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Minőség MADE IN GERMANY

Tartalom
Ebben az áttekintésben bemutatjuk Önnek a hőmérő és védőcső kínálatunkat.

• bimetál hőmérő
• gáznyomás hőmérő
• ipari üveghőmérő
és hozzájuk illő
• védőcső DIN 43 772 szerint
• tartozékok

Az alábbiakban egy rövid áttekintést találhat a hőmérőkről a 8-as katalógus részben. 
Emellett ismertetjük a védőcsövek közti különbségeket, és azok használatát.

• kiválasztás S.   3
• kiválasztási segédlet S.   4
• méréstechnikai tulajdonságok S.   5 
• háztöltés, hőállóság,

standard hőmérséklet érzékelő        S.   6
• típusáttekintés

– bimetál hőmérő   S.   7
– gáznyomású hőmérő  S.   8 –   9
– speciális hőmérő  S. 10 
– speciális érzékelő gáznyomású hőmérőhöz   S. 11
– védőcső  S. 12 – 13
– ipari üveghőmérő / tartozékok  S. 14 
– elektromos kiegészítő berendezések  S. 15

Tanusítványok

Minőségirányítási rendszer DIN EN ISO 9001:2008 alapján

GOST-típus tanusítvány Oroszországba Német Lloyd

GOST-R vámügyi célokra Oroszországba Orosz tengeri nyilvántartás

GOST- típus tanusítvány Ukrajnába EHEDG

GOST- típus tanusítvány Kazahsztánba 3A

További katalógus részek
Rész 1   Csőrugós üzemi nyomásmérők 1,0 - 2,5 osztály,

EN 837-1 szerint, mérési tartomány 0,6 - 4000 bar

Rész 2   Ellenőrző nyomásmérők csőrugóval EN 837-1 szerint,
 0,6 osztály, vagy jobbak, mérési tartomány 0,6 - 1600 bar

Rész 3   Membrános nyomásmérő vízszintes laprugóval, mérési
              tartomány 10 mbar - 40 bar

Rész 4    Membrános nyomásmérő függőleges laprugóval,
mérési tartomány 0,6 - 40 bar

Rész 5   Dupla- / differenciál- / abszolútnyomás-       
               nyomásmérő

Rész 6   Szelencés nyomásmérő, 2,5 mbar - 600 mbar;
folyadék nyomásmérő, 10 mbar - 100 mbar

Rész 7   Nyomásközlő 
(membrános nyomásközlő, csőnyomásközlő)

Rész 8    Hőmérő
(bimetál hőmérő, gáznyomású hőmérő, 
ipari üveghőmérő, védőcső, tartozékok)

Rész 9     Elektronika
9.1 kontakt kapcsoló nyomásmérőhöz / 
hőmérőhöz 9.2 nyomásátalakító 
9.3 digitális kijelző

Rész 10  Nyomásmérő-ellenőrző berendezés
(Dugattyús nyomásmérő, manométer ellenőrző pumpák)

Rész 11  Nyomásmérő tartozékok



Kiválasztás
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ház

üveg kapilláris
skálával

hőmérséklet 
felvevő (érzékelő)

felirat

Ipari üveghőmérő

Ipari üveghőmérő (DIN EN 16 195) 
a hőmérséklet függvényében változik a folyadék térfogata.

A robosztus fémházban található a mérő műszer, ami egy 
folyadékkal töltött tartályból és az ehhez csatlakoztatott zárt 
kapilláris üvegből áll.
A folyadék magasság szintje jelzi a kapilláris mérőhengerben a 
hőmérséklet nagyságát.

Védőcső

• ha a hőmérőt a folyamatosan üzemelő rendszerben le kell
cserélni, a védőcső eközben a helyén marad.

• ha olyan érzékelő típusokat használnak, amelyek
csatlakozása folyamatos szorítást, tömítést igényel

• olyan mérési folyamatokban, ahol az érzékelőt magas
mechanikus terhelés éri. pl. nagy folyamat nyomás, vagy 
nagysebességű áramlások.

• ha az érzékelő anyaga kémialilag nem ellenálló a mért
közegre, ebben az esetben a védőcsővet is  megfelelően
tartós anyaggal kell bevonni.

érzékelő
védőcső

Gáznyomású hőmérő (DIN EN 13 190) 

A mérőrendszer egy tartályból (aktív része az érzékelőnek), 
kapillárvezetékből és mérőelemből áll. Ez egy inert gázzal van 
feltöltve, általában nitrogén vagy hélium.
A kijelző a szerkezetből és egy mutatóból áll.

 kapillárcső

bimetál
kompenzáció

mérőelem
szerkezet

szerkezet

számlap

ház

szár

cső

tartály

érzékelő

mutató

érzékelő

számlap

ház

bimetál-spirál

Bimetál hőmérő (DIN EN 13 190) mutatós hőmérő 

ami egy spirál vagy csavart vonalú bimetál szalaggal működik.

A hőmérsékletváltozás függvényében a bimetál szalag csavarodik, 
elmozdul, ami egy tengelyen keresztül közvetlenül a mutatóra hat. 

Mutatós hőmérő

Beépítésre kerül, ha

Hőmérő védőcső (DIN 43 772) a hőmérséklet felvelőt 
(érzékelőt) elválasztja a mért közegtől. 

A gáznyomású hőmérők egy zárt rendszerben a lévő, a  
gázmennyiség hőmérséklettől függő változásából adódó 
nyomáskülönbséget használják a hőmérséklet mérésére
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Kiválasztási segédlet

Felhasználási feltételek vizsgálata
A megfelelő hőmérséklethez az alábbi felhasználási 
feltételeket kell figyelembe venni:

• mechanikai beépítési feltételek, mint a maximális
nyomás, áramlási sebesség, esetleges vibrációk és ütések

• hőmérsékleti beépítési feltételek: folyamat- és környezeti
hőmérséklet

• adatok a mért közegről fontosak a kémiai ellnállóképesség és
érzékelő alapanyagának meghatározására.

• különleges technológiai feltételek, vagy követelmények, mint a
bonyolult beszerelési feltételek az érzékelőhöz, vagy
közvetlenül nem leolvasható, nem megfigyelhető, vagy
nehezen hozzáférhető mérési hely, vagy ha a hőmérő cseréje
szükséges egy folytonosan működő rendszerben.

Amennyiben ezeket a feltételeket nem veszik figyelembe, az mérési 
hibákat, üzemzavarokat és a készülékek meghibásodását okozhatják.

Példa
A mért közeg nyomása eléri a 100 bar-t.
 védőcső beépítése ajánlott
Rázkódások és ütések lehetségesek
 a hőmérő házat csillapító folyadékkal ajánlott feltölteni 

Erős környezeti hőmérsékleti ingadozások várhatóak 
bimetall-hőmérők erre kiválóan alkalmasak

Tanácsok
Szívesen segítünk Önnek az adott alkalmazásoknak és beépítési 
körülményeknek megfelelő hőmérő kiválasztásában.

Kiválasztási kritériumok
hőmérő típus

bimetál gáznyomású

mérési tartomány -50 °C-tól
+600 °C-ig

-100 °C-tól
+600 °C-ig

pontosság Osztály 1 Osztály 1

800 mm-ig 2,50 m-ig

nem igen, 15 m
kérésre > 15 m

érzékelő hossz 
kapillárcsöves kivitel 
lehetséges
kontakt kapcsolós 
kivitel lehetséges nem igen

igen
nem minden típusra

igen
nem minden típusrakivitel eGauge-val 

környezeti 
hőmérséklet hatása a 
mérésre

nincs hatása igen (lásd 
méréstechnikai jellemzőknél)

környezeti hőmérséklet 
hatásainak kompenzálása

házon

nem szükséges rész kompenzáció 

kapillárcsövön

–  nem

vibrálás/rázás 
ellenállóképesség

háztöltés nélkül
nem 

alkalmas
részben 

alkalmas
háztöltéssel 

jó részben alkalmas

nem nemelhelyezéstől függ

környezeti összeegyeztethetőség jó jó

Gáznyomású hőmérő
• Gáznyomású hőmérőknél a a környezeti hatások abban az

esetben okozhatnak csak mérési hibákat, ha a
kapillárcső és/vagy a ház a referencia hőmérséklettől
(23 °C ± 2°C) eltérő környezetben van.

• A környezeti hőmérséklet csak kissé befolyásolja a mérési
eredményt, ha az aktív gázmennyiség (a tartály tartalma) az
inaktív gázmennyiséghez képest (a kapilláris és mérő elem)
sokkal nagyobb. Igény esetén legyártjuk Önnek a hőmérő
érzékelőt, aminek tartály mérete az adott alkalmazási
körülményekhez megfelelően illeszkedik.

• A környezeti hőmérséklet okozta mérési hibák
kiküszöbölésére ajánlott a kapillárcsöves, távoli mérési
pontoknál a hőszigetelés beépítése.

• Olyan alkalmazások esetében, ahol a környezeti hőmérséklet
állandó, lehetőség van arra, hogy a mérőrendszert egy
meghatározott kapillárcső hőmérséklethez igazítsuk.

• A környezeti hőmérséklet által okozott mérési hibák a
legtöbbször a mérési rendszerben a < 5% a mérési
tartományban / 10 K fordulnak elő.

Bimetál hőmérő
• Bimetál hőmérőknél nincs hatással a környezeti

hőmérséklet a mérési eredményekre.

Méréstechnikai jellemzők
Az érzékelő aktív részének (tartály vagy bimetall spirál) teljesen bele kell érnie a mért közegbe. Az aktív hossz-ról La és az ezekből 
következő minimális érzékelő hosszról az adott típushoz tartozó adatlapokon találhat információkat. 

Védőcső
• A védőcső növeli a hőmérők reakcióidejét, elsősorban a

védőcső és az érzékelő közti légrés miatt.

• A legtöbb alkalmazásban ez a tény nem releváns, mivel a
hőmérséklet általában nagyon lassan fut át a folyamaton. Csak
a hirtelen, ugrásszerű hőmérséklet változásnál lényeges, hogy
a mérési eredmény időben lekövesse a mért közeg
hőmérséklet változását.

• A reakció idő csökkentésére a termikus zsír használata
ajánlott (védőcső és érzékelő közé).

• Igény esetén a konkrét alkalmazásra elvégzünk
a védőcsőre egy számítást is.
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Méréstechnikai jellemzők

Számlap
Számlap feliratok, mérési tartományok, a skála felosztása és feliratai mind megfelelnek 
a DIN EN 13 190-nek.

A standard számlap fehér alapon fekete feliratos.  
A standard mérési tartományokat és skálafelosztásokat lásd a táblázatban.

A skála szöge 270  ± 20 °

Minden mutatós hőmérőt egy egyedi gyártási számmal látunk el, 
amit a számlapján feltüntetünk.

Skála tartomány, mérési tartomány, legkisebb egység 
és hibahatár DIN EN 13 190 szerint osztály 1

 Skála tartomány 
 °C

mérési 
tartomány   

0 — °C

legkisebb 
egység

°C:

hibahatár 
osztály 1
szerint +/- °C

elérhető
mérő-
rendszer:

   0 —   60 °C  10 —   50 °C   1   1 bimetál
   0 —   80 °C  10 —   70 °C   1   1

bimetál és
gáznyomású

   0 — 100 °C  10 —   90 °C   1   1

   0 — 120 °C  10 — 110 °C   2   2

   0 — 160 °C  20 — 140 °C   2   2

   0 — 200 °C  20 — 180 °C   2   2

   0 — 250 °C  30 — 220 °C   5      2,5

   0 — 300 °C  30 — 270 °C   5   5

   0 — 400 °C  50 — 350 °C 10   5

   0 — 500 °C   50 — 450 °C 10   5

   0 — 600 °C 100 — 500 °C 10 10

-100 — 100 °C -80 — -80 °C   2   2 gáznyomású
-50 —   50 °C -40 —   40 °C   1   1

bimetál és
gáznyomású

-40 —   40 °C -30 —   30 °C   1   1

-40 —   60 °C -30 —   50 °C   1   1

-30 —   50 °C -20 —   40 °C   1   1

-30 —   70 °C -20 —   60 °C   1   1
bimetál

-20 —   40 °C  10 —   30 °C   1   1
-20 —   60 °C -10 —   50 °C   1   1

bimetál és
gáznyomású

-20 —   80 °C -10 —   70 °C   1   1

  50 — 300 °C   80 — 270 °C   5     2,5

  50 — 400 °C 100 — 350 °C   5   5 gáznyomású
100 — 500 °C 150 — 450 °C 10   5

Skála tartomány, mérési tartomány, legkisebb egység 
és hibahatár DIN EN 13 190 szerint osztály 1

  Skála tartomány  
 °F

mérési 
tartomány

  0 — °F

legkisebb 
egység-

°C:

hibahatár 
osztály 1
szerint  +/- °F

elérhető
mérő-
rendszer:

0 — 150 °F 20 — 130 °F 2 1,8

bimetál és
gáznyomású

0 — 200 °F 20 — 180 °F 5 3,6

0 — 250 °F 20 — 230 °F 5 3,6

0 — 300 °F 40 — 260 °F 5 3,6

-50 — 130 °F -30 — 110 °F 2 1,8

-40 — 160 °F -20 — 140 °F 5 3,6

-30 — 120 °F -10 — 100 °F 2 1,8

-10 — 100 °F 10 — 80 °F 2 1,8 bimetál

20 — 240 °F 40 — 220 °F 5 3,6
bimetál és 

gáznyomású

30 — 140 °F 50 — 120 °F 2 1,8 bimetál

40 — 400 °F 80 — 360 °F 5 3,6

bimetál és 

50 — 300 °F 70 — 280 °F 5 3,6

50 — 500 °F 100 — 450 °F 5 4,5

100 — 800 °F 150 — 750 °F 10 9,0

100 — 1000 °F 190 — 910 °F 10 9,0

150 — 700 °F 200 — 650 °F 10 9,0

Skála tartomány- / mérési tartomány / hibahatárok DIN EN 13 190
Skála tartomány megadja a hőmérő teljes skáláját

A mérési tartomány az a terület, ahol korlátozottak a hibahatárok. 
A mérési tartomány határait egy nyíl jelöli a skála külső részén.

A hibahatár hőmérőinknél megfelel az 1-es pontossági osztály besorolásnak DIN EN 13 190 
szerint, és az abszolút értékek határozzák meg (lásd a táblázatban alul), pl. ± 1°C. 
A pontossági osztály jelzését a jobb alsó sarokban találhtaja meg.

Példa az ábrán látható számlapra:

Skála tartomány:  0 °C-tól 120 °C-ig 
Mérési tartomány:     10 °C-tól 110 °C-ig

Hibahatár ( megengedett hiba ) 
DIN  EN 13 190 szerint: +/- 2 °C

skála tartomány 
mérési tartomány

gáznyomású



Háztöltés, hőállóság, standard-
hőmérséklet érzékelő
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L, L1 =

Standard-hőmérséklet felvevő (érzékelő)
A..=                 érzékelő gáznyomású hőmérőhöz
B..=                 érzékelő bimetál hőmérőhöz La     =

      érzékelő hossz 
aktív hossz

Ház töltés
A mutatós hőmérők csillapító folyadékkal töltöttek, hogy a 
rázkódásnak, ütéseknek ellenálljanak. A csillapítás 
megakadályozza az érzékeny, mechanikus mozgó alkatrészek 
kopását, és javítja az eredmény leolvashatóságát is. A bimetál 
hőmérőknél a házon kívül az érzékelőt is csillapító folyadékkal 
töltik, hogy megvédjék a bimetál tekercset.

hőmérő
típus

csillapító folyadék mérési tartomány

gáznyomású
hőmérő

szikikon olaj minden mérési tartomány

bimetál
hőmérő

glicerin -20 °C-tól +100 °C-ig

szikikon olaj -40 °C-tól és  
+100 °C - 250 °C

Hőállóság
• Tárolási hőmérséklet:   – 40 °C-tól + 70 °C-ig

– 20 °C-tól 70 °C-ig töltött ház esetén

• Környezeti hőmérséklet:
töltetlen kivitel  – 40 °C -tól + 60 °C-ig
különleges berendezések – 60 °C -tól + 60 °C-ig

 – 20 °C -tól + 60 °C-igtöltött kivitel
különleges berendezések – 60 °C -tól + 60 °C-ig

Kérjük, vegye figyelembe az adatlapokon szereplő egyedi 
előírásokat a raktározásra és környezeti hőmérsékletre vonatkozóan. 
Kérjük, jelezze nekünk, ha a műszereket ettől eltérő, magasabb, 
vagy alacsonyabb környezeti hőmérsékletbe tárolják, vagy építik be. 

• Referencia hőmérséklet:   + 23 °C ± 2 °C

• Mért közeg hőmérséklet:
(hőmérséklet az érzékelőnél)

a hőmérő mérési határainak ezen 
belül kell maradnia. 
Igény esetén biztosítunk 
alacsonyabb vagy magasabb 
hőmérsékletre is alkalmas típusokat. 

érzékelő típus: A3, B3

csatlakozás

A1, B1 

menet nélküli, sima érzékelő anyacsavar

A4 , B4 
külső menetes, csavarható 
(védőcső ajánlott)

L

La

L

La

L

La

érzékelő típus: A5, B5

csatlakozó

A4.1, B4.1 

külső menet, fix
Külső menetes / szorítógyűrűs 
csatlakozó az érzékelőn állítható 
A1/B1 érzékelő szorítógyűrűs 
csatlakozóval

A6, B6
Külső menetes, dupla karmanytyú
A3/B3 érzékelő dupla karmantyúval

L

La

L

La

L1

La



Standard bimetál 
hőmérő
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ház CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű bajonett gyűrű 

CrNi-acél
bajonett gyűrű 
CrNi-acél

TBiSCh     / háztöltés nélkül TBiSChg     / háztöltés nélkül 
TBiSChgG  / háztöltéssel

Typ /    
háztöltés 

63, 100, 160 63, 80, 100, 125, 160

hőmérsékelt
felvevő (érzékelő) CrNi-acél, 1.4571 CrNi-acél, 1.4571

érzékelő típus B1, B3, B4, B4.1, B5 vagy B6 B1, B3, B4, B4.1, B5 vagy B6

érzékelő-Ø 6 vagy 8 mm 6 vagy 8 mm

érzékelő hossz Lmin vagy L1min-tól max. 800mm-ig Lmin vagy L1min-tól max. 800mm-ig

lásd a táblázatban az 5. oldalon lásd a táblázatban az 5. oldalon

osztály 1 osztály 1
pontosság 
(DIN EN 13190) 
adatlapok 8101 8102

ház CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű bajonettgyűrű

CrNi-acél
Bördelring
CrNi-acél

TBiGelCh  / háztöltés nélkül TBiGelChg    / háztöltés nélkül 
TBiGelChgG / háztöltéssel

típus / 
háztöltés

 névleges méret 63, 100, 160 63, 80, 100, 125, 160

hőmérséklet
felvevő (érzékelő) CrNi-acél, 1.4571 CrNi-acél, 1.4571

érzékelő típus B1, B3, B4, B4.1, B5 oder B6 B1, B3, B4, B4.1, B5 vagy B6

érzékelő-Ø 6 vagy 8 mm 6 vagy 8 mm

érzékelő hossz Lmin-tól vagy L1min-tól max. 800mm-ig Lmin-tól vagy L1min-tól max. 800mm-ig

mérési tartomány    lásd a táblázatban az 5. oldalon lásd a táblázatban az 5. oldalon

osztály 1 osztály 1
Pontosság 
(DIN EN 13190) 
Adatlapok 8111 8112

   csuklós,     
dönthető és fordítható

fix érzékelővel   

névleges méret

mérési tartományok



fix érzékelővel
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Standard gáznyomású 
hőmérő

G
eh
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se

ba
uf

or
m

en
, P

ro
ze
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an

sc
hl

üs
se

 s
ie

he
 D

at
en

bl
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te
r

ház CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű bajonett gyűrű 

CrNi-acél
bajonett gyűrű 
CrNi-acél

TSCh    / háztöltés nélkül 
TSChG / háztöltéssel

TSChg    / háztöltés nélkül 
TSChgG / háztöltéssel

típus / 
háztöltés

63, 100, 160,
250 (TSCh) 63, 80, 100, 160

hőmérséklet felvevő 
(érzékelő) CrNi-acél, 1.4571 CrNi-acél, 1.4571

érzékelő típus A1, A3, A4, A4.1, A5 vagy A6 A1, A3, A4, A4.1, A5 vagy A6

érzékelő -Ø 8, 10 vagy 12 mm 8, 10 vagy 12 mm

érzékelő hossz Lmin vagy L1min-tól max. 2,50m-ig Lmin vagy L1min-tól max. 2,50m-ig

mérési tartomány lásd a táblázatot az 5. oldalon lásd a táblázatot az 5. oldalon

osztály 1 osztály 1
pontosság 
(DIN EN 13190) 
adatlap 8201 8202

 csuklós, 
   dönthető és fordítható

ház CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű bajonett gyűrű 

CrNi-acél
bajonett gyűrű 
CrNi-acél

TGelCh    / háztöltés nélkül 
TGelChG / háztöltéssel

TGelChg    / háztöltés nélkül 
TGelChgG / háztöltéssel

típus /
háztöltés

névleges méret 63, 100, 160 63, 80, 100, 160

hőmérséklet 
felvevő (érzékelő) CrNi-acél, 1.4571 CrNi-acél, 1.4571

érzékelő típus A1, A3, A4, A4.1, A5 vagy A6 A1, A3, A4, A4.1, A5 vagy A6

érzékelő -Ø 8, 10 vagy 12 mm 8, 10 vagy 12 mm

érzékelő hossz Lmin vagy L1min-tól max. 2,50m-ig Lmin vagy L1min-tól max. 2,50m-ig

mérési tartományok lásd a táblázatot az 5. oldalon lásd a táblázatot az 5. oldalon

osztály 1 osztály 1
pontosság 
(DIN EN 13190) 
adatlap 8211 8212

névleges méret
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Standard gáznyomású 
hőmérő
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ház CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű bajonett gyűrű 

CrNi-acél
bajonett gyűrű 
CrNi-acél

TFCh    / háztöltés nélkül 
TFChG / háztöltéssel

TFChg    / háztöltés nélkül 
TFChgG / háztöltéssel

típus / 
ház töltés

névleges méret 63, 100, 160,
250 (TFCh) 63, 80, 100, 160

hőmérséklet 
felvevő (érzékelő) CrNi-acél, 1.4571 CrNi-acél, 1.4571

érzékelő típus A1, A3, A4, A5 vagy A6 A1, A3, A4, A5 vagy A6

érzékelő -Ø 8, 10 vagy 12 mm 8, 10 vagy 12 mm
érzékelő hossz / 
kapillárcső hossz LFL

Lmin vagy L1 min-tól max. 2,50m-ig 
LFL 1 m-től 15 m-ig

Lmin vagy L1min-tól max. 2,50m-ig 
LFL 1 m-től 15 m-ig

mérési tartományok lásd a táblázatot az 5. oldalon lásd a táblázatot az 5. oldalon

osztály 1 osztály 1
pontosság 
(DIN EN 13190) 
adatlap 8221 8222

kapillárcsöves 
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fix érzékelővel

Speciális
Dízel kipuffogógáz hőmérő

ház CrNi-acél CrNi-acél

gyűrű bajonett gyűrű 
CrNi-acél

bajonett gyűrű 
CrNi-acél

TAS TAF
típus / 
ház töltés

63, 80, 100 63, 80, 100

hőmérséklet felvevő 
(érzékelő) CrNi-acél, 1.4571 CrNi-acél, 1.4571

érzékelő típus A5.5, A1.5 vagy A3.5 A5.5, A1.5 vagy A3.5

érzékelő -Ø 10, 12 vagy 13 mm 10, 12 vagy 13 mm

érzékelő hossz /
kapillárcső hossz LFL

150, 200, 250, 300 vagy 400 mm 
Lmin = 150mm

150, 200, 250, 300 vagy 400 mm 
Lmin = 150mm
LFL 1 m-től 15 m-ig

mérési tartományok   0 - 120 °C
50 - 650 °C

  0 - 120 °C
50 - 650 °C

osztály 1 osztály 1
pontosság 
(DIN EN 13190) 
adatlap 8291 8292

kapillárcsöves

ház CrNi-acél CrNi-acél

gyűrű bajonett gyűrű 
CrNi-acél

négyszögletes ház, keskeny fekete keret, 
rögzítő konzol a kapcsoló panel telepítésére

TRCh TFQS
típus / 
ház töltés

100, 160 96x96, 144x144

hőmérséklet 
felvevő (érzékelő) CrNi-acél, 1.4571 CrNi-acél, 1.4571

érzékelő típus – A1, A3, A4, A5 vagy A6

érzékelő -Ø – 8, 10 vagy 12 mm

érzékelő hossz /
kapillárcső hossz LFL

Lmin-tól vagy L1min-tól max. 2,50m-ig 
LFL 1 m-től 15 m-ig

mérési tartományok
-40 / +40 °C
-30 / +50 °C
-20 / +60 °C

lásd a táblázatot az 5. oldalon

osztály 1 osztály 1
pontosság 
(DIN EN 13190) 
adatlap 8293 8225

Terem hőmérő Négyszögletű hőmérő kapcsoló 
panelekhez

névleges méret

névleges méret
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Speciális érzékelő gáznyomású 
hőmérőhöz

  Érzékelő szilárd cső nélkül
  Nehéz beépítési körülményekhez és hosszú védőcsövekhez

érzékelő típus:

beépítési forma

A3.2 A4.2 A4.3 
szilárd kapcsolat csővel az érzékelő és a hőmérő 
között, kapillárcső a csatlakozó csavar és a tartály 
között (aktív hossz.), így a kapillárcső a szükséges 
méretben a mért közegbe beleér

A2 A7 A7.1 
kapillárcső a hőmérő és az érzékelő között
(aktív érzékelő hossz.), szorítógyűrűs csatlakozó, a 
kapillárcsövön forgatható és elmozdítható, így a  
kapillárcső a szükséges méretben a mért közegbe beleér

CrNi-acél 1.4571 
választható Ø 8,10 vagy 12mm

CrNi-acél 1.4571
választható Ø 8, 10 vagy 12 mm

alapanyag   
Ø 
érzékelő hossz L /
kapillárcső hossz. LFL

L : 200 mm-től 15 m-ig LFL: 1 m-től 15 m-ig

csatlakozó anyacsavar
külső menet

csavarható
külső menet 

fix
anya csavar

külső menet, 
csavarható/ 
dupla karmantyú

külső menet, 
csavarható/ dupla 
karmantyú, 
csatlakozás a 
kapillárcsőhöz

kapillárcső 
CrNi-acél, Ø 2 mm  1 m, CrNi-acél, Ø 2 mm, kihajlás védelem 

a hőmérő házhoz

különlegességek –
védőcső nélküli behelyezéskor 
nem tömített, csak nyomásmentes 
mért közegek esetén

rögzítő gyűrű 
FPM (Viton®) 
mért közeg 
hőmérséklete : 
max. 180 °Cadatlap 8299.1 8299.2

  Felületi érzékelő hőmérséklet méréséhez  tartályok külső oldalán vagy csőfalakhoz 300 °C-ig

A1.1 A1.2
hőmérőkhöz, amik szilárd összeköttetéssel, vagy max 5m hosszú kapillárcsővel csatlakoznak az 

érzékelőhöz CrNi-acél 1.4571
90 mm

kb. 20 mm kb. 24 mm

érzékelő típus: 
beépítési forma 
alapanyag érzékelő 
hossz érzékelő 
szélesség 
kapcsolódó felület sima ívelt

adatlap 8299.4

L

La

L

La

L

La

LFL

La

LFL

La

LFL

La

  Élelmiszer-, bio- és gyógyszeripari felhasználásra, az érzékelőhöz szilárd összeköttetéssel, 400 °C-ig

A20.6A20.3 A20.1 A20.11 A20.12
hőmérőkhöz, amik szilád összeköttetéssel csatlakoznak az érzékelőhöz vagy a 

kapillárcsőhöz CrNi-acél 1.4435 
választható Ø 10 vagy 12 mm Ø 16 mm

érzékelő típus: 
beépítési forma 
alapanyag
Ø-tartály érzékelő 
hossz. L 30 mm bis 200 m

csatlakozó1) kúpos csatlakozó 
és anyacsavar, 

DIN11851

Clamp

Varivent  
Varinline®-házhoz

ISO 2852, 

csövekhez az ISO 

2037 és BS 4825 

szerint

DIN 32 676, 
A sorozat,

csövekhez
DIN 11 850 szerint

Tri-Clamp 
csövekhez BS 4825 

és O.D.-Tube, 
ASMEBPE és 

ISO1127 szerint

8299.3
1) más csatlakozók, mint pl. steril kapocs DIN 11 864-1, forma A, érzékelő típus 20.2 igény szerint
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Védőcső

SF4 SF4.1 SF4F SF4.1F

4 – 4F –

védőcső típus: 

forma (DIN 13 190) 

beépítési forma

egy részes1) X X X X

több részes 
alapanyag (standard, 
egyebek kérésre)

CrNi-acél 1.4571, 
1.7335 (13 CrMo 4-5) CrNi-acél 1.4571

csatlakozó behegesztéshez karima

külső menet belső menet külső menetérzékelőhöz csatlakozó
 megfelelő hőmérséklet 
érzékelő típus

standard A4, A4.1, A5, A5.5, A6,
B4, B4.1, B5, B6

A3, A3.5, 
B3

A4, A4.1, A5, A5.5, A6,
B4, B4.1, B5, B6

A3, A3.5, 
B3

speciális A4.2, A4.3, 
A7, A7.1

A3.2,
A2

A4.2, A4.3, 
A7, A7.1

adatlap 8.8110 8.8111 8.8112 8.8113

1) Védőcső és csavar szilárd anyagból, karimák a védőcsővel összehegesztve

védőcső típus: SF5 SF6, SF7 SF8 SF9

forma (DIN 13 190) 5 6, 7 8 9

beépítési forma

egy részes1) X X

több részes 
alapanyag (standard, 
egyebek kérésre)

CrNi- 1.4571, 
2.0401 (sárgaréz)

CrNi-acél 1.4571, 
1.7335 (13 CrMo 4-5)

X

CrNi-acél 1.4571
CrNi-acél 1.4571, 

1.7335 (13 CrMo 4-5)

csatlakozó külső menet

belső menet külső menetérzékelőhöz csatlakozó 
megfelelő hőmérséklet 
érzékelő típus

standard A3, A3.5, 
B3

speciális

A4, A4.1, A5, A5.5, A6, 
B4, B4.1, B5, B6 A4.2, 

A4.3, 
A7, A7.1 A3.2, A2

adatlap 8.8120 8.8121 8.8130 8.8131

 belső menet

X



  Védőcső

SK1 SK2 SK3.B SK4.B

– – – –

védőcső típus: 

forma (DIN 13 190) 

beépítési forma

egy részes1) X X

X Xkét részes 
alapanyag (standard, 
egyebek kérésre) CrNi 1.4571

csatlakozó külső 

menet szorítógyűrűs csavar a sima 

érzékelőhöz

behegesztéshez 

oldalsó rögzítő csavarok a sima 

érzékelőhöz

érzékelőhöz csatlakozó 
megfelelő hőmérséklet 
érzékelő típus

standard A1, A1.5
B1 B1

speciális – –

adatlap 8.8140 8.8141 8.8150 8.8151

SL1 SL11 SL12 SL3 SL6

– – –

védőcső típus: 

forma (DIN 13 190) 

beépítési forma

egy részes1) 

két részes X X X

csatlakozó2)

Clamp-csatlakozó

kúpos kapocs és 
rögzítő anya DIN 

11 851

Varivent®

Varinline® 
házhoz

ISO 2852,

ISO 2037 és BS 

4825 szerinti 

csövekhez 

DIN 32 676, 
A sorozat,

      DIN 11 850 
szerinti csövekhez

Tri Clamp
BS 4825 és O.D.-

Tube, ASME BPE és 
ISO 1127 szerinti 

csövekhez

CrNi 1.4435alapanyag (standard, 
egyebek kérésre) 
érzékelőhöz csatlakozó külső menet

megfelelő hőmérséklet 
érzékelő típus

standard A3
B3

speciális A2

adatlap 8.8160
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1) védőcső és csavar szilárd anyagból meghajlítva
2) más csatlakozók, mint pl. SL2, csatos DIN 11 864-1, kérésre forma A



Ipari üveghőmérő tartozékok

Ipari üveghőmérő T Ma 
felső rész típus A B C C C

méretek 110 x 30 150 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36

érzékelő típus 2 2 2 3 4
x x x – –külső menet1) 

anya csvar1) – – – x x 
(csak M24x1,5)

bepítési hossz L1 30 mm-től 63 mm-től 63 mm-től

érzékelő alapanyag sárgaréz sárgaréz sárgaréz

89 mm-től
St 35, 

sárgaréz karmanytú

155 mm-től
St 35, 

sárgaréz karmanytú

érzékelő-Ø (mm) 10 10 10 10 6,5

beépítési forma
V (egyenes)

VA2 VB2 VC2 VC3 VC4

H (90° szögben)

HA2 HB2 HC2 HC3 HC4

S (135° szögben)

SA2 SB2 SC2 SC3 SC4

adatlap (info-lap) T08-000-020 T08-000-026 T08-000-027 T08-000-028 T08-000-029
1) szállítható meneteket lásd az adatlapon (info-lapon)

Tartozékok DIN 43 772 szerint 
szár

HRtípus 
alkalmazás pl. a szigetelőanyag áthidalására

hegesztett csőtoldat
S2
folyamatcsatlakozás behegeszthető 

védőcsövekhez

alapanyag CrNi-acél 1.4571 CrNi-acél 1.4571
adatlap 8.8301 8.8301

további tartozékok 
csavaros csatlakozó

típus AV1 AV2

alkalmazás érzékelő A3/B3 érzékelő A4/B4; 
A4.1/B4.1

S1
érzékelő A4.1/B4.1 
és becsavarozható védőcsövek

alapanyag CrNi-acél 1.4571 CrNi-acél 1.4571 CrNi-acél 1.4571
8.8201 8.8201 8.8201adatlap

14AB/MT800010/11



AB/MT 8000 10/11   15

Elektromos tartozékok

Tartozékok

típus adatlapok

impulzusvezérelt multifunkciós 
relé  S és M kontakt kapcsolóhoz MSR 9521

multifunkciós relé
induktív kontakt kapcsolókhoz - nem 
gyújtószikramentes - 

MSR...-I 9531

kapcsoló leválasztó erősítő induktív 
kontakt kapcsolókhoz - 
gyújtószikramentes - 

KFA 9532

kapcsoló leválasztó erősítő
induktív kontakt kapcsolókhoz, biztonsági kapcsoló
 - gyújtószikramentes - -

KHA6-SH- Ex1 T09-000-041

tápegység modul
 - nem gyújtószikramentes 
-

MSR 000 9981

Szállítható elektromos tartozékok

típus adatlapok részletekkel 
az elektromos tartozékokról

Reed kapcsoló
(csak NG 63) R 201 T08-000-024

csúszó- vagy 
mágneses kapcsoló S vagy M 9100
induktív kontakt 
kapcsoló I 9000

9200
elektromos 
kontakt kapcsoló E 9000

9201
pneumatikus 
kontakt kapcsoló P 9000

9300

e-Gauge® eG n.n.

Szállítható hőmérő 
elektromos tartozékokkal
típus / háztöltés névleges          adatlapok   elektromos 

méret tartozékok 
típus

TSCh / háztöltés nélkül 
TFCh / háztöltés nélkül

 63 n.n. R 201

TSCh   / háztöltés nélkül 
TSChOe / háztöltéssel

100
160

8201.90 S*/M, I, E,
és P*

TGelCh / háztöltés nélkül 100,
160 

8211.90 S/M, I, E, 
és P*

100,
160

8221.90 S*/M, I, E, 
és P*

TFCh     / háztöltés nélkül  

TFChOe/ háztöltéssel 

TFQS   / háztöltés nélkül   96x 96,
144x144

8225.90 S/M, I, E, 
és P*

TRCh   / háztöltés nélkül 100,
160

8293.90 S/M, I, és E

TBiSCh   / háztöltés nélkül 
TBiGelCh / háztöltés nélkül

100 n.n. eG

* csak töltetlen műszerek esetében

9000
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