
TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

Minerale geïsoleerde thermokoppels, 
geschikt voor een breed scala aan 
industriële toepassingen tot 1400ºC.  

Op maat gemaakt volgens uw specificatie, 
mantel-diameters beschikbaar van 0,25 mm 
tot 10,8 mm diameter.

Mineraal geïsoleerde thermokoppels -  
Type 12
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Indien gewenst kunnen bijbehorende thermo- en 
compensatiekabels met PVC, PFA en glasvezelisolatie direct 
aangesloten worden. Bovendien zijn kabels met een RVS draad 
gevlecht alsook speciaal afgeschermde kabels bij TC Meet- en 
Regeltechniek verkrijgbaar.

Het dichte magnesiumoxidepulver 
isoleert de beide thermodraden van 
elkaar en van de mantelbuis met een 
isolatieweerstand van ten minste 
100 MΩ.

De thermodraden zijn vlamboog gelast. De 
meetpunt kan geïsoleerd van de 
mantelleiding gelast worden, of samen met 
de mantelleiding verlast worden of kan 
zelfs uit de mantelleiding steken om de 
reactietijden te verkorten.

De naadloze mantelbuis is in verschillende werkstoffen en in diameters van 
0,25mm tot 10,8mm verkrijgbaar. De materiaalkeuze omvat diverse RVS 
soorten, Inconel 600, Incoloy 800, chroomstaal, Hastelloy X alsook 
Nicrobell D. Daarnaast kunnen mantelbuizen voor in bijzonder bijtende 
omgevingen van een fluorplastische overtrek voorzien worden. 
De complete assemblage is een compacte, beschermde, hermetisch 
afgesloten, semi-flexibele sonde die de geleiders volledige bescherming 
biedt tegen oxidatie en corrosie. 
Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in extreme omgevingscondities van 
hoge trillingen, druk / vacuüm. Temperatuurbereik van -200°C tot +1400°C.

Voor de montage van thermokoppels van het 
type 12 is een assortiment aan messing en RVS 
klemkoppelingen passend op de diameter van 
de mantelbuis verkrijgbaar.

De inbouwlengtes van de mineraal geïsoleerde 
thermokoppels worden volgens klantspecificaties 
gemaakt. Lengtes van enkele millimeters tot 200 meter 
zijn afhankelijk van het mantelbuismateriaal mogelijk.

Diverse aansluitmogelijkheden met 
een hermetisch gesloten 
mantelbuis zijn verkrijgbaar.

Type 12 Mineraal geïsoleerde thermokoppels 
•      Thermokoppels van het type 12 zijn geschikt voor toepassingen met 

gebruikstemperaturen van -200ºC tot +1400ºC 
•     Deze temperatuursensoren garanderen een hoge meetnauwkeurigheid 

stabiliteit van de thermospanningen tijdens de volledige levensduu 
•     Het magnesiumoxide waarin de thermomodraden ingebed zijn, heeft 

zowel een hoge elektrische isolatieweerstand alsook goede 
warmtegeleidingseigenschappen en garandeert daarmee korte 
reactietijden bij temperatuurveranderingen 

•     UKAS Kalibratie is mogelijk 
•     De mantel die wordt gebruikt om deze assemblages te vervaardigen, 

voldoet aan BS EN 61515: 1996 / IEC 61515: 1995 en BS EN 60584 klasse 2, 
andere toleranties zijn op aanvraag beschikbaar 

•     Mineraal geïsoleerde thermokoppels worden van de thermokoppels K, 
T, J, N, E, R, S, B, U of L met een diameter van 0,25 tot 10,8mm en alle 
gewenste lengtes vervaardigd 

•     De sensoren kunnen in het algemeen worden gebogen en gedraaid voor 
bepaalde toepassingen zonder enig prestatieverlies 

•     Voor toepassingen waarbij snelle antwoordtijden, een stabiele 
voeleropbouw en een geringe thermische massa in het meetvolume 
verlangd worden, kunnen mineraal geïsoleerde thermokoppels van een 
verjongde meetpunt voorzien worden

K

Opbouw Sensor

Kwaliteitscontrole. alle gebruikte materialen worden aan strenge kwaliteitsnormen 
onderworpen tijdens de productie en samenstelling volgens ISO-9001 
 
UKAS kalibratie is beschikbaar als aanvullende service voor ons assortiment mineraal 
geïsoleerde thermokoppels.

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 – – –

1,0mm 20 14 8 4 2 – –

0,5mm – – – 6 4 2 –

X T
max. 900mm

Verjongde meetpunt

Mineraal geïsoleerde thermokoppels met een verjongde meetpunt hebben een snelle reactietijd met een stabiele 
voeleropbouw en een klein verdringingsvolume in het meetvolume. De diameter van de mantelbuis wordt door 
middel van rondkneden rond om de meetpunt verkleind. Deze methode combineert de normaalgesproken 
tegenstrijdige voordelen van een robuuste mantelbuis met grotere diameter met een meetpunt die gereduceerd is 
en daarmee een kleinere thermische massa. Bij deze methode blijven de homogene eigenschappen van de 
mantelbuis 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 0,5 mm 
en 6,2 mm met de meest populaire maten wordt in de tabel getoond. Neem contact met ons op voor andere maten.
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2 Mantel materiaal
Sheath Specifications Eigenschappen Max. Temp.

321
Roestvaststaal 321 
X6CrNiTi18-10 
Chroom/Nikkel/Titaan legering 
Werkstoff No : 1,4541

Deze werkstof bezit een zeer goede corrosiebestendigheid 
tegenover agressieve omgevingen en een hoge taaiheid 
over het gezamenlijke bereik. Geschikt voor gebruik in de 
chemische apparatenbouw, in warmtewisselaars, 
gloeiovens en de aardolie- en petrochemische industrie.

800°C

316
Roestvaststaal 316 
18/8/1 Ni / Cr / Molybdeen 
gestabiliseerd volgens BS EN 10088, 
Werkstoff No : 1,4401

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 
Werkstoff No : 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  
Werkstoff No : 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
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800
Incoloy 800* 
X10NiCrAlTi32-20 
IJzer/Nikkel/Chroom/Titaan legering 
Werkstoff No : 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,  
Werkstoff No: 2.4858

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

1250°C

446
Chroomstaal 
X18CrNi28 
Werkstoff No : 1,4762

Geschikt voor gebruik in hoge temperaturen in extreem 
bijtende omgevingen. Bijzonder geschikt in oxiderende en 
zwavelhoudende omgevingen. Goede bestendigheid zowel 
bij constante temperatuur alsook bij wisselende 
temperaturen in reducerende zwavelhoudende 
omgevingen. Boven 700°C de voeler verticaal monteren 
voor doorhangen te voorkomen.

1150°C

156

Hastelloy X* 
Chroom/Nikkel/IJzer/Molybdeen 
legering 
51/21/18/9 
Werkstoff No : 2.4665

Beschikt over bijzonder goede trekbestendigheid bij hoge 
temperaturen. Uitstekende bestendigheid tegenover 
oxiderende en zwavelhoudende atmosferen. Deze 
werkstof ontwikkeld een sterk adhesieve oxidefilm die bij 
hoge temperaturen niet kapot springt.

1220°C

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

114
Nicrobell D* 
Nikkel/Chroom/Silicium/Molybdeen 
73/22/1,4/3

Goed bestendig tegen corrosieve omgevingen. Goede 
temperatuurbestendigheid in oxiderendeen reducerende 
omgevingen, zoals in vacuüm. Ongeschikt voor 
zwavelhoudende atmosferen.

1250°C

160

Haynes HR160 
Vaste oplossing versterktNickel / 
Cobalt / Chromium-Silicon-legering 
ASTM B626, 
Werkstoff No: 2.4880

Bestand tegen verschillende vormen van corrosie op hoge 
temperatuur. Uitstekende weerstand tegen aantasting 
door zwavel en chloride. Bestand tegen oxidatie, hete 
corrosie, carbonisatie, metaallering, nitridatie en corrosie-
aantasting door verbindingen met een laag smeltpunt.

1200°C

P10R Platinum 10% Rhodium
Hoofdzakelijk voor gebruik met thermokoppel types R, S en 
B. Geschikt voor oxidatieatmosferen bij hoge temperaturen 
en inerte atmosferen.

1400°C

Andere materialen zijn op aanvraag verkrijgbaar *Merk namen

Mineraal geïsoleerde thermokoppels Type 12
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1 Thermokoppel 
Type

Temperatuurbereik*

(Langdurig) (kortstondig)

K Nikkel-Chroom vs 
Nikkel-Aluminium 0 tot +1100°C -180 tot +1350°C

T Koper vs Koper-Nikkel -185 tot +300°C -250 tot +400°C 

J IJzer vs Koper-Nikkel +20 tot +700°C -180 tot +750°C 

N Nikkel-Chroom-Silicium vs 
Nikkel-Silicium 0 tot +1100°C -270 tot +1300°C 

E Nikkel-chroom vs  
Koper-Nikkel 0 tot +800°C -40 tot +900°C 

R Platina - 13% Rhodium vs 
Platina 0 tot +1600°C -50 tot +1700°C 

S Platina - 10% Rhodium vs 
Platina 0 tot +1550°C -50 tot +1750°C 

B Platina - 30% Rhodium vs 
Platina - 6% Rhodium +100 tot +1600°C +100 tot +1820°C 
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3 Mantel Diameter 
(mm)

Mantel Diameter 
(inches)
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0,25mm 0,010”

0,5mm 0,020”

0,75mm 0,030”

1,0mm 0,039”

1,5mm 0,059”

1,6mm (1/16”) 0,063”

2,0mm 0,079”

3,0mm 0,118”

3,2mm (1/8”) 0,125”

4,5mm 0,177”

5,5mm* 0,216”

6,0mm 0,236”

6,35mm (1/4”) 0,250”

8,0mm 0,315”

9,5mm 0,374”

10,8mm* 0,425”
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4 Meetpunt Configuratie

2I

Geïsoleerd 
Meetpunt t.o.v. de mantelbuis 
geïsoleerd. Deze uitvoering levert 
een niet geaard uitgangssignaal 
met een isolatieweerstand van 
min. 100mW 
-2I voor 1 thermokoppel 
-2ID voor 2 thermokoppels 
-2IT voor 3 thermokoppels

2G

Geaard 
Meetpunt met de mantelbuis 
vastgelast. Deze uitvoering levert 
een geaard uitgangssignaal en 
heeft een snellere reactietijd dan 
thermokoppels van het type 2I. 
-2G voor 1 thermokoppel 
-2GD voor 2 thermokoppels 
-2GT voor 3 thermokoppels

2X

Openliggend 
Meetpunt steekt uit de 
mantelbuis. Niet geaard 
uitgangssignaal. Hoofdzakelijk 
voor temperatuurmetingen in 
lucht tot maximaal 600°C. 
-2X voor 1 thermokoppel 
-2XD voor 2 thermokoppels 
-2XT voor 3 thermokoppels

Typische reactietijden
Mantelbuis Æ Reactietijd Mantelbuis Æ Reactietijd

0,25mm 0,015s 3,2mm (1/8”) 0,880s

0,5mm 0,030s 4,5mm 1,400s

0,75mm 0,090s 5,5mm* 4,000s

1,0mm 0,150s 6,0mm 3,000s

1,5mm 0,300s 6,35mm (1/4”) 3,450s

1,6mm (1/16”) 0,320s 8,0mm 5,500s

2,0mm 0,400s 9,5mm 6,750s

3,0mm 0,800s 10,8mm* 9,000s

De reactietijden van thermokoppels van het type 12 zijn afhankelijk van de toepassing waarin ze gebruikt worden. De hier aangegeven 
waarden betrekken zich op reactietijden van thermokoppels type 12 met type 2I meetpunten bij het onderdompelen van lucht van 20°C in 
kokend water. De aangegeven waarde betekent de tijd die het thermokoppel nodig heeft om 62,3% van de doelwaarde te bereiken. Voor 
thermokoppels met type 2G meetpunten halveren de reactietijden.                                                                                                * thick wall

Voor het vastlassen van thermokoppels van het type 12 in uw toepassingen kunnen voelers 
met meetpuntconfiguraties 2I of 2G met een meetpuntverlenging of een aanlasplaatje voorzien 
worden. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op. Andere meetpuntconfiguraties 
kunnen op aanvraag speciaal volgens specificatie geproduceerd worden.

*Afhankelijk van het mantelmateriaal

mantelbuizen met een diameter van 5,5 en 10,8mm zijn uitvoeringen met een grotere wanddikte 
voor een hogere mechanische bestendigheid. 
Voor thermokoppels van het type R, S, B, C en D is een beperkt assortiment aan 
mantelbuisdiameters beschikbaar.
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5 Soorten Eindafdichting
Afbeelding Omschrijving Afbeelding Omschrijving

3P1

25

interne afdichting met blanke aders 
voor alle manteldiameters 
3P1 Maximale bedrijfstemperatuur 135°C 
3P1B Maximale bedrijfstemperatuur 300°C 
3P1C Maximale bedrijfstemperatuur 650°C 
Alleen geschikt voor tijdelijke afdichting voor 
toepassingen waarbij een alternatieve 
afdichting later toegepast word. MAA

29
Æ

48.5
29

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

3P2L

31 50 Æ6.3
Opgeperste RVS Overgangshuls 
voor manteldiameters tot 3,0mm 
 
3P2L Overgangshuls geschikt tot 135°C 
3P2LA Overgangshuls geschikt tot 235°C 
3P2LB Overgangshuls geschikt tot 300°C 
Zie Sectie 6 als andere kabels gewenst zijn

3P2 
TRL

31 100 Æ7.5

70

Opgeperste RVS Overgangshuls met Anti-Knikveer 
voor manteldiameters tot 3,0mm 
 
3P2TRL Overgangshuls geschikt tot 135°C 
3P2TRLA Overgangshuls geschikt tot 235°C 
3P2TRLB Overgangshuls geschikt tot 300°C 
Zie Sectie 6 als andere kabels gewenst zijn

3P10

36

Æ
58.5

34

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

3P4CL

29 Æ1250
Opgeperste RVS Overgangshuls 
voor manteldiameters van 3,0mm tot 8,0mm 
 
3P4CL Overgangshuls geschikt tot 135°C 
3P4CLA Overgangshuls geschikt tot 235°C 
3P4CLB Overgangshuls geschikt tot 300°C 
Zie Sectie 6 als andere kabels gewenst zijn

3P4 
CTRL

29 100 Æ12

50

Opgeperste RVS Overgangshuls met Anti-Knikveer 
voor manteldiameters van 3,0mm tot 8,0mm 
 
3P4CTRL Overgangshuls geschikt tot 135°C 
3P4CTRLA Overgangshuls geschikt tot 235°C 
3P4CTRLB Overgangshuls geschikt tot 300°C 
Zie Sectie 6 als andere kabels gewenst zijn

3P11

52

Æ
80

56

IP67 aluminium gegoten kop 
voor mantel diameters van 4,5mm 
tot 10,8mm 
 
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.3P3L

34 50 Æ8
Opgeperste RVS Overgangshuls met M8x1mm(ISO) draad  
voor manteldiameters tot 3,0mm 
 
3P3L Overgangshuls geschikt tot 135°C 
3P3LA Overgangshuls geschikt tot 235°C 
3P3LB Overgangshuls geschikt tot 300°C 
Zie Sectie 6 als andere kabels gewenst zijn

3P5

20 5011

Æ16

18
Messing Knelkoppeling M16mm x 1,5mm - VAST  
voor manteldiameters tot 8,0mm 
 
3P5 Overgangshuls geschikt tot 135°C 
3P5A Overgangshuls geschikt tot 235°C 
Zie Sectie 6 als andere kabels gewenst zijn

3P12

Æ
86.5

55

50

IP67 robuuste gietijzeren kop 
voor mantel diameters van 4,5mm 
tot 10,8mm 
 
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.

3P5S

20 5011

Æ16

18
RVS Knelkoppeling M16mm x 1,5mm - VAST 
voor manteldiameters tot 8,0mm 
 
3P5S Overgangshuls geschikt tot 135°C 
3P5SA Overgangshuls geschikt tot 235°C 
3P5SB Overgangshuls geschikt tot 300°C 
Zie Sectie 6 als andere kabels gewenst zijn

3P6

35 15 12.5

25K

Standaard 2 pins (Ronde) Stekker 
voor manteldiameters tussen 1,0mm & 6,35mm 
 
3P6        Stekker geschikt tot 220°C 
3P6H Stekker geschikt tot 300°C 
3P6UH Stekker geschikt tot 425°C 
3P6C Stekker geschikt tot 600°C

3P16

Æ
59.5

36

34.5

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

3P6M

19 12 8

16K

Miniatuurstekker 2 pins (Plat) 
voor manteldiameters tussen 0,25mm & 3,2mm 
 
3P6M Stekker geschikt tot 220°C 
3P6MH Stekker geschikt tot 300°C 
3P6MUH Stekker geschikt tot 425°C 
3P6MC Stekker geschikt tot 600°C

3P7

35 12.5

25K

Standaard 2 pins (Ronde) Koppeling 
voor manteldiameters tussen 1,0mm & 6,35mm 
 
3P7 Stekker geschikt tot 220°C 
3P7H Stekker geschikt tot 300°C 
3P7UH Stekker geschikt tot 425°C 
3P7C Stekker geschikt tot 600°C

3P17

55

52

Æ
80

IP67 Bakelieten kop 
voor mantel diameters van 4,5mm 
tot 10,8mm 
 
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.

3P7M

26 8

16K

Miniatuurkoppeling 2 pins (Plat) 
voor manteldiameters tussen 0,25mm & 3,2mm 
 
3P7M Stekker geschikt tot 220°C 
3P7MH Stekker geschikt tot 300°C 
3P7MUH Stekker geschikt tot 425°C 
3P7MC Stekker geschikt tot 600°C

3P6 afgebeeld

3P6M afgebeeld

3P7 afgebeeld

3P7M afgebeeld

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

vervolgd

Type 12 Mineraal geïsoleerde thermokoppels
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6 Thermokoppel Kabels
Afbeelding Omschrijving Afbeelding Omschrijving

A30

Vlakke litzekabel met PVC isolatie (105°C) 
2 aders van 7x0,2mm getwist (0,22mm²). Aders 
naast elkaarliggend met PVC buitenmantel. B80

Fijndradige litzekabel met PFA isolatie (250°C) 
2 aders van 7x0,2mm getwist (0,22mm²). Met 
mylartape afgeschermd, vertinde koper bijdraad, 
en PFA buitenmantel.

A27

Fijndradige litzekabel met PVC isolatie (105°C) 
2 aders van 7x0,2mm getwist (0,22mm²). Met 
mylartape afgeschermd, vertinde koper bijdraad, 
en PVC buitenmantel.

B40

litzekabel met PFA isolatie en interne braiding 
(250°C) 
2 aders van 7x0,2mm getwist (0,22mm²). 
Afgeschermd met gevlochten RVS mantel en 
PFA buitenmantel.

B50

Soepele draad van 7x0,2mm (0,22mm²) met PFA 
isolatie 
Aders vlak naast elkaar liggend. Buitenmantel 
van PFA (250°C).

SR30

Silicone Rubber, Getwiste aders (200°C) 
Eén paar 7 / 0,2 mm gevlochten geleiders, PFA-
geïsoleerd. Buitenmantel van Siliconenrubber.

BM 
0702

Tweeparige PFA kabel met 2 fijndradige 7 x 0,2 
mm (0,22mm²) litze PFA aders 
Paren ineengedraaid en gezamenlijk 
afgeschermd met Mylar®, met vertinde 
nevendraad. Buitenmantel van PFA

C40

Glasvezel met Litze aders (480°C) 
2 Aders van 7x0,2mm (0,22mm²) tweevoudig met 
glasvezel omwikkeld en daarnaast van glasvezel 
voorzien en met siliconen geïmpregneerd. Aders 
vlak naast elkaar liggend. Aderpaar met glasvezel 
omvlochten en met siliconen geïmpregneerd.

BM 
0702/ 
SSB

Tweeparige PFA kabel met 2 fijndradige 7 x 0,2 
mm (0,22mm²) litze PFA aders 
Paren ineengedraaid en gezamenlijk 
afgeschermd met Mylar®, met vertinde 
nevendraad. Buitenmantel van PFA met RVS 
gevlochten afscherming.

C60

Glasvezel met Litze aders en RVS Omvlechting (480°C) 
2 Aders van 7x0,2mm (0,22mm²) tweevoudig met 
glasvezel omwikkeld en daarnaast van glasvezel 
voorzien en met siliconen geïmpregneerd. Aders 
vlak naast elkaar liggend. Aderpaar met 
glasvezel omvlochten, siliconen geïmpregneerd 
en RVS omvlechting.
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Als er geen kabel nodig is laat deze sectie dan leeg in de bestelcode en de sensor word gemaakt met 50mm teflon draden                                                                                                                                                                                                              

Bestelcode - Voorbeeld

Type Nº Thermokoppel 
(zie deel 1)

Lengte 
mantelbuis

Mantelmateriaal 
(zie deel 2)

Mantel 
diameter 

(zie deel 3)

Meetpunt 
(zie deel 4)

Overgang 
(zie deel 5)

Verlengkabel 
(zie deel 6)

Optionele 
Knelkoppeling 

(zie deel 7)

Verjongde 
tipafmetingen 

(indien gewenst)

Optionele 4-20mA 
Transmitter 
(zie deel 8)

12 - K - 450 - 310 - 6,0 - 2I - 3P4CL - 2M A30KX - SFS18T30 - -

SE
CT
IE

5 Soorten Eindafdichting (vervolgd)
Afbeelding Omschrijving Afbeelding Omschrijving

3P18

Æ68

98.5

23
56

Gegoten aluminium rechte kop 
voor mantel diameters van 4,5mm 
tot 10,8mm 
 
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.

3P20

42

13.5

25

33

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

3P19

49

46.5

Æ
82

RVS 316 kop 
voor mantel diameters van 4,5mm 
tot 10,8mm 
 
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.

3P20/
BP

42

33

2x Æ3.5

 Æ8.0

100

Met DIN Montageplaat 
voor mantel diameters van 3,0mm 
tot 8,0mm 
 
Veerbelaste montageplaat. De 
eindafdichting wordt opgenomen 
in een montageplaat die geschikt 
is voor montage in een CE11, 
CE12, CE17 of een andere 
standaard aansluitkop. Geschikt 
voor gebruik met alleen 
omhulsels van 3 mm, 4,5 mm, 6 
mm en 8 mm. Met 100mm 
aansluitdraden kan een 
verbinding worden gemaakt met 
een gemonteerde transmitter of 
een ander geschikt klemmenblok.

Andere afmetingen en materialen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

SE
CT
IE

7 Optionele Knelkoppeling

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

0,5mm SFS18T05 – – 3.0mm SFS18T30 SFS14T30 SFS12T30

0,75mm SFS18T75 – – 4,5mm SFS18T45 SFS14T45 SFS12T45

1,0mm SFS18T10 SFS14T10 SFS12T10 6.0mm SFS18T60 SFS14T60 SFS12T60

1,5mm SFS18T15 SFS14T15 SFS12T15 8,0mm – SFS14T80 SFS12T80

SE
CT
IE

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

TXLTC

Volledig gelineariseerd

Mineraal geïsoleerde thermokoppels Type 12

VERJONGDE TIP: 
Ø3x50mm LANG

Geschikt voor gebruik 
metdevolgende aansluitkoppen: 
3P11, 3P12, 3P17, 3P18 en 3P19 
en andere standaardkoppen met 
33 mm bevestiging. 
 
Voorbeeld bestelcode: 
TXLTC (0/200ºC)
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