Czujniki temperatury
Typ 5224 do 5265
z termometrem oporowym PTC o dodatnim wspó³czynniku temperaturowym

Zastosowanie
Czujniki do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem
pomiarowym PTC (o dodatnim wspó³czynniku temperaturowym).
Podstawowe parametry w poni¿szych danych technicznych.

Czujnik temperatury z termometrem oporowym PTC
Czujnik zanurzeniowy z tulej¹

•

•

•

Czujnik przylgowy

•

Czujnik temperatury zewnêtrznej

•

Czujnik temperatury w pomieszczeniu
Zakres pomiarowy

•

–20 do 40°C

•

10 do 30°C
20 do 120°C
Element pomiarowy PTC

•

•

Ω

D³ugoœæ tulei zanurzeniowej
Tuleja zanurzeniowa G1⁄2 wykonana z
ciœnienie nominalne

•

PN

•

•

971 do 1925

694 do 1132

80

80

250

–

mosi¹dzu

CrNiMo

CrNiMo

–

16

40

40

–

Dopuszczalna temperatura medium

–20 do 120°C

Dopuszczalna temperatura otoczenia

–20 do 70°C

–20 do 100°C

Stopieñ ochrony

IP 00 (IP 54)

32

5264

5265

Typ

IP

–20 do 120°C

679 do 762

4 do 30°C

–20 do 85°C

–20 do 50°C

5224

5244

Rodzaj konstrukcji

Zastosowanie

zanurzeniowy czujnik temperatury z mosi¹dzu
z kablem przy³¹czeniowym o d³ugoœci 3m.
Zasilanie lub powrót obwodu grzewczego,
przygotowanie c.w.u.

zasilanie lub
pomiar
powrót obwodu temperatury
grzewczego.
zewnêtrznej.

czujnik temperatury w pomieszczeniu z korekcj¹
wartoœci zadanej
i prze³¹cznikiem
trybu pracy.
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Wskazówka
W przypadku czujników temperatury z elementem pomiarowym PTC o dodatnim wspó³czynniku temperaturowym nie
jest konieczna kompensacja rezystancji przewodów. Przy
d³ugoœci przewodu pomiêdzy czujnikiem a regulatorem powy¿ej 100 m, jego przekrój powinien wynosiæ 1,5 mm2.

Przewody ³¹cz¹ce czujniki temperatury z regulatorami i przewody zasilaj¹ce nale¿y uk³adaæ oddzielnie.

Tekst zamówienia
Czujnik temperatury typu ... z termometrem oporowym PTC,
d³ugoœæ tulei zanurzeniowej ... mm

Wymiary w mm i ciê¿ar

Zmiany techniczne zastrze¿one

SAMSON Sp. z o.o.

SAMSON AG

AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 201A
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
E-mail: samson@samson.com.pl

MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90

T 5202 PL

