
Technická informace

TI 271T/32/cs

Odporový teplomìr

omnigrad S- TR 88

Odporový teplomìr s prodlužovacím krèkem

Vymìnitelná teplomìrná vložka

Elektronika 4...20 mA (PCP), HART® nebo PROFIBUS-PA®
Teplomìry øady TR 88 Omnigrad S jsou

odporové teplomìry, navržené pro použití

v  t ì žkém  ch em ickém  p rù mys lu ,

v aplikacích s vysokými tlaky, teplotami

a velkými prùtoky. Vyžadují použití

teplomìrné jímky, kterou je tøeba koupit

samostatnì.

Teplomìry TR 88 tvoøí mìøicí sonda,

prodlužovací krèek s pøipojením teplo-

mìrné jímky a hlavice, která mùže obsa-

hovat pøevodník pro konverzi mìøené

velièiny.

Díky své modulární koncepci je teplomìr

TR 88 vhodný pro všechny prùmyslové

procesy s nároèným tepelným a mecha-

nickým namáháním.

Hlavní rysy a pøednosti

• Volitelná hloubka ponoru

• Oddìlený prodlužovací krèek

• Hlavice z nekorodující oceli (SS), hliní-

ku nebo plastu, stupeň krytí IP65 až

IP67

• Vymìnitelná teplomìrná vložka s mine-

rální izolací prùmìru 3 nebo 6 mm
• 4...20 mA (PCP, rovnìž s vìtší pøes-

ností), HART® a PROFIBUS-PA® 2-

vodièové pøevodníky

• Èidlo Pt 100 tøídy pøesnosti A (DIN EN

60751) nebo 1/3 DIN B

• Pt 100 vinutý (-200...600°C) nebo

tenkovrstvý (-50...400°C)

• Dvojitý Pt 100, pro redundanci

• Jednoduchý Pt 100 s 4-vodièovým pøi-

pojením, dvojitý Pt 100 s 3-vodièovým

pøipojením

• Certifikát ATEX II 1 nebo 1/2 GD EEx

ia

• Kalibraèní certifikát EA



omnigrad S TR 88
Oblasti použití

• Chemický prùmysl

• Energetický prùmysl

Funkce a konstrukce systému

Mìøicí princip U odporových teplomìrù (RTD = Resistance Temperature Detector) èidlo tvoøí elektrický odpor,
který má hodnotu 100 Ω pøi teplotì 0°C (zvaný Pt 100, podle normy DIN EN 60751), která roste
s teplotou podle teplotního souèinitele odporového materiálu (platina). U prùmyslových teplomìrù,
které splňují normu DIN EN 60751, hodnota tohoto souèinitele je α = 3,85*10-3 °C-1, v rozsahu
0 až 100°C.

Struktura systému Teplomìr Omnigrad S TR 88 tvoøí mìøicí sonda, prodlužovací krèek s pøipojením teplomìrné jímky

a hlavice, která mùže obsahovat pøevodník nebo svorky na keramické destièce pro elektrické pøipo-

jení.

Konstrukce senzoru je dána následujícími normami: DIN 43729 (hlavice), 43772 (krèek) a 43735

(sonda), a proto zaruèuje, spolu s vhodnou teplomìrnou jímkou, dobrou odolnost v typických

a bìžných prùmyslových procesech.

Mìøicí sonda (vymìnitelná teplomìrná vložka) je pøitlaèována pružinou a tím udržována v kontaktu

s dnem teplomìrné jímky pro zlepšení pøenosu tepla. Èidlo (Pt 100) je umístìno poblíž konce sondy.

Teplomìr TR 88 lze instalovat do zaøízení (trubky nebo zásobníku) pomocí teplomìrné jímky,

kterou lze koupit samostatnì.

Elektrická struktura teplomìru vždy splňuje podmínky normy DIN EN 60751. Èidlo je k dispozici

ve dvou provedeních, s tenkovrstvým (TF) nebo vinutým (WW) odporem. Provedení WW má velký

mìøicí rozsah a pøesnost.

Hlavice mùže mít rùzná provedení z rùzných materiálù (plast, lakovaná slitina hliníku, nekorodující

ocel). Zpùsob montáže do prodlužovacího krèku a kabelová vývodka zajišt´ují minimální stupeň
krytí IP65.

Obr. 1: TR 88 s různými typy hlavice

Materiál • Prodlužovací krèek z nekorodující oceli SS 316Ti/1.4571

• Plášt´ teplomìrné vložky z nekorodující oceli SS 316L/1.4404

Hmotnost Od 1,5 do 3,5 kg pro standardní provedení.
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omnigrad S TR 88
Elektronika

Požadovaný typ výstupního signálu získáte volbou vhodného pøevodníku. 

Endress+Hauser dodává nejmodernìjší pøevodníky (øady iTEMP®) s dvouvodièovou technologií

a výstupním signálem 4…20 mA, HART® nebo PROFIBUS-PA®. Všechny pøevodníky lze

snadno programovat pomocí PC a volnì dostupného software ReadWin® 2000 (pro pøevodníky

4…20 mA a HART®) nebo software Commuwin II (pro pøevodníky PROFIBUS-PA®). Pøevodníky

HART® lze programovat rovnìž pomocí ruèního obslužného modulu DXR 275 (Univerzální komu-

nikátor HART®).

K dispozici je model TMT 180 (4…20 mA, PCP) se zvýšenou pøesností.

V pøípadì pøevodníku PROFIBUS-PA® výrobce E+H doporuèuje použít pøíslušné konektory PROFI-

BUS®. Jako standardní doplnìk je dodáván typ Weidmüller (Pg 13,5 - M12).

Podrobné informace o pøevodnících najdete v pøíslušné dokumentaci (viz kódy TI na konci tohoto

dokumentu).

Pokud nepoužijete pøevodník pro montáž do hlavice, mìøicí sondu mùžete pøipojit k oddìlenému

pøevodníku (tj. pøevodníku na lištu DIN) pomocí svorkovnice.

Provozní charakteristiky

Provozní podmínky Okolní teplota (hlavice bez pøevodníku)

• kovová hlavice -40÷130°C

• plastová hlavice -40÷85°C

Okolní teplota (hlavice s pøevodníkem) -40÷85°C

Okolní teplota (hlavice s displejem) -20÷70°C

Procesní teplota

Shodná s mìøicím rozsahem (viz níže).

Maximální procesní teplota a maximální prùtoková rychlost

Podle typu použité teplomìrné jímky.

Odolnost vùèi rázùm a vibracím

Podle DIN EN 60751 3 g špièka / 10÷500 Hz

Pøesnost Maximální chyba sondy (typ TF)

• Tøída A

3σ = 0,15+0,0020|t| -50…250°C

3σ = 0,30+0,0050|t| 250…400°C

• Tøída 1/3 DIN B

3σ = 0,10+0,0017|t| 0…100°C

3σ = 0,15+0,0020|t| -50...0 / 100...250°C

3σ = 0,30+0,0050|t| 250…400°C

(± 3σ = údaj zahrnuje 99,7% namìøených hodnot,
|t|= absolutní hodnota teploty ve °C) G
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omnigrad S TR 88
Maximální chyba sondy (typ WW)

• Tøída A 

3σ = 0,15+0,0020|t| -200…600°C

• Tøída 1/3 DIN B

3σ = 0,10+0,0017|t| -50…250°C

3σ = 0,15+0,0020|t| -200...-50 / 250…600°C

Maximální chyba pøevodníku

Viz pøíslušnou dokumentaci

(kódy jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu).

Maximální chyba displeje

0,1% FSR + 1 èíslice (FSR = rozsah stupnice)

"4 vodièová" konfigurace, dodávaná jako standardní pøipojení pro jednoduchá èidla Pt 100, vyluèuje

pøídavnou chybu za všech podmínek (napø. velká hloubka ponoru, dlouhé pøipojovací vodièe v pøí-

padì oddìleného pøevodníku ...). Obecnì, v pøípadì "4 vodièové" konfigurace je vìtší záruka pøes-

nosti.

"2 vodièové" pøipojení, které se používá u verze s teplomìrnou vložkou s certifikací ATEX, mùže

zpùsobit pøídavnou chybu vlivem odporu mìdìných vodièù kabelu s minerální izolací; tento odpor

se pøièítá k hodnotì odporu èidla Pt 100. Dùsledek tohoto zdroje nepøesnosti roste s délkou vložky.

Mìøicí rozsah • Typ TF -50…400°C

• Typ WW -200...600°C

Doba odezvy Test ve vodì pøi prùtokové rychlosti 0,4 m/s (podle DIN EN 60751; 23 až 33°C, po krocích), pouze
s teplomìrnou vložkou:

Izolaèní odpor Izolaèní odpor mezi svorkami a pláštìm sondy víc než 100 MΩ pøi 25°C

(podle DIN EN 60751, zkušební napìtí 250 V) víc než 10 MΩ pøi 300°C

Vlastní ztrátové teplo Zanedbatelné pøi použití pøevodníku E+H iTEMP®.

Prùmìr teplomìrné vložky Typ Pt 100
Doba odezvy

3 mm TF / WW

t50 = 2 s

t90 = 5 s

6 mm TF / WW

t50 = 3,5 s

t90 = 8 s
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omnigrad S TR 88
Instalace

Teplomìry Omnigrad S TR 88 lze montovat do teplomìrných jímek instalovaných v potrubí, zásob-

nících nebo podle potøeby i v jiných èástech zaøízení.

V pøípadì komponent s certifikátem ATEX (pøevodník, teplomìrná vložka) nahlédnìte, prosím,

do pøíslušné dokumentace (viz kódy, uvedené na konci tohoto dokumentu).

Hloubka ponoru mùže ovlivnit pøesnost mìøení. Pokud je tato hloubka pøíliš malá, mùže se projevit

chyba mìøené teploty vlivem nižší teploty procesního média poblíž stìn a odvodu tepla jímkou.

Dùsledek takové chyby mùže být výrazný, pokud je velký rozdíl mezi procesní teplotou a okolní

teplotou. K vylouèení této pøíèiny nepøesnosti by teplomìrná jímka mìla mít malý prùmìr a hloubka

ponoru (L) by mìla být, pokud možno, alespoň 100 mm.

U potrubí malého prùøezu je nutné zajistit, aby špièka sondy pokud možno dosáhla nebo mírnì pøe-

sahovala osu potrubí (viz obr. 2A-2B). Izolace vnìjší èásti senzoru omezuje vliv, zpùsobený malou

hloubkou ponoru. Dalším øešením mùže být šikmá montáž (viz obr. 2C-2D).

Obr. 2: Příklady instalace

Pokud se týká koroze, je velmi dùležité zvolit správný základní materiál pro teplomìrnou jímku;

Endress+Hauser nabízí širokou øadu teplomìrných jímek, vhodných pro všechny typy aplikací. Další

informace o specifických aplikacích získáte u obchodního zastoupení E+H.

V pøípadì, že komponenty senzoru byly demontovány, pøi následující montáži je nutné použít

pøesné krouticí momenty. To zajistí definovaný stupeň krytí IP hlavice.

V pøípadì velké vlhkosti okolního prostøedí a nízké procesní teploty se doporuèuje použít plastovou

hlavici (tj. model TA20B), která zabrání problémùm spojeným se vznikem kondenzace.

V pøípadì vibrací mùže být výhodné použít tenkovrstvé odporové èidlo (TF), ale chování závisí na

intenzitì, smìru a pøevládající frekvenci vibrací.
Vinuté èidlo Pt 100 (WW), kromì toho, že nabízí širší mìøicí rozsah a vìtší pøesnost, zaruèuje vìtší
dlouhodobou stabilitu.

Na vyžádání mùže zákaznický servis E+H výpoètem ovìøit odolnost teplomìrných jímek za spe-

cifických provozních podmínek (tlak, teplota, rychlost proudìní média), pøièemž vezme v úvahu

rovnìž síly a vibrace, zpùsobené prùtokem.
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omnigrad S TR 88
Komponenty systému

Hlavice Hlavice, která obsahuje elektrické svorky nebo pøevodník, je k dispozici v rùzných typech a materi-

álovém provedení, napø. plastová, z lakované slitiny hliníku nebo z nekorodující oceli. Zpùsob spo-

jení se sondou a kabelová vývodka zajišt´ují krytí minimálnì IP65 (viz též obr. 3).

Všechny dostupné hlavice mají vnitøní rozmìry podle DIN 43729 (provedení B) a pøipojení

teplomìru M24x1,5.

Hlavice typu TA20A je základní E+H hliníková hlavice pro teplomìry. Je dodávána v bìžných

barvách E+H, bez zvláštního poplatku.

Hlavice TA20B je èerná polyamidová, nìkdy na trhu v oblasti “Teplota” uvádìná jako BBK. 

U hlavice TA21E je použito šroubovací víèko, které je spojeno s hlavicí øetízkem.

Hlavice TA20D (hliníková), uvádìná též jako BUZH, mùže obsahovat svorkovnici a pøevodník nebo

souèasnì dva pøevodníky. K objednání dvou pøevodníkù je tøeba ve struktuøe objednacího kódu

zvolit možnost "volné vodièe" a pøevodníky objednat jako samostatnou položku.

Hlavice TA20J je z nekorodující oceli, používá se u jiných pøístrojù E+H a mùže být vybavena LCD

displejem (4 místa), který pracuje s pøevodníky 4…20 mA.

Hlavice TA20R je obvykle doporuèována výrobcem E+H pro hygienické aplikace.

Hlavice TA20W (typ BUS) je kulová modrá nebo šedá hlavice, hliníková, se sponou pro uzávìr

víèka. 

Kabelová vývodka M20x1,5, dodávaná s hlavicí, je urèena pro kabely o prùmìru 5 a 9 mm.

Obr. 3: Hlavice a jejich stupně krytí IP

Pøevodník pro montáž
do hlavice 

Dostupné pøevodníky pro montáž do hlavice (viz též odstavec "Elektronika"):

• TMT 180 PCP 4…20 mA 

• TMT 181 PCP 4…20 mA

• TMT 182 Smart HART®

• TMT 184 PROFIBUS-PA®.

TMT 180 a TMT 181 (viz obr. 4) jsou pøevodníky programovatelné pomocí PC. 

TMT 180 je k dispozici rovnìž v provedení se zvýšenou pøesností (0,1°C proti 0,2°C) v rozsahu

teploty -50…250°C, a v provedení s pevným mìøicím rozsahem (specifikovaný zákazníkem v ob-

jednávce).

Výstup TMT 182 je proudový 4…20 mA se superponovaným signálem HART®.

U TMT 184 (viz obr. 5) s výstupním signálem PROFIBUS-PA® lze nastavit komunikaèní adresu

pomocí software nebo mechanického spínaèe DIP. Zákazník mùže definovat požadovanou speci-

fikaci v objednávce.

Typ hlavice IP Typ hlavice IP Typ hlavice IP Typ hlavice IP

TA20A 66

67

TA20B 65 TA20R 66

67

TA20W 66

TA20J 66

67

TA20J (displej) 66

67

TA20D 66 TA21E 65

8
0

110

7
2

120

7
9

Ø55

8
5

140

9
8

108

1
1
9

108

1
1

3

140

9
5

Ø
80

TA
20

B
_g

_d
d_

00
_x

x_
01

TA
20

R
_g

_d
d_

00
_x

x_
01

TA
20

W
_g

_d
d_

00
_x

x_
01

TA
20

A
_g

_d
d_

00
_x

x_
01

TA
20

J_
g_

dd
_0

0_
xx

_0
1

TA
20

J_
g_

dd
_0

0_
xx

_0
2

TA
20

D
_g

_d
d_

00
_x

x_
01

TA
21

E_
g_

dd
_0

0_
xx

_0
1

6 Endress+Hauser



omnigrad S TR 88
Obr. 4: TMT 180-181-182

Obr. 5: TMT 184

Prodlužovací krèek Prodlužovací krèek je èást mezi teplomìrnou jímkou a hlavicí.

Tvoøí jej trubka o prùmìru 11 mm z nekorodující oceli 316L/1.4404 (obr. 6), jejíž standardní délku 

(E) lze zvolit z následujících:

• 80 mm

• 100 mm

• 155 mm (normálnì používaná pro teplomìrné jímky délky L = 110 mm dle DIN 43772 provedení

4)

• 165 mm (normálnì používaná pro jímky jiných délek dle DIN 43772 provedení 4/4F)

• 200 mm.

Jiné velikosti jsou k dispozici na vyžádání.

Pøipojení v horní èásti krèku umožňuje natoèení hlavice senzoru.

Jak znázorňuje graf na obrázku 7, délka prodlužovacího krèku mùže ovlivnit teplotu uvnitø hlavice. 

Je nutné, aby tato teplota nepøekroèila mezní hodnoty, uvedené v odstavci "Provozní podmínky".

Obr. 6: Různá provedení prodlužovacího krčku
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omnigrad S TR 88
Obr. 7: Graf znázorňující ohřívání hlavice v důsledku procesní teploty

Pøipojení teplomìrné 
jímky

K dispozici jsou standardní provedení: 

• M14 x 1,5 (normálnì používaná pro teplomìrné jímky dle DIN 43772 provedení 4/4F o prùmìru

18 mm)

• M18 x 1,5 (normálnì používaná pro teplomìrné jímky dle DIN 43772 provedení 4/4F o prùmìru

24 mm)

• G 1/2” B ISO 228-1

• 1/2” NPT ANSI B2.1.

Jiná provedení lze dodat na vyžádání.

Obrázek 6 uvádí základní rozmìry závitových pøipojení, které jsou k dispozici podle struktury 

objednacího kódu (viz odstavec "Informace pro objednání" na konci tohoto dokumentu).

Sonda U TR 88 mìøicí sondu tvoøí teplomìrná vložka s minerální izolací (MgO), umístìná v teplomìrné jímce. 

Délka vložky je k dispozici ve standardních rozmìrech dle DIN 43772 a v nejbìžnìji používaných, nebo

mùže být zadána zákazníkem v rozsahu hodnot (viz "Struktura objednacího kódu" na konci dokumentu).

Hloubku ponoru (ML) je tøeba zvolit podle celkové délky teplomìrné jímky (A) a typu použité

teplomìrné jímky; viz následující tabulka (platí pro dno teplomìrné jímky standardní tloušt´ky):

Pro teplomìrné jímky s nestandardní tloušt´kou dna (D) použijte vzorec: ML = A - D + 3.

Pøi výmìnì je tøeba vybrat délku teplomìrné vložky (IL) pomocí vzorce: IL = ML + E + 10.
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ML Typ teplomìrné 

jímky

ML Typ teplomìr-

né jímky

ML

TA 535 ML = A TW 15 ML = A (L) TA 570 ML = A - 3

TA 540 ML = A - 2 TA 560 ML = A - 3 TA 571 ML = A - 3

TA 550 ML = A - 3 TA 562 ML = A - 3 TA 572 ML = A - 3

TA 555 ML = A - 2 TA 565 ML = A - 3 TA 575 ML = A - 3

TA 557 ML = A - 2 TA 566 ML = A - 3 TA 576 ML = A - 2
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Obr. 8: Komponenty

Aèkoliv schéma zapojení jednoduchého èidla Pt 100 je vždy uvádìno ve 4 vodièové konfiguraci, pøipojení

pøevodníku lze provést rovnìž 3 vodièi, vynecháním pøipojení kterékoliv svorky. Konfigurace dvojitého

èidla Pt 100 se dvìma vodièi (tøída B) je k dispozici pouze u teplomìrných vložek s certifikací ATEX.

Použití standardních rozmìrù (prodlužovacího krèku a hloubky ponoru) umožňuje použití vložek u tep-

lomìrù rùzných typù a zaruèuje krátké dodací lhùty; to umožňuje našim zákazníkùm snížit poèet

náhradních dílù, které musí držet skladem.

Obr. 9: Standardní schémata elektrického zapojení (keramická svorkovnice)
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Certifikáty a schválení

Certifikace ATEX Certificate KEMA 01 ATEX1169 X (1 GD nebo 1/2 GD IIC EEx ia T6...T1 T85...450°C).

Schválení PED Je dodržena smìrnice pro tlaková zaøízení (Pressure Equipment Directive 97/23/CE, odpovídá
Naøízení vlády è. 26/2003 Sb.). Vzhledem k tomu, že odstavec 2.1 èlánku 1 nelze použít pro tento
typ pøístrojù, oznaèení  není požadováno pro TR 88, urèený pro všeobecné použití.

Materiálový certifikát Materiálový certifikát si mùžete vyžádat samostatnì. 

Zkušební protokol
a kalibrace

Pokud se týká zkoušek a kalibrace, "Inspekèní protokol" obsahuje prohlášení o shodì dle základních

bodù normy DIN EN 60751. 
"Tovární kalibrace" se provádí v autorizovaných laboratoøích EA (European Accreditation) E+H
podle interních postupù. Kalibraci lze vyžádat samostatnì v souladu s autorizovaným postupem EA
(SIT kalibrace). Provádí se kalibrace teplomìrné vložky. 

Další podrobnosti

Údržba Teplomìry Omnigrad S nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. 
V pøípadì komponent s certifikátem ATEX (pøevodník, teplomìrná vložka) nahlédnìte, prosím,
do pøíslušné dokumentace (viz kódy, uvedené na konci tohoto dokumentu).

Dodací lhùta Pro malý poèet (pøibližnì 10 kusù) a standardní provedení je dodací lhùta 10 pracovních dnù, podle
požadované konfigurace.
10 Endress+Hauser
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Informace pro objednání 
Struktura objednacího 
kódu 

  TR88- Certifikace 
A Do oblasti bez nebezpeèí výbuchu

B Certifikát ATEX II 1 GD EEx ia IIC

E Certifikát ATEX II 1/2 GD EEx ia IIC

G Certifikát ATEX II 1 G EEx ia IIC

H Certifikát ATEX II 3 GD EEx nA II

I Certifikát ATEX II 1 G EEx ia IIC T6, II3D

Hlavice; vývodka

A TA20A hliník, IP66/IP67; vývodka M20x1,5

4 TA20A hliník, IP66; konektor M12 PROFIBUS PA

2 TA20A hliník, IP66/IP67; závit 1/2” NPT

7 TA20B polyamid èerný, IP65; vývodka M20x1,5

E TA21E hliník, šroubovací víèko IP65; vývodka M20x1,5

6 TA20D hliník, vysoké víèko, IP66; vývodka M20x1,5

5 TA20D hliník, vysoké víèko, IP66; konektor M12

8 TA20D hliník, vysoké víèko, IP66; závit 1/2” NPT

J TA20J 316L, IP66/IP67; vývodka M20x1,5

K TA20J 316L, s displejem, IP66/IP67; vývodka M20x1,5

M TA20J 316L, IP66/IP67; konektor M12 PROFIBUS PA

R TA20R 316L, šroubovací víèko, IP66/IP67; vývodka M20x1,5

S TA20R 316L, šroubovací víèko, IP66; konektor M12

W TA20W hliník, kulová hlavice, IP66; vývodka M20x1,5

Y Zvláštní provedení, nutno specifikovat

Délka prodlužovacího krèku E

1 80 mm

2 100 mm

3 155 mm

4 165 mm

5 200 mm

8 60 mm

9 ... mm, podle specifikace

Procesní pøipojení

0 Není požadováno

A Závit M14x1,5

B Závit M18x1,5

C Závit G1/2”

E Závit 1/2” NPT

Y Zvláštní provedení, nutno specifikovat

Prùmìr prodlužovacího krèku; materiál

2 Bez krèku, k instalaci do existujícího krèku

1 11 mm; 316Ti

9 Zvláštní provedení, nutno specifikovat

Ponorná hloubka ML

A 110 mm

B 140 mm

C 170 mm

D 200 mm

E 260 mm

F 410 mm

X 35 mm

Y ... mm, podle specifikace

Prùmìr teplomìrné vložky; materiál

1 3 mm; 316L

2 6 mm; 316L

Pøevodník teploty pro montáž do hlavice; rozsah

C Svorkovnice

F Volné vodièe

2 TMT180-A21 pevný; pøesnost 0,2 K, od ... do ...°C, limitní rozsah -50...650°C

3 TMT180-A22 pevný; pøesnost 0,1 K, od ... do ...°C, limitní rozsah -50... 250 °C

4 TMT180-A11 PCP, pøesnost 0,2  K, od ... do ...°C, limitní rozsah -200...650°C

5 TMT180-A12 PCP, pøesnost 0,1  K, od ... do ...°C, limitní rozsah -50...250°C

G TMT181 (PCP); od ... do ...°C

H TMT182 (HART); od ... do ...°C

I TMT184 (Profibus PA)

9 Zvláštní provedení, nutno specifikovat
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Tøída odporového teplomìru; pøipojení

3 1x Pt 100 TF tøída A, - 50/400°C; 4-vodiè

7 1x Pt 100 TF tøída 1/3 DIN B, -50/400°C; 4-vodiè

B 2x Pt 100 WW tøída A, -200/600°C; 3-vodiè

C 1x Pt 100 WW tøída A, -200/600°C; 4-vodiè  

D 2x Pt 100 WW tøída A, -200/600°C; 2-vodiè  

F 2x Pt 100 WW tøída 1/3 DIN B, -200/600°C; 3-vodiè  

G 1x Pt 100 WW tøída 1/3 DIN B, -200/600°C; 4-vodiè  

Y Zvláštní provedení, nutno specifikovat

Materiálový certifikát

0 Není požadován

9 Zvláštní provedení, nutno specifikovat

Zkouška/kalibrace teplomìrné vložky

0 Není požadována

1 Inspekèní protokol k senzoru 

2 Inspekèní protokol k odpor. èidlu a pøevodníku

A Tovární kalibrace, jedno èidlo, 0, 100°C

B Tovární kalibrace, jedno èidlo, smyèka, 0, 100°C

C Tovární kalibrace, dvojité èidlo, 0, 100°C

E Tovární kalibrace, jedno èidlo, 0, 100, 150°C

F Tovární kalibrace, jedno èidlo, smyèka, 0, 100, 150°C

G Tovární kalibrace, dvojité èidlo, 0, 100, 150°C

Další možnosti volby

0 Nejsou požadovány

9 Zvláštní provedení, nutno specifikovat

TR88-  Úplný objednací kód
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Další dokumentace 
❑ Odporové teplomìry omnigrad TST - obecné informace TI 088T

❑ Prùmyslové ochranné trubky - øada Omnigrad TA TI138T

❑ Pøipojovací hlavice - Omnigrad TA 20 TI 072T

❑ Pøevodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP® Pt TMT 180 TI 088R

❑ Pøevodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP® PCP TMT 181 TI 070R

❑ Pøevodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP® HART® TMT 182 TI 078R

❑ Pøevodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP® PA TMT 184 TI 079R

❑ Teplomìrná vložka Pt 100 - Omniset TPR 100 TI 268T

❑ Teplomìrná jímka pro teplomìr - Omnigrad M TW 15 TI 265T

❑ Bezpeènostní pokyny pro použití v oblastech s nebezpeèím výbuchu XA 003T

❑ E+H Thermolab - Kalibraèní certifikáty pro prùmyslové termoèlánky 

a platné normy. Odporové teploměry a termočlánky TI 236T
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