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Czujniki tego rodzaju stosuje się przede wszystkim do pomiaru 

temperatury w mediach ciekłych i gazowych. Istnieje jednak szeroka 

gama możliwości konfiguracyjnych i konstrukcyjnych pozwalająca 

na dostosowanie do konkretnych, indywidualnych warunków. Ze 

względu na swoją budowę czujniki te mogą być stosowane w tem-

peraturach od -200°C do +400°C.

Zalety czujników z przewodem przyłączeniowym:

 •  trwałe, częściowo lub w pełni wodoszczelne wykonania 

    (możliwa praca w autoklawach parowych do ciśnienia 5 bar)

 •  szeroka gama możliwości konfiguracyjnych

Czujniki można także wyposażyć w termokurczliwy płaszcz teflo-

nowy w miejscu, w którym osłona łączy się z przewodem (ochrona 

przed wilgocią) i/lub w sprężyny (ochrona przed załamywaniem 

przewodu).

Inne typy czujników temperatury, które podobne są do wtykanych 

termometrów oporowych nazywane są zgodnie z ich budową, spo-

sobem mocowania lub obszarem zastosowań, np.:

 •  czujniki powierzchniowe

 •  czujniki kontaktowe

 •  czujniki opaskowe

 •  czujniki wkręcane

 •  czujniki spawane

 •  Możliwe są także wykonania uszczelnione przed działaniem 

    kwasów i olejów

Nasze termometry oporowe dostępne są także w wersjach 

przeznaczonych do stosowania w warunkach iskro-

bezpiecznych (ATEX) 

– zob. strona 50.

Dalsze informacje techniczne na temat tej grupy produktów 

przedstawiliśmy na naszej stronie internetowej (możliwość 

pobrania dokumentów):

www.guenther.com.pl

Przykłady zastosowań czujników z przewodem 

przyłączeniowym:

 •  Rurociągi

 •  maszyny i urządzenia

 •  grzejniki

 •  piece

 •  chłodnie

 •  ciecze

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.guenther.com.pl



GUENTHER Polska Sp. z o.o.
Technologie pomiaru temperatury

Rozwiązania specjalne wykonane np. z materiałów niewymienionych 

w niniejszym katalogu, ze specjalnymi przyłączami, wyposażeniem itd. 

zazwyczaj możliwe są do wykonania na zamówienie.

Prosimy o kontakt!
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 Typ czujnika

  Pt100 Klasa A

  Pt100 Klasa B

  Pt100 Klasa B 1/3

  Pt100 Klasa B 1/5

  Pt100 Klasa B 1/10

  Pt1000 Klasa A

  Pt1000 Klasa B

  NiCr-Ni/K

  Fe-CuNi/J

  Fe-CuNi/L

  Cu-CuNi / T

  Cu-CuNi / U

  Platyna

  Nikiel (Ni 100, ...)

  NTC/PTC

  

 Wykonania

 Czujniki pomieszczeniowe (wykonanie niewodoszczelne)

 Czujnik w koszulce teflonowej (wykonanie wodoszczelne)

 Gilza metalowa (standard: stal nierdzewna)

 Gilza metalowa z gwintem

 Gilza ceramiczna

 Czujnik opaskowy

 Czujnik przylgowy z płytką metalową

 Czujnik przylgowy kwadratowy

 Czujnik nakręcany

 Wykonania specjalne (np. w formie magnesu)

 

 Zakończenia kabla

  Wolne końce (nieocynowane)

  Wolne końce (ocynowane)

  Wolne końce z nakładkami

  Wtyczki standardowe

  Wtyczki miniaturowe

  HT- wtyczka standard

  HT – wtyczka miniaturowa

  Wtyczka standard ceramiczna

  Wtyczka Lemo rozm.  0 do 3
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Przykłady powszechnych wykonań tej grupy produktów
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