Teploměr strojní

Jmenovitá velikost

110 x 30
156 x 36
200 x 36

Provedení

přímé
úhlové 90°
úhlové 135°

Třída přesnosti

1% DIN 16 195

Popis, použití
Univerzální teploměr s prismatickou skleněnou kapilárou, ø 6 mm, umístěnou v masivním hliníkovém pouzdře. Pouzdro je celé
eloxováno v mosazné barvě (na přání stříbrné). S teploměrovou jímkou je pouzdro spojeno mezikusem, který zároveň slouží
k montáži teploměru. Na přání je možné dodat provedení teploměru, kde je možné natočit pouzdro teploměru do požadované
polohy. Masivní konstrukcí je teploměr především určen pro měření teplot v téměř všech průmyslových oborech.
Teploměrovou kapalinou může být organická náplň červené barvy pro rozsah -60 °C až +40 °C nebo modré barvy pro rozsahy
do 200 °C.
Měřicí jímka je sériově vyrobena z mosazi (nerez na přání).
Teploměry lze použít v širokém rozsahu měření teplot bez nároků na údržbu a provozní náklady. Při měření je potřeba zajistit
ponor v celé délce stonku.

Rozsah měření

od -30 °C do +200 ° C

Speciální provedení, příslušenství
Otočné pouzdro teploměru, posuvné limitní ukazatelé, teploměrové jímky pro vyšší nároky.

Typ
velikost 110 x 30
velikost 150 x 36
velikost 200 x 36

174 – provedení přímé
291 – provedení přímé
271 – provedení přímé

175 – provedení úhlové 90°
292 – provedení úhlové 90°
272 – provedení úhlové 90°

293 – provedení úhlové 135°
273 – provedení úhlové 135°

Připojení
pro 110 x 30
G 3/8“, G ½“
pro 150 x 36
G ½“, M 20 x 1,5
pro 200 x 36
G ½“, G ¾“,, M 20 x 1,5
Na přání lze dodat připojení s jinými rozměry.
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Rozsahy

Interní označení:
přímé provedení
úhlové 90°
úhlové 135°

2

-30 + 50 °C
0 + 60 °C
0 + 100 °C
0 + 120 °C
0 + 160 °C
0 + 200 °C

délky stonku 40, 63, 100, 160 , 250, 400 mm

174 - T4202C…, 291 - T4232C…, 271 - T4262C…
175 - T4212C…, 292 - T4242C…, 272 - T4272C…
293 - T4252C…, 273 - T4282C…

