
Mechaniczny 
Pomiar Temperatury

Termometry manometryczne  
gazowe odleg³oœciowe z 
przystawk¹ kontaktow¹

 Karta katalogowa TW 4.24

 Zastosowanie

 Specjalne w³aœciwoœci

Termometry z urz¹dzeniami stykowo - dŸwigowymi do 
pomiaru odleg³oœciowego temperatury i sterowania 
urz¹dzeniami elektrycznymi. Przeznaczone dla cieczy i 
gazów niepalnych obojêtnych na stopy miedzi.

Wymagania
PN - 86 / M - 42374

Œrednice
100, 160 mm 

Po³o¿enie czujnika
króciec radialny odleg³oœciowy ze wspornikiem

Klasa  dok³adnoœci
 2,5

Zakres
0-60, -10-50, 20-80, 40-100, 0-100,
 -20-80, 60-160, 100-200, 0-150, 0-250, 50-300, 0-400, 
0-600 °C

Opcje
- czujnik ze stali kwasoodpornej - 160 mm
- obudowa ze stali kwasoodpornej - 160 mm
- gwinty pod³¹czeniowe wewnêtrzne 
- tuleja ochronna czujnika
- ko³nierz tylny

Przy³¹cze procesowe
Pod³¹czeniowy zewnêtrzny
M27x2; G3/4 - 160 mm
M20x1,5; G1/2 - 100 mm

Temperatura
Otoczenie: -25 ...+ 60 °C

Wykonanie
Czujnik 
Œrednica: 15 mm -dla oprawy 160 mm
Œrednica: 12 mm - dla oprawy 100 mm
Materia³: stal wêglowa - 160 mm
Materia³: stal kwasoodporna - 100 mm

Element pomiarowy
Zespó³ czêœci zanurzalnej wype³niony gazem

Mechanizm
Mosi¹dz

Podzielnia
Aluminium - bia³a

Oprawa
Stal malowana na kolor czarny - 160 mm
Stal kwasoodporna - 100 mm

Szyba
Szk³o - 160 mm
Tworzywo - 100 mm
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Termometr TGRO  z przystawk¹ kontaktow¹

Strona 1z 3Karta katalogowa TW 4.24

Model  TGRO+EM

Kapilara
d³ugoœæ od 0,6 do 16 m

Prze³¹cznik
urz¹dzenie stykowo dŸwigniowe typu EM

Pokrywa
Stal malowana na kolor czarny - 160 mm
Stal kwasoodporna - 100 mm
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typ A
typ B
typ A typ A

typ B

WykonanieWykonanie T160

kluczykkluczyk

T100

92

Uwaga: Mocowanie typu ,,A'' - gwint wewnêtrzny 
                                   typu ,,B'' - gwint zewnêtrzny  

Uwaga: Mocowanie typu ,,A'' - gwint wewnêtrzny 
                                   typu ,,B'' - gwint zewnêtrzny  

D+1 d±1 SW

100 12 M20x1,5 G1/2 27 1,3

160 15 M27x2 G3/4 36 1,83

°C

D³ugoœæ zanurzeniowa L Dugoœæ kapilary  Zakres wskazañ temperatury

 100, 125, 160, 200, 250, 315, 
400, 500, 630, 800, 1000

0.6, 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16

 0-60, -10-50, +20-80, +40-100, 
-20-80, +60-160, +100-200, 

0-100, 0-150, 0-250, +50-300,
 0-400, 0-600

mm m 

Œrednica 
obudowy

w mm 

Wymiary w mm 
Waga

(kg)G (gwinty)

Metryczne Calowe 

Sposób mierzenia d³ugoœci L
dla œrednicy 100 mm 

Sposób mierzenia d³ugoœci L
dla œrednicy 160 mm 
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Informacje potrzebne do zamówienia 
Model wyrobu / œrednica / zakres wskazañ/ przy³¹cze procesowe / klasa dok³adnoœci / rodzaj przystawki kontaktowej

Rodzaje wykonañ urz¹dzeñ stykowo - dŸwigniowych

Objaœnienie zasady ustawienia zakresów temperatur, przy
 których obwody elektryczne s¹ otwarte lub zamkniête

Wskazówka termometru

Wskazówka nadawcza urz¹dzenia

stykowego-dŸwigniowego

Zakres wskazañ, przy których

Zakres wskazañ, przy których

obwód elektryczny jest otwarty

obwód elektryczny jest zamkniêty

oznaczenie
urz¹dzenia
stykowego
-dŸwigowego

oznaczenie
urz¹dzenia
stykowego
-dŸwigowego

schemat po³¹czeñ

EZ1-1F
EM1-1F
lub
EZ1-2F
EM1-2F

EZ2-1F
EM2-1F
lub
EZ2-2F
EM2-2F

EZ3-1F
EM3-1F
lub
EZ3-2F
EM3-2F

EZ5-1F
EM5-1F
lub
EZ5-2F
EM5-2F

1

2

2

2

2

1

EZ7-1F
EM7-1F
lub
EZ7-2F
EM7-2F

EZ9-1F
EM9-1F
lub
EZ9-2F
EM9-2F

schemat po³¹czeñ

iloœæ
³¹czon.
obwód.
sygnal.

iloœæ
³¹czon.
obwód.
sygnal.

Przy wzroœcie temperatury para 
styków zamyka obwód elektryczny 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹.

Przy wzroœcie temperatury para 
styków otwiera obwód elektryczny 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹.

Przy wzroœcie temperatury para 
styków otwiera obwód elektryczny 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury 
okreœlonego nastaw¹ pierwsz¹. 
Przy wzroœcie temperatury druga 
para styków zamyka obwód elektr. 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹ drug¹.

Przy wzroœcie  para 
styków zamyka obwód elektryczny 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹ pierwsz¹. 
Przy wzroœcie temperatury druga 
para styków otwiera obwód elektr. 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹ 
drug¹.

Przy wzroœcie temperatury para 
styków zamyka obwód elektryczny 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹ pierwsz¹. 
Przy wzroœcie temperatury druga 
para styków zamyka obwód elektr. 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹ 
drug¹.

Przy wzroœcie temperatury para 
styków otwiera obwód elektryczny 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹ pierwsz¹. 
Przy wzroœcie temperatury druga 
para styków otwiera obwód elektr. 
w chwili przekroczenia przez 
wskazówkê g³ówn¹ temperatury
okreœlonego nastaw¹ 
drug¹.

temperatury
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spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp. k.
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Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101
E-mail:  info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

1. Oznaczenie EM i EZ1÷9-1F dotyczy urz¹dzenia stykowo-dŸwigowego dla manometrów o œrednicy obudowy 100 mm
2. Oznaczenie EM i EZ1÷9-2F dotyczy urz¹dzenia stykowo-dŸwigowego dla manometrów o œrednicy obudowy 160 mm

Dane urz¹dzenia stykowo dŸwigniowego - maksymalne napiêcie przenoszone przez styki:
- dla pr¹du sta³ego 220V
- dla pr¹du przemiennego dla œrednicy 100 mm - 220V, 50HZ, dla œrednicy 160 mm - 380V, 50Hz
Maksymalne natê¿enie pr¹du przep³ywaj¹cego przez styki mo¿e wynosiæ:
 1A dla EM (styk magnetyczny); 0,7A dla EZ (styk zwyk³y)

 


