Mineraal Geïsoleerde Weerstandsthermometers Type 17 en 18

Minerale geïsoleerde weerstandsthermometers,
geschikt voor een breed scala aan industriële
toepassingen tot 500°C (type 17) of 600°C (type 18).
Op maat gemaakt volgens uw specificatie.

TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

Type 17 en 18 Mineraal Geïsoleerde Weerstandsthermometers
Twee type sensoren zijn verkrijgbaar; Type 17, ons meest populaire type,
zijn economisch, semi flexibel en geschikt voor vele industriële
toepassingen tot 500ºC. Type 18 is het best geschikt voor toepassingen
tot 600ºC of waar een element met hogere nauwkeurigheid van
toepassing is.
Op maat gemaakt volgens uw specificatie
Deze voordelige thermometers munten uit door zeer hoge
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid, zijn buitengewoon
betrouwbaar en kunnen met korte levertijden worden geleverd

•

Als aanpassing aan de desbetreffende toepassing kunnen mineraal
geïsoleerde weerstandsthermometers gebogen, verdraaid of geknikt
worden zonder de functie nadelig te beïnvloeden.

•

Temperatuurbereik -100°C tot +600°C (afhankelijk van het model)

•

Verkrijgbaar in 2, 3 en 4 draadsaansluitng, in tolerantieklasse
B, A, 1/3, 1/5 of 1/10

•

RVS 316L Mantelbuis gefabriceerd volgens IEC 60751

•

UKAS Kalibratie beschikbaar

CU

•
•

G

•

Sensor Opbouw

De mineraalgeïsoleerde geleider en eventuele
kabelweerstand is een aanvulling op de weerstand
van de detectorelement van normaal 100 ohm bij
0°C. De kabelweerstanden kunnen worden
verminderd door het gebruik van een 3 of 4 draads
configuratie.

Type 17/18 sensoren zijn 100 ohm bij 0°C
met een interval van 38,5 ohm. Zowel
enkelvoudige als duplex-elementen van
Tolerantie Klasse B, A, 1/3, 1/5 en 1/10
zijn verkrijgbaar.

De naadloze metalen mantel en eindkap
zijn verkrijgbaar in roestvrij staal 316L met
een diameter van 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm,
4,5mm, 6,0mm of 8,0 mm. Het is ook
mogelijk om de mantel van een coating te
voorzien, neem contact op voor meer info
hierover.

Voor de montage van thermometers van het type 17/18
bestaat er een grote keuze uit messing- en RVS
klemkoppelingen ten behoeve van de verschillende
mantelbuis diameters.

De dikte van de wand van de mantelbuizen ligt
gewoonlijk in de buurt van de 10% van die van
de buitendiameter. Ze bezitten een zeer goede
weerstand tegen vorming van haarscheurtjes
en knikken hebben een goede buigzaamheid,
hetgeen de installatie vereenvoudigt.

De maximale bedrijfstemperaturen van de
gebruikte platina-elementen liggen tussen
minus 100 en plus 600°C. Wanneer er hogere
of lagere temperatuurbereiken verlangd
worden, kunt u met ons contact opnemen
over thermometers met uitgebreidere
temperatuurbereiken.

De geleiders en het element zijn geïsoleerd door
dichtgeperst magnesiumoxidepoeder. De
isolatieweerstand tussen het omhulsel en de
geleiders is meer dan 100 MegaOhm.

Een uitgebreide keuze
aansluitsoorten voor een hermetisch
dichte afsluiting van de mantelbuis is
verkrijgbaar.

Indien nodig zijn kabels met PVC-, PFA- of
glasvezel-isolatie verkrijgbaar met eventuele
afscherming/armering. Andere isolatiematerialen
zijn ook beschikbaar, Zie sectie 8 of neem contact
met ons op voor meer informatie.

De gebruikelijke buigradius is het 12 voudige van de mantelbuisdiameter. Bij het gebruik van buiggereedschappen
kan de buigradius tot op het 4 voudige van de buitendiameter teruggebracht worden. Echter in de buurt van de
meetpunt moet de mantelbuis niet gebogen of bewerkt worden
Kwaliteitscontrole: Alle materiaalsoorten en componenten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole tijdens de
productie en montage volgens ISO 9001.
Het is ook mogelijk om controles uit te voren zoals een rontgenscan of UKAS kalibratie.
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SECTIE

18

Type 17
Semi flexibel, mineraal geïsoleerd.
Algemeen toepasbaar,
Verschillende klasse elementen
mogelijk.

-100 tot +500°C

Type 18
Semi flexibel, mineraal geïsoleerd.
Geschikt voor toepassingen met
hoge nauwkeurigheid en / of hoge
temperaturen.

Aantal

R100

R1000

-100 tot +600°C

4

2

SECTIE

Temperatuurbereik

Weerstandswaarde

100W@0°C (0.003851°C )
-1

1000W@0°C (0.03851°C-1)

Aansluitingen
2

3

Mantel Ø
(mm)

3
Standaard Maten

17

Sensor Type
Description

SECTIE

1

SECTIE

SECTIE

Mineraal Geïsoleerde Weerstandsthermometers Type 17 en18

4

Schematisch

3

SECTIE

6

4 draads

Maximale afwijking @ 0ºC

Maximale afwijking @ 100ºC

B

±0,30°C

±0,80°C

A

±0,15°C

±0,35°C

1/3

±0,10°C

±0,27°C

1/5

±0,06°C

±0,16°C

1/10

±0,03°C

±0,08°C

0,118”

3,2mm

0,126”

4,5mm

0,177”

4,8mm

0,189”

6,0mm

0,236”

6,4mm

0,251”

8,0mm

0,315”

Beschikbare beschermmanteldiameters in mm
1,5mm

2,0mm

3,0mm

4,5mm

6,0mm

8,0mm

2 draads

✔

✔

✔

✔

✔

✔

3 draads

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4 draads

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2 draads

✔

✔

✔

✔

3 draads

✔

✔

✔

✔

4 draads

✔

✔

2 draads

Type 17

Type 17

3 draads

4 draads met blind lus

Tolerantie van het Element (IEC 60751 voor Pt100)

0,079”

3,0mm

Aansluitsoorten

2

3 draads

0,059”

2,0mm

Aansluitsoorten voor type 17 thermometers

5
1

2 draads

1,5mm

Elementen Aansluitdraden

4BL

Mantel Ø
(inches)

4 draads

Algemene informatie over weerstandsthermometers van het type 17

Meetweerstand

Beschermbuismateriaal

Mineraal geïsoleerde platina weerstandsthermometers omvatten standaard elementen met een
weerstand van 100 ohm bij 0°C met een fundamenteel interval van 38,5 ohm volgens IEC 60751 klasse
B (BS EN60751 klasse B). Alternatieve elementen en toleranties zijn beschikbaar (sectie 2 en 6). Er zijn
enkelvoudige, duplex- en triplex assemblages beschikbaar.
Standaard is het mantelmatieriaal van RVS316L. RVS316L is een 18/8 chroomnikkel-roestvrij staal
gemodificeerd door de toevoeging van molybdeen, dat zijn algemene corrosieweerstand en
mechanische sterkte moet verhogen. Samenstellingen met omhulsels in andere materialen kunnen op
aanvraag worden geleverd.
Standaard beschikbare diameters zijn 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6,0 mm en 8,0 mm.

Verjongde meetpunt

X

Bedrijfstemperaturen

Standaard Type 18 assemblages hebben een temperatuurbereik van -100°C tot + 600°C (Type 17's zijn
-100°C tot + 500°C). De afdichtingen worden normaal niet blootgesteld aan de temperaturen van de
sensor, in sectie 7 zijn de temperaturen van de afdichtingen te vinden. Er zijn uitvoeringen met een
bredere tip en andere afdichtingen verkrijgbaar (voor details hiervan kunt u contact met ons
opnemen).

Onderdompeldiepte

De dompeldiepte van weerstandthermometers van het type 17 moet minstens 60 mm zijn. Bij kleinere
dompeldieptes neem contact met ons op.

Reactietijden

De reactietijden van deze thermometers hangen sterk van de omstandigheden, het te meten medium
en de diameter af. Op aanvraag verschaffen wij u graag onze ervaringswaarden.

Meetstroom

De meetstroom bedraagt normaalgesproken ongeveer 1mA.

Isolatieweerstand

De isolatieweerstand tussen de aansluitkabels en beschermmantel is bij 230V wisselstroom >100 MW.

Normering

De meetweerstanden zijn volgens de IEC 60751. De uitvoering van thermometers van het type 17
daarentegen is niet genormeerd.

Buigradius

Normale minimale buigradius is 12 keer de manteldiameter. Dit kan worden teruggebracht tot 4 keer
als gebruikt gemaakt word van buig gereedschap. Buig niet binnen 50 mm van de sensorpunt.

T

max. 900mm

Mineraal geïsoleerde thermokoppels met een verjongde meetpunt hebben een snelle reactietijd
met een stabielevoeleropbouw en een klein verdringingsvolume in het meetvolume. De
diameter van de mantelbuis wordt doormiddel van rondkneden rond om de meetpunt verkleind.
Deze methode combineert de normaalgesprokentegenstrijdige voordelen van een robuuste
mantelbuis met grotere diameter met een meetpunt die gereduceerd isen daarmee een kleinere
thermische massa. Bij deze methode blijven de homogene eigenschappen van demantelbuis bij
de overgang tussen de twee diameters gelijk.
De lengte van de gereduceerde punt (X) kan elke lengte tot 900 mm hebben en vrijwel elke
diameter tussen 1,5 mmen 5,2 mm met de meest populaire maten wordt in de tabel getoond.
Neem contact met ons op voor andere maten.

Geschatte overgangsafstanden ('T' mm) voor gegeven Æ ‘A’ mm
ÆB

6,0mm

4,5mm

3,0mm

2,0mm

1,5mm

1,0mm

0,5mm

6,0mm

–

–

–

–

–

–

–

4,5mm

6

–

–

–

–

–

–

3,0mm

12

6

–

–

–

–

–

2,0mm

16

10

4

–

–

–

–

1,5mm

18

12

6

2

–

–

–
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SECTIE

Type 17 en 18 Mineraal Geïsoleerde Weerstandsthermometers
Soorten Eindafdichting

7

Afbeelding

Omschrijving

Afbeelding

25

CE1

Micro aluminium gegoten kop
voor mantel diameters van 3,0mm
tot 6,0mm

CE2L

8.5

6.3

100

Opgeperste RVS Overgangshuls
voor manteldiameters tot 3,0mm

MAA

29
29

CE2L
Overgangshuls geschikt tot 135°C
CE2LA Overgangshuls geschikt tot 235°C
Zie Sectie 8 als andere kabels gewenst zijn

31

7.5

100

Opgeperste RVS Overgangshuls met Anti-Knikveer
voor manteldiameters tot 3,0mm

Miniatuur aluminium gegoten kop
voor mantel diameters van 3,0mm
tot 8,0mm

CE2CTRL Overgangshuls geschikt tot 135°C
CE2CTRLA Overgangshuls geschikt tot 235°C
Zie Sectie 8 als andere kabels gewenst zijn

70

Miniatuur aansluitkop van
lichtmetaal spuitgietwerk met
schroefdeksel en vangketting.
Levering met klemkoppeling
M16x1,5mm voor kabeldiameters
tussen de 3 en 8mm. De
aansluitkop is geschikt voor
3P2L simplex en
duplexthermokoppels.

8.
5

CE2
CTRL

Mini-aansluitkop van lichtmetaal
spuitgietwerk met schroefdeksel.
Levering met klemkoppeling
M16x1,5mm geschikt voor
kabeldiameters van 4 tot 9,5mm.
De aansluitkop is geschikt voor
simplex en duplex thermokoppels.

4

CE1 Maximale bedrijfstemperatuur 135°C
Alleen geschikt voor tijdelijke afdichting voor
toepassingen waarbij een alternatieve
afdichting later toegepast word.

31

Omschrijving

interne afdichting met blanke aders
voor alle manteldiameters

5

29

100

12

CE4CL

Opgeperste RVS Overgangshuls
voor manteldiameters van 3,0mm tot 8,0mm

CE10
34

CE4CL Overgangshuls geschikt tot 135°C
CE4CLA Overgangshuls geschikt tot 235°C
Zie Sectie 8 als andere kabels gewenst zijn
29

100

8

100

CE3L

100

CE12
500

CE5S Overgangshuls geschikt tot 135°C
CE5SA Overgangshuls geschikt tot 235°C
Zie Sectie 8 als andere kabels gewenst zijn
112.5
2.55

Standaard 3 pins (Ronde) Stekker
voor manteldiameters van 1,5mm tot 8,0mm
Stekker geschikt tot 220°C
Stekker geschikt tot 300°C

G

CE6 afgebeeld

35

25

19

12

36

Stekker geschikt tot 220°C

34.5

Miniatuurstekker 3 pins (Plat)
voor manteldiameters van 1,5mm tot 3,0mm

8

Stekker geschikt tot 220°C
Stekker geschikt tot 300°C

G

CE7
CE7H

CE7 afgebeeld

CE9

CU

119

12

Miniatuurstekker 4 pins (Plat)
voor manteldiameters van 1,5mm tot 3,0mm

16
16

CE9

Bakelieten aansluitkop met
schroefdeksel en vangketting.
Levering met klemkoppeling
M16x1,5mm geschikt voor
kabel diameters van 3 tot 8mm.
De aansluitkop is geschikt voor
simplex en duplex sensoren
en word geleverd met plastic
aansluitblok.

IP67 Bakelieten kop
voor mantel diameters van 4,5mm
tot 8,0mm

0

24

CU

CE8

CE16

8

CE7

Standaard 4 pins (Ronde) Stekker
voor manteldiameters van 1,5mm tot 8,0mm

31.5

CU

CE8

15

Gietijzeren aansluitkop met
schroefdeksel en vangketting.
Levering met klemkoppeling
M20x1,5mm geschikt voor
kabel diameters van 6 tot 14mm.
De aansluitkop is geschikt voor
simplex, duplex en triplex
sensoren en word geleverd met
keramisch aansluitblok.

Miniatuur IP67 Bakelieten kop
voor mantel diameters van 3,0mm
tot 8,0mm

9.5

CE6
36.5 CE6H

CU

55

5

CE6

15

IP67 robuuste gietijzeren kop
voor mantel diameters van 4,5mm
tot 8,0mm

6.5

35

RVS Knelkoppeling M16mm x 1,5mm - VAST
voor manteldiameters tot 8,0mm

Standaard aansluitkop van
lichtmetaal spuitgietwerk met
schroefdeksel en vangketting.
Levering met klemkoppeling
M20x1,5mm geschikt voor
kabeldiameters van 3 tot 8mm.
De aansluitkop is geschikt voor
simplex en duplex thermokoppels.

8

18

16

CE5S

52

CE5
Overgangshuls geschikt tot 135°C
CE5A Overgangshuls geschikt tot 235°C
Zie Sectie 8 als andere kabels gewenst zijn

100

11

56

Messing Knelkoppeling M16mm x 1,5mm - VAST
voor manteldiameters tot 8,0mm

18

16

20

CE11

CE3L Overgangshuls geschikt tot 135°C
CE3LA Overgangshuls geschikt tot 235°C
Zie Sectie 8 als andere kabels gewenst zijn

Borgmoeren zijn beschikbaar in RVS voor de 3P3L-serie
en moet apart worden besteld als LN08S.

11

Opgeperste RVS Overgangshuls met M8x1mm(ISO) draad
voor manteldiameters tot 3,0mm

0

34

CE5

IP67 aluminium gegoten kop
voor mantel diameters van 4,5mm
tot 8,0mm

CE4CTRL Overgangshuls geschikt tot 135°C
CE4CTRLA Overgangshuls geschikt tot 235°C
Zie Sectie 8 als andere kabels gewenst zijn

50

20

Opgeperste RVS Overgangshuls met Anti-Knikveer
voor manteldiameters van 3,0mm tot 8,0mm

8

CE4
CTRL

12

36

CE17

52

Stekker geschikt tot 220°C

5
55

Bakelieten aansluitkop met
schroefdeksel en vangketting.
Levering met klemkoppeling
M20x1,5mm geschikt voor
kabel diameters van 6 tot 14mm.
De aansluitkop is geschikt voor
simplex en duplex sensoren
en word geleverd met plastic
aansluitblok.

vervolgd

4
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SECTIE

Mineraal Geïsoleerde Weerstandsthermometers Type 17 en18
Soorten Eindafdichting (vervolgd)

7

Afbeelding

Omschrijving

Afbeelding

68

Aansluitblok met veerdruk
voor mantel diameters van 3,0mm
tot 8,0mm

Aluminium aansluitkop met
schroefdeksel en vangketting.
Levering met klemkoppeling
M20x1,5mm geschikt voor
kabel diameters van 6 tot 14mm.
*De aansluitkop is geschikt voor
simplex en duplex sensoren, word
geleverd met aansluitblok.

56

CE18

23
98.5

33

CE20
13.5

25

RVS 316 kop
voor mantel diameters van 4,5mm
tot 8,0mm

8

2

CE19
46.5

SECTIE

49

8

42

Met DIN Montageplaat
voor mantel diameters van 3,0mm
tot 8,0mm

100

RVS-aansluitkop met
schroefdeksel en vangketting.
Levering met klemkoppeling
M20x1,5mm geschikt voor
kabel diameters van 6 tot 14mm.
De aansluitkop is geschikt voor
simplex en duplex thermokoppels
en word geleverd met keramisch
3P7D aansluitblok.

Veerbelaste meetinzit. De
eindafdichting is ingebouwd in
een klemmenstrook die geschikt
is om in een CE11, CE12, CE17 of
een andere standaard
aansluitkop te worden
ingebouwd. Geschikt voor gebruik
met diameter 3 mm, 4,5 mm, 6 mm
en 8 mm. Het keramische
aansluitblok heeft 2
bevestigingsgaten welke 33mm
uit elkaar zitten. Geschikt voor
simplex-, duplex- en
triplexassemblages.

2x 3.55

CE20/
BP

33
8.0

42

Veerbelaste montageplaat.
Deeindafdichting wordt
opgenomenin een montageplaat
die geschiktis voor montage in
een CE11,CE12, CE17 of een
anderestandaard aansluitkop.
Geschiktvoor gebruik met
alleenomhulsels van 3 mm, 4,5
mm, 6mm en 8 mm. Met
100mmaansluitdraden kan
eenverbinding worden gemaakt
meteen gemonteerde transmitter
ofeen ander geschikt
klemmenblok.

Pt-100 Kabels
Artikel

Afbeelding

RP

RP27 - 2 draads
RP37 - 3 draads
RP47 - 4 draads
RP67 - 6 draads
RP87 - 8 draads

RT

RT27 - 2 draads
RT37 - 3 draads
RT47 - 4 draads
RT67 - 6 draads
RT87 - 8 draads

RT

Omschrijving

Gegoten aluminium rechte kop
voor mantel diameters van 4,5mm
tot 8,0mm

Omschrijving

Artikel

PVC geïsoleerd met afscherming (105°C)
Kernen van 7 / 0.2mm gevlochten
koperengeleiders. draden PVC geïsoleerd en
getwist.Met intern gevochten afscherming.
PVCbuitenmantel.

Omschrijving
Enkele PFA Draad (250°C)
Eén draad van 7 / 0.2mm (0,22mm²). Rood en Wit.

PFA geïsoleerd met afscherming (250°C)
Kernen van 7 / 0.2mm gevlochten
koperengeleiders. draden PFA geïsoleerd en
getwist.Met intern gevochten afscherming.
PFAbuitenmantel.
PFA geïsoleerd met afscherming (250°C)
Kernen van 7 / 0.15mm gevlochten
koperengeleiders. draden PFA geïsoleerd en
getwist.PFA buitenmantel.

RT38 - 3 draads
RT48 - 4 draads

Afbeelding

TEF

TEF7 - 1 draads

RS

RS37 - 3 draads
RS47 - 4 draads
RS67 - 6 draads
RS87 - 8 draads

RF

RF37 - 3 draads
RF47 - 4 draads
RF67 - 6 draads

PFA / Siliconen rubber geïsoleerd (250°C)
Kernen van 7 / 0.2mm gevlochten
koperengeleiders. draden PFA geïsoleerd en
getwist. Siliconen buitenmantel.

Glasvezel geïsoleerd met RVS afscherming (480°C)
Kernen van 7 / 0.2mm gevlochten
koperengeleiders. aders dubbel voorzien van
glasvezel danglasvezel gevlochten en siliconen
geïmpregneerd.gebundelde draden, glasvezel over
het geheelgevlochten en geïmpregneerd met
siliconen.Roestvrij stalen gevlochten buitenmantel.

9

SECTIE

SECTIE

Als er geen kabel nodig is laat deze sectie dan leeg in de bestelcode en de sensor word gemaakt met 50mm teflon draden

Optionele Knelkoppeling

Dia.

1/8” BSPT

1/4” BSPT

1/2” BSPT

Dia.

1/8” BSPT

1/4” BSPT

1/2” BSPT

1,5mm

SFS18T15

SFS14T15

SFS12T15

4,5mm

SFS18T45

SFS14T45

SFS12T45

2,0mm

SFS18T20

SFS14T20

SFS12T20

6,0mm

SFS18T60

SFS14T60

SFS12T60

3,0mm

SFS18T30

SFS14T30

SFS12T30

8,0mm

–

SFS14T80

SFS12T80

Optionele 4-20mA Transmitter
(het bereik opgeven in °C)

10

Geschikt voor gebruik met
devolgende aansluitkoppen:
CE11, CE12, CE17, CE18 en CE19
en andere standaardkoppen
met33 mm bevestiging.

TXL
PRT

Andere afmetingen en materialen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voorbeeld bestelcode:
TXLPRT (0/200ºC)

Volledig gelineariseerd

Bestelcode - Voorbeeld
Type

Aantal
meetweerstanden
(Sectie 4 en 5)

17 - 1

-

Mantel
diameter
(Sectie 3)

6,0

Aantal
aansluitdraden
(Sectie 4
en 5)

-

3

-

Lengte
mantelbuis
(in mm)

Aansluitsoort
(Sectie 7)

Weerstandstype
(Sectie 2)

250

- CE4CL -

R100

Tolerantieklasse
(Sectie 6)

-

B

-

Aansluitkabels
(Sectie 8)

2M RP37

-

Verjongde tip
afmetingen
(indien gewenst)

Optionele
Knelkoppeling
(Sectie 9)

VERJONGDE TIP:
3.0mm x 50mm LANG

- SFS12T60 -
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Optionele 4-20mA
Transmitter
(Sectie 10)

5
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