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Termorezistenţe cu filet şi inserţie de măsură cu izolaţie minerală 

(55-WES) se utilizează în general la măsurarea temperaturii în 

domeniul presiunilor mici, în medii gazoase, fluide sau plastice, în 

funcţie de caracteristicile tecii de protecţie şi de mediul ambiant, 

până la o temperatură de 800°C.

Ştuţul filetat sudat pe teacă asigură o conexiune stabilă la proces a 

sondelor de temperatură din această grupă de produse. În funcţie 

de utilizare , ştuţul filetat este sudat direct sub capul de borne sau la 

o distanţă de exemplu de 100 sau 200 mm de acesta. 

Teaca de protecţie este confecţionată în caz normal dintr-o ţeavă 

de oţel aliat trasă , prevăzută la capăt cu o rondea sudată. Pentru a 

face posibilă sesizarea rapidă a modificărilor de temperatură oferim 

şi sonde de temperatură cu vârful cu diametru redus. 

Pentru aplicaţii speciale (precizie de măsură, stabilitate în timp etc.) 

indicăm utilizarea rezistenţelor de măsură cu toleranţă restrânsă.

Rezistenţele şi precizia de măsură a termorezistenţelor noastre 

corespund normei DIN EN 60751.

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 utilizare pentru termorezistenţe cu filet şi inserţie 

de măsură cu izolaţie minerală:

  Reciclarea deşeurilor / Incinerarea deşeurilor

  Construcţia de maşini şi instalaţii

  Industria auto

  Industria chimică

  Laboratoare

  Producerea energiei

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!
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Exemplul unei variante obişnuite din această grupă de produse: Cap de conexiune (vezi pagina 55)

  B   BUSH

  BUS  BUZH

  BUZ  NA

  BBK  DL / MA

  

 Conexiunea la proces (demontabilă)

   G 1 A

   G 1/2 A

   M18 x 1,5

   G 3/4 A

   M20 x 1,5

  combinat: M24 x 1,5 / G 1/2 A

   M10 x 1 / G 1/2 A

 Materialul tecii exterioare/dimensiuni

  OL 35.8   nr.mat. 1.0305

  oţel inoxidabil   nr.mat.1.4571

  X10Cr Al 24   nr.mat.1.4762

  X15CrNi Si 25 20  nr.mat.1.4841

  Inconel   nr.mat.2.4816

  Kanthal

  diametru:   6 - 22 mm

  grosime perete: 0,75 - 3 mm

 Inserţie de măsură cu izolaţie minerală

  diametru inserţie: 1,5 - 8,0 mm

  diametru vârf inserţie: 2,0 - 10,0 mm

  conexiune:

  1 x Pt100 până la 3 x Pt100 Ohm

  2 fire până la 4 fire

 

 Forma constructivă

  cu diametru constant

  sau redus până la 6...15 mm
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lungime tub extensie

lungime teacă


