
133

R
u

"n
í m

'(
ic

í p
(í

st
ro

je
Zo

br
az

ov
a"

e 
/ R

eg
ul

át
or

y
L

o
g

g
er

y 
/ E

A
S

Y
B

u
s

M
'(

ic
í p

(e
vo

d
n

ík
y

S
n

ím
a"

e 
te

p
lo

ty
P

o
p

la
ch

 / O
ch

ra
n

a

Sníma"e teploty

ostatní p"íslušenství na stran$ 139-140

GBF 1550
+50 ... +1550 °C

sníma" teploty Bunsenova kahanu

špi'ka sníma'e m(že být umíst$na do plamene

Technické údaje:
Rychlost odezvy T90 ~ 2 sek.

Jímka sníma"e: jímka z oceli V4A Ø 8mm, prodloužená keramickou trubkou  
Ø 5.5 mm, rukoje: z um$lé hmoty

Kabel: silikonový kabel

P(ipojení: normalizovaný plochý konektor typ „S“

Pt10Rh-Pt (typ S) - sníma"e teploty (t(ída 1)NiCrSi-NiSi (Typ N) - sníma"e teploty (t(ída 1) 

drátky typ S
0,5 Ø

GTF101-N03250
-50 ... +1300 °C, (krátkodob$ do 1330 °C), FL = 250 mm

GTF101-N03500
dtto, ale FL = 500 mm

GTF101-N031000
dtto, ale FL = 1000 mm

M'(icí sníma" Ø 3 mm

Materiál plášt$: speciální nerezová ocel s vysokou odolností proti oxidaci p"i 
vysokých teplotách, jakož i odolnosti proti korozi zp(sobené chlorem a amoni-
akem, ochranná vrstva se vytvo"í p"i teplot$ nad 980°C.
Sníma'e mohou být dlouhodob$ používány p"i vysokých teplotách, aniž by 
docházelo k výrazn$jším zm$nám z d(vodu efektu stárnutí, tak jak je tomu u 
typu K.
Použití: m$"ení teploty v pecích, výfukových plyn( apod.

Technické údaje:
Rychlost odezvy T90 ~ 5 s

Jímka sníma"e: speciální nerezová ocel Ø 3 mm

Kabel: silikonový kabel 1m, volné vývody

jiné délky kabelu za p(íplatek 

PRO VYSOKÉ TEPLOTY

PRO VYSOKÉ TEPLOTY (TRVALE DO 1300 °C)

PRO NEJVYŠŠÍ TEPLOTY

CENOV^ P_ÍZNIVÉ

CENOV^ P_ÍZNIVÉ

GTF101-N06250
-50 … +1300°C, (krátkodob$ do 1330°C), FL = 250 mm;
stabilní provedení se silným ochranným plášt$m

GTF101-N06500
dtto, ale FL = 500 mm

GTF101-N061000
dtto, ale FL = 1000 mm

M'(icí sníma" Ø 6 mm

Sníma' pro trvalé použití p"i vysokých teplotách, ostatní údaje jako Ø 3 mm

Technické údaje:
Rychlost odezvy T90 ~ 10 s

Jímka sníma"e: speciální nerezová ocel Ø 6 mm

Kabel: silikonový kabel 1m, volné vývody

jiné délky kabelu za p(íplatek

další sníma"e (typ N) na stran' 131/132

Mezní odchylky na termo"lánky                       
dle EN 60584-2 pop(. IEC 60584 oddíl 2

t(ída 1

odchylka teplotní rozsach

typ T (Cu-CuNi) ± 0,5 °C -40 … +125 °C

± 0,004 * [t] +125 … 350 °C

typ E (NiCr-CuNi) ± 1,5 °C -40 … +375 °C

± 0,004 * [t] +375 … +800 °C

typ J (Fe-CuNi) ± 1,5 °C -40 … +375 °C

± 0,004 * [t] +375 … +750 °C

typ K (NiCr-Ni) ± 1,5 °C -40 … +375 °C

± 0,004 * [t] +375 … +1000 °C

typ N (NiCrSi-NiSi) ± 1,5 °C -40 … +375 °C

± 0,004 * [t] +375 … +1000 °C

typ S (Pt10%Rh-Pt) ± 1 °C 0 … +1100 °C

± [1 + 0,003 * (t - 1100)] °C +1100 … +1600 °C

typ R (Pt13%Rh-Pt) ± 1 °C 0 … +1100 °C

± [1 + 0,003 * (t - 1100)] °C +1100 … +1600 °C
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prjmyslové sníma"e teploty (ATEX 100)
pro všechny výbušné slou"eniny plynj a prachj skupiny p(ístrojj II v nevýbušném provedení (i) nebo (e)

s ochlazovací jímkou, pro teploty >100 °C

bez ochlazovací jímky, pro teploty  T100 °C

s ochlazovací jímkou, pro teploty  >100 °C

bez ochlazovací jímky, pro teploty T100 °C

s ochlazovací jímkou, pro teploty  >100 °C

bez ochlazovací jímky, pro teploty  T100 °C

pp
slououu"""e"e"ennin

GTF 101-Ex
-200 °C ... +100 °C (bez ochlazovací jímky)
-200 °C ... +900 °C (s ochlazovací jímkou)

Všeobecn':

Izolované teplotní sníma'e vyrobené z nerezové oceli v'etn$ p"ipojovacího 
kabelu. M$"icí vložka sníma'e je nevym$nitelná. Montáž se provádí pomocí 
separátního svíracího šroubení GKV.

Senzory:

Pt100 / Pt1000; plášnový, 4-vodi": 
m$"icí rozsah:  -200 °C ... +100 °C (600 °C - s ochlazovací jímkou), DIN t". B
typ K nebo typ N; plášnový termo"lánek:
m$"icí rozsah:  -200 °C ... +100 °C (900 °C - s ochlazovací jímkou), t"ída 1

GTF 102-Ex
-200 °C ... +100 °C  (bez ochlazovací jímky)
-200 °C ... +900 °C  (s ochlazovací jímkou) 

Všeobecn':

Izolované teplotní sníma'e vyrobené z nerezové oceli v'etn$ p"ipojovacího 
kabelu. M$"icí vložka sníma'e je nevym$nitelná. Závit je na jímku sníma'e 
p"iva"en nebo p"iletován tvrdou pájkou.

Senzory:

Pt100 / Pt1000; plášnový, 4-vodi": 
m$"icí rozsah:  -200 °C ... +100 °C (600 °C - s ochlazovací jímkou), DIN t". B
typ K nebo typ N; plášnový termo"lánek:
m$"icí rozsah:  -200 °C ... +100 °C (900 °C - s ochlazovací jímkou), t"ída 1

GTF 103-Ex
-200 °C ... +100 °C  (bez ochlazovací jímky)
-200 °C ... +900 °C  (s ochlazovací jímkou)

Všeobecn':

Izolované teplotní sníma'e vyrobené z nerezové oceli v'etn$ p"ipojovací 
hlavice a svorkovnice. M$"icí vložka je vym$nitelná. Montáž se provádí 
pomocí separátního svíracího šroubení GKV nebo pomocí závitu, který je 
p"iva"en nebo p"iletován tvrdou pájkou na jímku sníma'e. P"ipojovací hlavice 
umož]uje instalaci p"evodníku teploty.

Senzory:

Pt100 / Pt1000; plášnový, 4-vodi": 
m$"icí rozsah:  -200 °C ... +100 °C (600 °C - s ochlazovací jímkou), DIN t". B
typ K nebo typ N; plášnový termo"lánek:
m$"icí rozsah:  -200 °C ... +100 °C (900 °C - s ochlazovací jímkou), t"ída 1

Délka jímky:
do 100mm (bez p"íplatku)
p"íplatek za každých zapo'atých 100 mm

Ochlazovací jímka:
bez (bez p"íplatku)
p"íplatek za každých zapo'atých 100 mm

Prjm'r jímky:
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm nebo 8 mm (bez p"íplatku)

Kabel:
silikonový kabel, standardní délka 1m 
p"íplatek za každý zapo'atý metr kabelu

Teplota okolí:
-20...+60 °C (typ ochrany „e“) pop". -20...+80 °C (typ ochrany „i“)

Typ ochrany:
„i“ : jiskrov$ bezpe'ný (bez p"íplatku)
„e“: zvýšená bezpe'nost

Prost(edí s nebezpe"ím výbuchu: 
ur'en pro zónu 1, zónu 2, zónu 21, zónu 22

Svírací šroubení: 
M8x1, M10x1, G1/4“ a G1/2“ pro pr(m$ry sníma'( 3 mm, 6 mm nebo 8 mm
   viz strana 139

Pro ur(ení p)esného objednacího (ísla si vyžádejte podrobný p)ehled dodávaných typ.

Délka jímky:
do 100mm (bez p"íplatku)
p"íplatek za každých zapo'atých 100 mm

Ochlazovací jímka:
bez (bez p"íplatku)
p"íplatek za každých zapo'atých 100 mm

Prjm'r jímky:
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm nebo 8 mm (bez p"íplatku)

Závit:
G1/2“ (standard)
G1/8“, G1/4“, G3/8“, G3/4“, M8x1, M10x1

Kabel:
silikonový kabel, standardní délka 1m 
p"íplatek za každý zapo'atý metr kabelu

Teplota okolí:
-20 ... +60 °C (typ ochrany „e“) pop". -20 ... +80 °C (typ ochrany „i“)

Typ ochrany:
„i“ : jiskrov$ bezpe'ný (bez p"íplatku)
„e“: zvýšená bezpe'nost

Prost(edí s nebezpe"ím výbuchu: 
ur'en pro zónu 0/1, zónu 1, zónu 2, zónu 20/21, 21, zónu 22

Pro ur(ení p)esného objednacího (ísla si vyžádejte podrobný p)ehled dodávaných typ.

Délka jímky:
do 100mm (bez p"íplatku)
p"íplatek za každých zapo'atých 100 mm

Ochlazovací jímka:
bez (bez p"íplatku)
p"íplatek za každých zapo'atých 100 mm

Prjm'r jímky:
3 mm (m$"icí vložka není vym$nitelná) 
4 mm, 5 mm, 6 mm nebo 8 mm (m$"icí vložka je vym$nitelná)

Závit:
G1/2“ (standard) nebo bez závitu (bez p"íplatku)
G1/8“, G1/4“, G3/8“, G3/4“, M8x1, M10x1

Teplota okolí:  
-20 ... +60 °C (typ ochrany „e“) pop". -20 ... +80 °C (typ ochrany „i“)

Typ ochrany:
„i“ : jiskrov$ bezpe'ný (bez p"íplatku)
„e“: zvýšená bezpe'nost

Prost(edí s nebezpe"ím výbuchu: 
ur'en pro zónu 0, zónu 1, zónu 2, zónu 20, zónu 21, zónu 22

P(evodník teploty GITT 01-Ex
(viz strana 107), výstupní signál 4-20mA, m$"icí rozsah dle p"ání zákazníka,
k dodání pouze ve stupni ochrany „i“ jiskrové bezpe'nosti. 
Vhodný odd$lova' napájení v provedení Ex - viz strana107

Svírací šroubení:  
M8x1, M10x1, G1/4“ a G1/2“ pro pr(m$ry sníma'( 3 mm, 6 mm nebo 8 mm 
viz strana katalogu 139

Pro ur(ení p)esného objednacího (ísla si vyžádejte podrobný p)ehled dodávaných typ.



135

R
u

"n
í m

'(
ic

í p
(í

st
ro

je
Zo

br
az

ov
a"

e 
/ R

eg
ul

át
or

y
L

o
g

g
er

y 
/ E

A
S

Y
B

u
s

M
'(

ic
í p

(e
vo

d
n

ík
y

S
n

ím
a"

e 
te

p
lo

ty
P

o
p

la
ch

 / O
ch

ra
n

a

Sníma"e teploty

ostatní p"íslušenství na stran$ 139-140

prjmyslové sníma"e teploty

GTF 101 P
možné senzory:
Pt100, Pt1000

GTF 101 K
NiCr-Ni, Typ K

GTF 200 Pt100
-50 ... +200 °C,  Pt100, 4-vodi'

Technické údaje:
Senzor: Pt100, DIN t".B (±0,3 °C p"i 0 °C)

Jímka sníma"e: z nerezové oceli

Kabel: silikon (4 x 0,14²), ~ 1 m dlouhý
ur'en pro 2-/ 3- nebo 4-vodi'ové p"ipojení

GTF 200 Pt100 WD
-20 ... +105 °C,  Pt100, 4-vodi'
jímka sníma'e vodot$sn$ spojena s kabelem

Technické údaje:
Senzor: Pt100, DIN t".B (±0,3 °C p"i 0 °C)

Jímka sníma"e: z nerezové oceli

Kabel: PVC (4 x 0,14²), ~ 1 m dlouhý
ur'en pro 2-/ 3- nebo 4-vodi'ové p"ipojení

GRO 200 Pt100 

GRO 200 Pt1000  
-50 ... +200 °C, DIN t".B, 4-vodi'

GRO 200 K   
-50 ... +200 °C,  NiCr-Ni (typ K)

Technické údaje:
T'lo sníma"e: z hliníku

Sníma": sníma' lze p"ipevnit kabelovou sponou apod.
na trubku o libovolném pr(m$ru

Kabel: silikon, ~ 2 m dlouhý

pro zlepšení p"enosu tepla doporu'ujeme použití
tepeln$ vodivé pasty GWL10G  

Objednávky zakázkových provedení lze p(ijmout pouze písemn' (fax / dopis / e-mail) a nelze je v žádném p(ípad' vym'tovat a p(ijímat zp't!

GTF 101 P-oKh
možné senzory:
Pt100, Pt1000

GTF 101 K-oKh
NiCr-Ni, Typ K 

technické 
údaje:

možné 
m'(icí rozsahy*

možné 
prjm'ry

info

GTF101P -50 ... +400 °C 3; 4; 5; 6; 8 neohebné provedení

-50 ... +600 °C 1,6 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

-50 ... +600 °C 3 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

-50 ... +600 °C 6 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

-50 ... +850 °C

GTF101P-oKh -50 ... +400 °C 5; 6; 8 ** pouze s kabelem se skelnou izolací

-50 ... +250 °C 3; 4; 5; 6; 8 pouze s tew onovým kabelem

GTF101K -50 ... +1000 °C 3; 4; 5; 6; 8

-200 ... +1150 °C 0,5; 1; 1,5; 3; 6 viz GTF101-5/ ... strana 132

GTF101K-oKh -50 ... +400 °C 5; 6; 8 ** pouze s kabelem se skelnou izolací

-50 ... +250 °C 3; 4; 5; 6; 8 pouze s tew onovým kabelem

* m$"icí rozsah je závislý na konstrukci sníma'e a typu kabelu

** závislý na typu kabelu
požadovanou délku kabelu a jeho typ (nap". PVC, silikon, tew on, skelná izolace atd.) a po'et žil             
(nap". 2-, 3- nebo 4-vodi') uvád$jte v objednávce

typ možné 
senzory

možné 
m'(icí rozsahy*

možné 
prjm'ry

info

GTF102 Pt100, Pt1000 -50 ... +400 °C 3; 4; 5; 6; 8 neohebné provedení

-50 ... +600 °C 1,6 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

-50 ... +600 °C 3 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

-50 ... +600 °C 6 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

-50 ... +850 °C

NiCr-Ni, Typ K -200 ... +1000 °C 3; 4; 5; 6; 8

-200 ... +1150 °C 3; 6 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

0,5 pláš:ový termo'lánek (ohebný)

* m$"icí rozsah je závislý na konstrukci sníma'e a typu kabelu
požadovanou délku kabelu a jeho typ (nap". PVC, silikon, tew on, skelná izolace atd.) a po'et žil            
(nap". 2-, 3- nebo 4-vodi') uvád$jte v objednávce

závity možné prjm'ry
G 1/2“ 3 ... 8

G 3/8“ 3 ... 8

G 1/4“ 3 ... 8

G 1/8“ 3 ... 6

G 3/4“ 3 ... 8

M 5 max 3

M 6 max 3

M 8 3 ... 5

M 10 3 ... 6

M 10 x 1 3 ... 6

M 12 x 1,5 3 ... 8

M 14 x 1,5 3 ... 8

GTF 102

základní cena = v(etn2 1 m silikonového kabelu, jiné délky 
nebo materiály kabel. za p)íplatek

základní cena = v(etn2 1 m silikonového kabelu, jiné délky 
nebo materiály kabel. za p)íplatek


