
0 aÏ 100°C
0 aÏ 150°C
0 aÏ 250°C

Rs = 0,1°C
Rs = 0,1°C
Rs = 0,1°C
Rs = 0,1°C
Rs = 1°C

Standardní délky L1 a L2
18 aÏ 40V DC
4 aÏ 20 mA
0,1 nebo 1°C
< 0,6 %
Rz < (Ucc-11)x50 [Ω]
Iz > 24 mA
Iz < 3 mA
0 aÏ 60°C
< 80 %
IP 54
<8s
4 aÏ 8 mm

L1 (mm)
120
180
240
300
360
420

L2 (mm)
100
160
220
280
340
400

Max. měřená teplota
PD11, PD16
80°C
PD14
120°C
PD12
250°C
PD13
250°C
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Rozměry a příslušenství

PD12I-L1 (R)

PD16I-L3 (R)

74

Držák středový A - pro PD12

74

55

66

66

G 1/2˝

13

3 otvory Ø 4,5 mm
L1

Držák boční A - pro PD11

L3

39
Ø6

Ø4

2 otvory Ø 4,5 mm

Příložné provedení snímače

Schéma připojení PD1xI

Jímka
OK 22

74

39

G 1/2“

13

1
2

L2

min Ø 15 mm
max Ø 100 mm

1,2 : napájení (libovolná polarita)
Ø10

Montáž snímače

Způsob objednání

Po od‰roubování ‰roubkÛ a sejmutí víãka hlavice se pfies prÛchodku zapojí do svorkovnice
pfiívodní kabel doporuãeného prÛfiezu vodiãÛ
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.

V objednávce se uvádí poãet kusÛ a typ snímaãe.
Pfiíklad objednávky:
5 ks snímače

PD13I-100 (K) 0/100

Typ snímaãe
Délka jímky
Poloha dispeje
Teplotní rozsah
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