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Snímače tohoto typu se používají především k měření teploty 

u kapalných a plynných médií. Existuje však široká nabídka 

konfiguračních a konstrukčních možnosti umožňující jejich 

přizpůsobení konkrétním, individuálním podmínkám. S ohledem na 

svou konstrukci mohou být tyto snímače používané při teplotách od 

-200 °C do +400 °C.

Výhody kabelových termoelektrických teploměrů a kabelových 

odporových teploměrů

 •  odolné, částečně vodotěsné provedení

 •  široká nabídka konfiguračních možností

Snímače lze rovněž vybavit teflonovým pláštěm na místě, v němž 

se kryt spojuje s kabelem (ochrana před vlhkostí) nebo pružinami 

(ochrana před přetržením kabelu).

Jiné typy snímačů teploty, které jsou podobné zástrčným 

odporovým teploměrům, jsou nazývané podle jejich konstrukce, 

způsobu připevnění nebo oblasti použití, například:

 •  povrchové snímače

 •  kontaktní snímače

 •  trubkové snímače

 •  šroubované snímače

 •  svařované snímače

 •  Možné jsou rovněž provedení utěsněná před nežádoucími  

    účinky kyselin a olejů

Naše odporové teploměry jsou dostupné rovněž ve verzích 

určených k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu 

(ATEX).

Další technické informace týkající se této skupiny výrobků jsou 

uvedeny na naší internetové stránce (s dokumenty ke stažení): 

www.guenther.eu/downloads

Příklady použití kabelových termoelektrických teploměrů a 

kabelových odporových teploměrů

 •  potrubí

 •  stroje a zařízení

 •  ohřívače

 •  pece

 •  chladírny

 •  kapaliny

Zveme vás k návštěvě naší internetové stránky www.guenther.eu
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Speciální řešení vyrobená např. z materiálů v tomto katalogu neuvedených, 

se speciálními přípojkami, vybavením apod., jsou obvykle možná na 

objednávku.

Kontaktujte nás!
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Příklady nejběžnějších verzí této skupiny výrobků Typ snímače

  Pt100 Třída A

  Pt100 Třída B

  Pt100 Třída B 1/3

  Pt100 Třída B 1/5

  Pt100 Třída B 1/10

  Pt1000 Třída A

  Pt1000 Třída B

  NiCr-Ni/K

  Fe-CuNi/J

  Fe-CuNi/L

  Cu-CuNi / T

  Cu-CuNi / U

  Platina

  Nikl (Ni 100, ...)

  NTC/PTC

  

 Provedení

  Pokojové (interiérové) snímače 
  (provedení nevodotěsné)

  Snímač v teflonovém plášti 
  (provedení vodotěsné)

  Kovová trubka (standard: nerezová ocel)

  Kovová trubka se závitem 

  Keramická trubka

  Páskový snímač 

  Příložný snímač s kovovou deskou 

  Příložný snímač čtvercový

  Šroubovaný snímač 

  Speciální provedení 
  (například ve formě magnetu)

 

 Ukončení

  Volné konce (nepozinkované)

  Volné konce (pozinkované)

  Volné konce s příložkami

  Standardní zástrčky

  Miniaturní zástrčky

  HT – zástrčka standard

  HT – zástrčka miniaturní

  Zástrčka standard keramická

  Zástrčka Lemo velikost 0 až 3


