
TR, TUTechnický teploměr rovný, technický teploměr úhlový

Popis

Použití

Technické údaje

Dvojkovové technické teploměry jsou určenysvou konstrukcí k přímému měření teplot v běž-ných podmínkách. Lze je používat v  kotelnách,strojovnách, v  systémech ústředního vytápěnía podobně. Vysoce kvalitní materiály použitépro výrobu teploměrů zajišťují odolnost a snad-nou údržbu.
Teploměry je možno použít k měření teplotv  jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může býtumístěna do jednoduchého prostředí v rozmezíteplot -30 °C až +110 °C. Povolená tolerance jepro všechna provedení ±2 % z rozsahu stupni-ce. Měřená hodnota nesmí překročit maximálnírozsah stupnice.Teploměry jsou vyráběny s různými délkamistonků, jak je uvedeno v technických údajích.Pro přesné měření je nutné zajistit uloženícelého měřícího systému v měřeném prostoru.Doporučená hloubka uložení P je 100 mm,v  případě kratších stonků potom celá jejichdélka. V některých případech, zejména připřetlaku na  stonek teploměru vyšším než0,3  MPa nebo v kapalném prostředí, je nutné stonek vložit do  teploměrové jímky. Maximálnípřetlak s jímkou činí 0,6 MPa. Teploměry TR s délkou stonku 45 a 60 mm a teploměry s rozsahem0-350 °C a 0-450 °C se smí používat pouze s teploměrovou jímkou.
Teploměr se skládá z hlavice a stonku vyrobených z nerezové oceli třídy 17. Pro méně náročnéaplikace může být stonek od délky 630 mm zhotoven také z nelegované oceli tř. 11 s povrchovouúpravou Zn (Fe + Zn). Průzor teploměru je skleněný.



Příslušenství

Objednávání

Kontakt

Teploměrové jímky jsou určeny k ochraně stonku teploměru předvlivy prostředí v místě zástavby (před tlakem, mechanickýmpoškozením, chemickými látkami, prouděním kapalin, korozí,vibracemi, apod.).Jímka je určena k zabudování do určeného zařízení (např.elektrický kotel, ohřívač vody). Montáž jímky se provádízašroubováním hrdla jímky do pláště zařízení při použití vhodnéhotěsnění. Instalace teploměru se provádí nasunutím stonkuteploměru do jímky určené velikosti a zajištěním šroubem M5 x 8.

V objednávce je nutné uvést typ teploměru, počet kusů, rozsah stupnice, délku stonku, materiálstonku (pro délky 60 - 400 mm pouze nerez; pro 630 mm a více nerez nebo Fe + Zn).U příslušenství (jímka, posuvné hrdlo) je potřeba uvést požadované provedení.

APATOR METRA s.r.o. Váš distributorHavlíčkova 919/24787 64 ŠumperkČeská republika
Tel.: +420 583 718 111Fax: +420 583 718 150E-mail: prodej@metra-su.czWWW: http://www.metra-su.cz

K2011/07bVýrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.




