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Sondele de acest tip se utilizează pentru măsurarea temperatu-

rii în medii fluide şi gazoase. Există o paletă largă de opţiuni de 

configurare şi construcţie a acestora care pot fi adaptate aplicaţiei 

specifice. Din cauza formei constructive sondele pot fi utilizate în 

domeniul de temperatură  -200°C la +400°C.

Avantajele termoelementelor şi termorezistenţelor cu cablu:

 •  variante sigure, parţial etanşe 

 •  o largă paletă de configuraţii posibile

Senzorii pot fi prevăzuţi în zona în care teaca este montată pe cablu 

în mod opţional o manta de teflon (protecţie la umiditate) şi/sau un 

arc (protecţie la frângere).  

Alte tipuri de sonde de temperatură care sunt asemănătoare cu 

termorezistenţele de inserţie sunt denumite după forma constructivă 

sau forma de fixare , ca de exemplu:

 •  sonde de suprafaţă

 •  sonde de contact

 •  sonde de conductă

 •  sonde cu filet de fixare

 •  sonde sudabile

 •  sunt posibile variante etanşe la acizi şi ulei

Termorezistenţele noastre sunt disponibile şi în variantă 

antiexplozivă ATEX.

Alte informaţii tehnice referitoare la această grupă de produse 

pot fi descărcate de pe pagina noastră de Internet:

www.guenther.eu/downloads

Exemple de utilizarea ale termoelementelor şi 

termorezistenţelor cu cablu:

 •  conducte

 •  maşini şi aparate

 •  instalaţii de încălzire

 •  cuptoare

 •  camere frigorifice

 •  fluide

Vizitaţi-ne pe pagina de Internet www.guenther.eu
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Soluţii speciale, realizate de exemplu cu materiale, conectori de proces, 

accesorii nespecificate aici pot fi realizate de cele mai multe ori la cerere.

Contactaţi-ne!

 Tip sondă

  Pt100 clasa A

  Pt100 clasa B

  Pt100 clasa B 1/3

  Pt100 clasa B 1/5

  Pt100 clasa B 1/10

  Pt1000 clasa A

  Pt1000 clasa B

  NiCr-Ni/K

  Fe-CuNi/J

  Fe-CuNi/L

  Cu-CuNi / T

  Cu-CuNi / U

  platină

  nichel (Ni 100, ...)

  NTC/PTC

  

 Versiuni

  sonde de incintă (neetanşă)

  protecţie cu tub termocontractil (etanşă)

  teacă metalică (std.: oţel aliat)

  teacă metalică cu filet

  teacă ceramică

  cu colier pentru ţeavă

  cu plăcuţă pentru sudare

  sondă cu element de fixare

  sondă fixată cu filet

  forme speciale (de ex.cu magnet)

 

 Terminaţii

  capete libere (necositorite)

  capete de cositorire

  capete cu papuci terminali

  cu ştecher standard

  cu ştecher miniatural

  cu ştecher standard HT

  cu ştecher miniatural HT

  cu ştecher ceramic standard

  cu ştecher Lemo gr. 0 până la gr. 3
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Exemplul unei variante obişnuite din această grupă de produse:
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