
TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

Een reeks van geflensde en van schroefdraad 
voorziene dompelhulzen om thermokoppels 
of  weerstandsthermometers te 
beschermen/isoleren. 
Een ruime keuze aan mantelmaterialen, 
waaronder PTFE welke geschikt is in een 
chemische toepassing/omgeving.

Dompelhulsen -  
Type 20
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Type 20 Dompelhulzen met procesaansluiting 
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2 Mantel materiaal
Materiaal Eigenschappen Eigenschappen Max. Temp.

316L
Roestvaststaal 316L 
18/8/1 Ni / Cr / Molybdeen 
gestabiliseerd volgens BS EN 10088, 
Materiaalnummer : 1,4404

Goede corrosiebestendigheid bij hoge temperaturen en 
geschikt voor gebruik in zwavelhoudende omgevingen. 316 
roestvrij staal heeft een hoge oxidatiebestendigheid.

800°C

310
Hittebestendig roestvaststaal 310 
X15CrNiSi25-20 
Chroom/Nikkel legering 
Materiaalnummer : 1,4845

Hoogtemperatuursbestendig RVS met een uitstekende 
corrosiebestendigheid vooral in stikstofhoudende, 
zuurstofarme en kooldioxidehoudende omgevingen. Goede 
bestendigheid tegen verkolen. Geschikt voor gebruik in de 
ovenbouw, in de aardolie- en petrochemische industrie, in 
cementovens, steenovens en in de glasproductie.

1100°C

600
Inconel 600* 
NiCr15Fe 
Nikkel/Chroom/IJzer legering  
Materiaalnummer : 2.4816

Geschikt voor extreem bijtende atmosferen bij hoge 
temperaturen. Zeer goede mechanische eigenschappen bij 
hoge temperaturen. Uitstekende oxidatiebestendigheid. 
Zeer bestendig tegen halogeen, chloor en chloorwaterstof. 
Niet te gebruiken in zwavelhoudende atmosferen boven 
500°C. Niet geschikt voor thermokoppels van het type R, S 
en B boven de 800°C.

1100°C

800
Incoloy 800* 
X10NiCrAlTi32-20 
IJzer/Nikkel/Chroom/Titaan legering 
Materiaalnummer : 1,4876

Geschikt voor extreem bijtende atmosferen bij hoge 
temperaturen. Bezit goede weerstandsbestendigheid 
tegenover oxiderende en zwavelhoudende omgevingen. 
Goede bestendigheid tegenover verkolen.

1100°C

825
Incoloy 825* 
IJzer/nikkel/ chroomlegering 
Voor BS EN 10204,  
Materiaalnummer : 2.4858

IJzer / nikkel / chroomlegering met toevoegingen van 
molybdeen, koper en titanium. Uitzonderlijke weerstand 
tegen corrosieve omgevingen. Bestand tegen doorroesten.

1250°C
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3 Standaard Procesaansluiting
Procesdraad Sensor draadingang
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1/2in BSPT/BSPP/NPT 1/4in BSPT/BSPP/NPT

3/4in BSPT/BSPP/NPT 1/2in BSPT/BSPP/NPT

1in BSPT/BSPP/NPT 3/4in BSPT/BSPP/NPT

Bestelcode - Voorbeeld

Type Stijl Mantelbuis werkstof 
(zie deel 2)

Procesdraad 
(indien gewenst, zie deel 3)

Sensor draadingang 
(zie deel 3)

Dompeldiepte “U” * 
(in mm)

Boor diameter 
(zie deel 4)

Buitendiameter 
(‘P1’, zie deel 4)

Mantel opties 
(zie deel 5)

Taps 
(‘P2’)

20 - WH - 316L - 1/2" BSPT - 1/4" BSPP - 200 - 8.48 - 12.7 - RECHTE - —
* Insteeklengte is gemeten vanaf de tip tot aan de draad voor taps toelopende draden,  voor parallelle draden word gemeten vanaf de zeskant (boven de draad).

Afmeting T is meestal 25 mm tenzij 
er een verlenging nodig is.  
 
Maten K en L  worden aanbevolen 
in BS ES 61152 

 
De procesdraad is meestal BSP- of NPT / API of ISO 
andere soorten draad zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
De Female Sensordraad is meestal BSP- of NPT/API. ISO 
en andere soorten draad zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Afmeting U (dompeldiepte) is de lengte 
onder de draad voor een tapse draad en 
onder de zeskant voor een parallelle draad.

*P1P2  
(Alleen voor tapse uitvoering)

Dompelhulzen met schroefdraad voor thermokoppel- en RTD-sensoren  
Onze Dompelhulzen kunnen op maat gemaakt worden in verschillende lengtes, 
diameters en mantelmaterialen met verschillende soorten procesaansluitingen. 
Dompelhulzen zijn nodig voor wanneer een toepassing de verwijdering van een 
sensor vereist zonder het proces te onderbreken maar ook voor het beschermen van 
sensoren tegen chemicaliën of schadelijke atmosferen. Een gelaste constructie is 
mogelijk of een massief model waarbij het geheel op een CNC machine gefreesd 
word. 

•     Ideaal voor wanneer een toepassing de verwijdering van een sensor vereist 
zonder het proces te onderbreken 

•     Onze thermowells kunnen van een gelaste constructie zijn met een parallelle 
mantel of machinaal gefreesd met een parallelle of taps toelopende mantel 

•     Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met zowel BSP- als NPT 
procesaansluitingen. Andere soorten draad zijn op aanvraag verkrijgbaar 

•     Op maat gemaakt en beschikbaar in vele materialen 

•     Test- en certificatiediensten omvatten: 
ASME PTC 19.3 TW-2010 (zendfrequentieberekening), druktesten, MTC's, 
röntgenstraling, kleurstofpenetratie, volledige penetratielas en NACE MR0175 
(hardheidstest)

Opmerkingen: 
* P1 = Buitendiameter van thermowell onder de draad 
   P2 = maat aan onderkant van thermowell (vereist voor tapse mantel) 
 
De boring /ID van de dompelhuls is meestal zodanig dat de sensor eenvoudig kan 
worden geplaatst. De speling moet minimaal blijven om de thermische respons te 
maximaliseren
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1 Type Dompelhuls
Omschrijving Afbeelding

WH
Gelaste dompelhuls met mannelijke 
procesdraad en vrouwelijke 
sensoraansluiting. Rechte uitvoering.

SH

Gefreesd uit masieve staf met 
mannelijke procesdraad en 
vrouwelijke sensoraansluiting 
Tapse of rechte uitvoering

SW

Socket Weld-type. Gefreesde 
thermowell, geschikt voor 
toepassingen met lasverbindingen. 
Taps toelopend, parallel of 
trapsgewijs uitgevoerd.
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276
Hastelloy C276* 
Nikkel / chroom / ijzer / molybdeen 
tot ASTM B574,  
Werkstoff No .: 2.4819

Uitstekende corrosieweerstand tegen zowel oxiderende 
als reducerende media en uitstekende weerstand tegen 
plaatselijke corrosie-aanval. Uitstekende weerstand tegen 
zwavelverbindingen en chloride-ionen.

1250°C

400
Monel 400 
Nikkel 30% koper / ijzer 
Volgens BS 3076, 
Materiaalnummer : 2.4360

Monel is vooral bestand tegen corrosie door zeewater en 
heeft een sterke taaiheid over een groot 
temperatuurbereik.

1250°C

PTFE PTFE 
Polytetrafluoroethylene

PTFE, een op fluorokoolstof gebaseerd polymeer, biedt een hoge 
chemische weerstand, lage wrijving en elektrische en thermische 
isolatie over een groter temperatuurbereik dan de meeste kunststoffen. 
Perfect voor het beschermen van metalen tegen zuuraanvallen.

250°C

Andere mantelmaterialen zijn op aanvraag verkrijgbaar. * Merknaam
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4 Boring en Buitenmaten
Buitendiameter Boor diameter Minimale Draadgrootte
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12,7mm 8,48mm 1/2”

15,9mm 11,8mm 1/2”

21,3mm 15,9mm 3/4”

26,7mm 20,9mm 1”

Bovenstaand zijn de aanbevolen boringen en buitendiameters voor 20WH dompelhulzen. 
Voor machinale bewerkingen van massieve 20SH dompelhulzen is de boring op maat gemaakt 
volgens uw specificaties.

Standaard hebben de gelaste constructies een BSPP draad. Een gefreesde dompelhuls zonder las 
is ook mogelijk en op aanvraag verkrijgbaar
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5 Mantel opties
Rechte uitvoering Tapse uitvoering Trapsgewijs uitgevoerd

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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Dompelhulzen met flens Type 20
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* Insteeklengte is onder draadstart, voor taps toelopende draden onder flens. 
** Flensdetails: maat, rating facing, PCD en gatgrootte indien nodig.

Geflensde thermowells voor thermokoppel- en RTD-sensoren  
De dompelhulzen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, draden en materialen 
en zijn geschikt voor de meeste toepassingen. 
Deze zijn nuttig indien de sensoren verwijderd moeten worden zonder dat het 
proces onderbroken hoeft te worden, maar ook voor bescherming van de 
sensoren tegen chemicalien of schadelijke atmosferen. Gelaste maar ook 
gefreesde uitvoeringen zijn mogelijk 

•     Ideaal voor wanneer een toepassing de verwijdering van een sensor vereist 
zonder het proces te onderbreken 

•     Onze thermowells kunnen van een gelaste constructie zijn met een parallelle 
mantel of machinaal gefreesd met een parallelle of taps toelopende mantel 

•     Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met vlakke of geboorde flenzen. 
Andere flenzen zijn op aanvraag verkrijgbaar 

•     Op maat gemaakt en beschikbaar in vele materialen 

•     Test- en certificatiediensten omvatten: 
ASME PTC 19.3 TW-2010 (zendfrequentieberekening), druktesten, MTC's, 
röntgenstraling, kleurstofpenetratie, volledige penetratielas en NACE MR0175 
(hardheidstest)
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1 Type Dompelhuls
Omschrijving Afbeelding

WF
Gelaste flens op een gelaste 
dompelhuls met een binnendraad 
aansluiting.  Rechte uitvoering.

WFS

Gelaste flens op een massief 
gefreesde dompelhuls  met een 
binnendraad aansluiting. Rechte of 
tapse uitvoering.

VS

Vanstone Type. Massief gefreesde 
dompelhuls, ontworpen om te worden 
gemonteerd tussen twee bijpassende flenzen. 
Afmetingen moeten overeenkomen met de 
maten van het verhoogde oppervlak van de 
procesflens. Taps toelopend of trapsgewijs.

Sp
ec
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le 276

Hastelloy C276* 
Nikkel / chroom / ijzer / molybdeen 
tot ASTM B574,  
Werkstoff No .: 2.4819

Uitstekende corrosieweerstand tegen zowel oxiderende 
als reducerende media en uitstekende weerstand tegen 
plaatselijke corrosie-aanval. Uitstekende weerstand tegen 
zwavelverbindingen en chloride-ionen.

1250°C

400
Monel 400 
Nikkel 30% koper / ijzer 
Volgens BS 3076, 
Materiaalnummer : 2.4360

Monel is vooral bestand tegen corrosie door zeewater en 
heeft een sterke taaiheid over een groot 
temperatuurbereik.

1250°C

Andere mantelmaterialen zijn op aanvraag verkrijgbaar. * Merknaam
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5 Mantel opties
Rechte uitvoering Tapse uitvoering Trapsgewijs uitgevoerd

Verschillende flenzen zijn beschikbaar, zie 
sectie 3 voor meer informatie of neem 
contact op met ons.

Als geen 
verlenging nodig 
is zal deze maat 
(aangeduid met 
T) meestal 25 
mm zijn. 

Voorbeeld dompelhuls met flens

*P1
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4 Boring en Buitenmaten
Buitendiameter Boor diameter
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12,7mm 8,48mm

15,9mm 11,8mm

21,3mm 15,9mm

26,7mm 20,9mm

Bovenstaand zijn aanbevolen boringen en buitendiameters voor 20WF dompelhulzen. Voor 
20WFS of 20VS. Types is de boring naar uw specificaties (bij een 6mm sensor zal de boring 
bijvoorbeeld 7mm worden)
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3 Standaard flenzen
Dia. Nominale Druk Uitvoering Opmerkingen

FL05 1/2”

Class 150 tot 2500 (lb) 
PN 10 tot 250 (bar) 
5K en 10K (Kg/cm3)

FF (Flat Face) 
RF (Raised Face) 
RTJ (Ring Type Joint) 
TRI (Tri Clamp)

Flenzen worden 
vervaardigd in 
overeenstemming 
met internationaal 
erkende normen 
zoals ANSI, DIN of 
JIS.

FL15 1+1/2”

FL20 2”

Over het algemeen worden flenzen geleverd in 304 of 316 roestvrij staal,  er zijn ook andere materialen beschikbaar 
indien gewenst. Andere soorten flenzen zijn beschikbaar, neem contact met ons op voor meer informatie.

Bestelcode - Voorbeeld

Type Stijl
Mantelbuis 

werkstof 
(zie deel 2)

Sensor draadingang 
(zie deel 3)

Dompeldiepte “U” 
* 

(in mm)

Boor diameter 
(zie deel 4)

Buitendiameter 
(‘P1’, zie deel 4)

Flens Eigenschappen ** 
(zie deel 3)

Mantel opties 
(zie deel 5)

Taps 
(‘P2’)

20 - WF - 316L - 1/2" BSPP - 300 - 11.8 - 15.9 - FL15/150RF - RECHTE - —

P2  
(Alleen voor tapse uitvoering)

Toelichting: 
*  P1 = Buitendiameter van dompelhuls onder de flens 
    P2 = Tip-diameter van de dompelhuls (indien een tapse dompelhuls nodig is)  
 
De boring /ID van de dompelhuls is meestal zodanig dat de sensor eenvoudig 
kan worden geplaatst. De speling moet minimaal blijven om de thermische 
respons te maximaliseren

Dompeldiepte U is de lengte van de flens tot aan de tip

SE
CT
IE

2 Mantel materiaal
Materiaal Eigenschappen Eigenschappen Max. Temp.

316L
Roestvaststaal 316L 
18/8/1 Ni / Cr / Molybdeen 
gestabiliseerd volgens BS EN 10088, 
Materiaalnummer : 1,4404

Goede corrosiebestendigheid bij hoge temperaturen en 
geschikt voor gebruik in zwavelhoudende omgevingen. 316 
roestvrij staal heeft een hoge oxidatiebestendigheid.

800°C

310
Hittebestendig roestvaststaal 310 
X15CrNiSi25-20 
Chroom/Nikkel legering 
Materiaalnummer : 1,4845

Hoogtemperatuursbestendig RVS met een uitstekende 
corrosiebestendigheid vooral in stikstofhoudende, 
zuurstofarme en kooldioxidehoudende omgevingen. Goede 
bestendigheid tegen verkolen. Geschikt voor gebruik in de 
ovenbouw, in de aardolie- en petrochemische industrie, in 
cementovens, steenovens en in de glasproductie.

1100°C

600
Inconel 600* 
NiCr15Fe 
Nikkel/Chroom/IJzer legering  
Materiaalnummer : 2.4816

Geschikt voor extreem bijtende atmosferen bij hoge 
temperaturen. Zeer goede mechanische eigenschappen bij 
hoge temperaturen. Uitstekende oxidatiebestendigheid. 
Zeer bestendig tegen halogeen, chloor en chloorwaterstof. 
Niet te gebruiken in zwavelhoudende atmosferen boven 
500°C. Niet geschikt voor thermokoppels van het type R, S 
en B boven de 800°C.

1100°C

800
Incoloy 800* 
X10NiCrAlTi32-20 
IJzer/Nikkel/Chroom/Titaan legering 
Materiaalnummer : 1,4876

Geschikt voor extreem bijtende atmosferen bij hoge 
temperaturen. Bezit goede weerstandsbestendigheid 
tegenover oxiderende en zwavelhoudende omgevingen. 
Goede bestendigheid tegenover verkolen.

1100°C

825
Incoloy 825* 
IJzer/nikkel/ chroomlegering 
Voor BS EN 10204,  
Materiaalnummer : 2.4858

IJzer / nikkel / chroomlegering met toevoegingen van 
molybdeen, koper en titanium. Uitzonderlijke weerstand 
tegen corrosieve omgevingen. Bestand tegen doorroesten.

1250°C
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