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CZUJNIKI TEMPERATURY

Dane techniczne
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ T1001

6mm

45mm2000mm

OPIS

Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany
z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona
elementu pomiarowego zosta³a wykonana
ze stali nierdzewnej.
Czujnik nie posiada atestów pozwalaj¹cych
na jego kontakt z produktami spo¿ywczymi.
Czujnik nie mo¿e mieæ kontaktu z ciecz¹ i
nie mo¿e pracowaæ w œrodowisku ¿r¹cym
czy zagro¿onym wybuchem.

MONTA¯

Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami
czujników a równolegle biegn¹cymi
przewodami sieci elektrycznej wynosi  30
cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ
brak stabilnoœci odczytów temperatur.
Nale¿y zadbaæ o dobry kontakt cieplny
pomiêdzy czujnikiem a elementem, którego
temperatura jest mierzona, aby
zminimalizowaæ b³êdy pomiaru. W razie
potrzeby u¿yæ pasty przewodz¹cej ciep³o.
Punkt pomiaru nale¿y zaizolowaæ
termicznie.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -20°C - +100°C

Element pomiarowy: rezystor Pt1000

Klasa pomiarowa: B wg normy
DIN EN 60751

Dugoœæ przewodu: 200 cm +/- 5cm

Przekrój ¿y³ przewodu: 2 x 0,25 mm 2

Pb
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ T1301

5mm

45mm1500mm

OPIS

Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany
z giêtkiego przewodu silikonowego z ¿y³ami
w os³onie teflonowej. Os³ona elementu
pomiarowego zosta³a wykonana ze stali
nierdzewnej.
Czujnik nie posiada atestów pozwalaj¹cych
na jego kontakt z produktami spo¿ywczymi.
Czujnik nie mo¿e mieæ kontaktu z ciecz¹ i
nie mo¿e pracowaæ w œrodowisku ¿r¹cym
czy zagro¿onym wybuchem.

MONTA¯

Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami
czujników a równolegle biegn¹cymi
przewodami sieci elektrycznej wynosi  30
cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ
brak stabilnoœci odczytów temperatur.
Nale¿y zadbaæ o dobry kontakt cieplny
pomiêdzy czujnikiem a elementem, którego
temperatura jest mierzona, aby
zminimalizowaæ b³êdy pomiaru. W razie
potrzeby u¿yæ pasty przewodz¹cej ciep³o.
Punkt pomiaru nale¿y zaizolowaæ
termicznie.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -40°C - +200°C

Element pomiarowy: rezystor Pt1000

Klasa pomiarowa: B wg normy
DIN EN 60751

Dugoœæ przewodu: 150 cm +/- 5cm

Przekrój ¿y³ przewodu: 2 x 0,16 mm 2

Pb
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ 2001

6mm

45mm2000mm

OPIS

Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany
z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona
elementu pomiarowego zosta³a wykonana
ze stali nierdzewnej.
Czujnik nie posiada atestów pozwalaj¹cych
na jego kontakt z produktami spo¿ywczymi.
Czujnik nie mo¿e mieæ kontaktu z ciecz¹ i
nie mo¿e pracowaæ w œrodowisku ¿r¹cym
czy zagro¿onym wybuchem.

MONTA¯

Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami
czujników a równolegle biegn¹cymi
przewodami sieci elektrycznej wynosi  30
cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ
brak stabilnoœci odczytów temperatur.
Nale¿y zadbaæ o dobry kontakt cieplny
pomiêdzy czujnikiem a elementem, którego
temperatura jest mierzona, aby
zminimalizowaæ b³êdy pomiaru. W razie
potrzeby u¿yæ pasty przewodz¹cej ciep³o.
Punkt pomiaru nale¿y zaizolowaæ
termicznie.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -20°C - +100°C

Element pomiarowy: KTY 81-210

Dok³adnoœæ: w/g specyfikacji
PHILIPS SEMICONDUCTORS

Dugoœæ przewodu: 200 cm +/- 5cm

Przekrój ¿y³ przewodu: 2 x 0,25 mm 2

Pb
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ T1002

OPIS

Czujnik przeznaczony do pomiaru
temperatury zewnêtrznej, wykonany z
polistyrenu wysokoudarowego lub ABS.
Wewn¹trz znajduje siê z³¹cze do pod³¹czenia
przewodów.
Czujnik nie posiada atestów pozwalaj¹cych
na jego kontakt z produktami spo¿ywczymi.
Czujnik nie mo¿e byæ zanurzony w cieczy i
nie mo¿e pracowaæ w œrodowisku ¿r¹cym czy
zagro¿onym wybuchem.

MONTA¯

Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami
czujników a równolegle biegn¹cymi
przewodami sieci elektrycznej wynosi  30 cm.
Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ brak
stabilnoœci odczytów temperatur. Czujnik
temperatury zewnêtrznej nale¿y zamontowaæ
na pó³nocnej lub pó³nocno-zachodniej œcianie
budynku, na wyskoœci 2-3m powy¿ej
poziomu gruntu. Pod czujnikiem nie mog¹
znajdowaæ siê ¿adne okna, drzwi lub otwory
wentylacyjne. Odleg³oœæ w poziomie do
najbli¿szych okien, drzwi lub otworów
wentylacyjnych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
2m. Po zamontowaniu czujnika nie wolno go
niczym przykrywaæ. Zachowanie tych
zaleceñ pozwoli na dok³adny pomiar
temperatury.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -40°C - +80°C

Element pomiarowy: rezystor Pt1000

Klasa pomiarowa: B wg normy
DIN EN 60751

Z³¹cze elektryczne: 2 x 1,5 mm 2

Pb

82

32

52

82
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82

32 L

CZUJNIK TEMPERATURY
typ T1005

OPIS

Czujnik przeznaczony do pomiaru
temperatury w kanale nawiewnym, wykonany
z polistyrenu wysokoudarowego lub ABS.
Wewn¹trz znajduje siê z³¹cze do pod³¹czenia
przewodów.
Czujnik nie posiada atestów pozwalaj¹cych
na jego kontakt z produktami spo¿ywczymi.
Czujnik nie mo¿e byæ zanurzony w cieczy i
nie mo¿e pracowaæ w œrodowisku ¿r¹cym czy
zagro¿onym wybuchem.

MONTA¯

Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami
czujników a równolegle biegn¹cymi
przewodami sieci elektrycznej wynosi  30 cm.
Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ brak
stabilnoœci odczytów temperatur. Czujnik
temperatury kana³u nale¿y zamontowaæ na
kanale nawiewnym, wk³adaj¹c do jego

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -40°C - +60°C

Element pomiarowy: rezystor Pt1000

Klasa pomiarowa: B wg normy
DIN EN 60751

Z³¹cze elektryczne: 2 x 1,5 mm 2

D³ugoœæ L czujnika: 200 mm

Pb

52

82

œrodka sam¹ koñcówkê z elementem
pomiarowym. Nale¿y unikaæ jego stosowania
w œrodowisku, w którym mo¿e dochodziæ do
kondensacji pary wodnej.



Str. 7wersja 1

ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95

CZUJNIK TEMPERATURY
typ T1006

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -20°C - +100°C

Element pomiarowy: rezystor Pt1000

Klasa pomiarowa: B wg normy
DIN EN 60751

Z³¹cze elektryczne: 2 x 1,5 mm 2

Pb

OPIS

Czujnik przeznaczony do pomiaru
temperatury ruroci¹gów o ma³ej œrednicy
(maks. 40 mm) wykonany z polistyrenu
wysokoudarowego. Wewn¹trz znajduje siê
z³¹cze do pod³¹czenia przewodów. UWAGA:
pomiary temperatury powierzchni ruroci¹gu
czujnikiem przylgowym s¹ obarczone
b³êdem zale¿nym od prêdkoœci przep³ywu
czynnika oraz przekroju ruroci¹gu.
Czujnik nie posiada atestów pozwalaj¹cych
na jego kontakt z produktami spo¿ywczymi.
Czujnik nie mo¿e byæ zanurzony w cieczy i
nie mo¿e pracowaæ w œrodowisku ¿r¹cym czy
zagro¿onym wybuchem.

MONTA¯

Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami
czujników a równolegle biegn¹cymi
przewodami sieci elektrycznej wynosi  30
cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ
brak stabilnoœci odczytów temperatur.
Czujnik przylgowy temperatury nale¿y
zamontowaæ na ruroci¹gu za pomoc¹
opaski. Punkt, w którym powierzchnia
czujnika styka siê z ruroci¹giem nale¿y
oczyœciæ i posmarowaæ past¹ ptrzewodz¹c¹
ciep³o. Nastêpnie ruroci¹g nale¿y
zaizolowaæ.

39 32,5

61 32,5
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CZUJNIK TEMPERATURY
typ T1007

OPIS

Czujnik przeznaczony do pomiaru
temperatury w pomieszczeniach, wykonany
z polistyrenu wysokoudarowego. Wewn¹trz
znajduje siê z³¹cze do pod³¹czenia
przewodów.
Czujnik nie posiada atestów pozwalaj¹cych
na jego kontakt z produktami spo¿ywczymi.
Czujnik nie mo¿e byæ zanurzony w cieczy i
nie mo¿e pracowaæ w œrodowisku ¿r¹cym
czy zagro¿onym wybuchem.

MONTA¯

Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami
czujników a równolegle biegn¹cymi
przewodami sieci elektrycznej wynosi  30
cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ
brak stabilnoœci odczytów temperatur.
Czujnik temperatury pomieszczenia nale¿y

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: 0°C - +50°C

Element pomiarowy: rezystor Pt1000

Klasa pomiarowa: B wg normy
DIN EN 60751

Z³¹cze elektryczne: 2 x 1,5 mm 2

Pb

42 24

58

zamontowaæ w miejscu, które nie jest
nara¿one na silne przep³ywy powietrza
(przeci¹gi), z dala od elementów grzejnych,
w miejscu nie nara¿onym na bezpoœrednie
oœwietlenie s³oneczne. Czujnika nie wolno
zas³aniaæ ani przykrywaæ. Prawid³owy
monta¿ czujnika umo¿liwy precyzyjny pomiar
temperatury. Nie wolno czujnika
pomieszczenia stosowaæ w œrodowisku, w
którym mo¿e dochodziæ do kondensacji pary
wodnej.
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Pb

Utylizacja urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (dotyczy tylko
gospodarstw domowych)

Czujnika nie wolno wyrzucaæ wraz z innymi odpadami. Urz¹dzenia i elementy
tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku
podzespo³ów, nale¿y przekazaæ do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Produkt
mo¿na przekazaæ lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urz¹dzenia.

Prawid³owo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikn¹æ
negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne lub zdrowie cz³owieka.
Nieprawid³owe sk³adowanie lub utylizacja zagro¿ona jest karami, przewidzianymi
odpowiednimi przepisami.

Wszystkie elementy wykorzystane do produkcji czujników COMPIT: T1001,
T1002, T1005, T1006, T1007, T1301, T2001 spe³niaj¹ wymogi dyrektywy RoHS

INFORMACJE OGÓLNE

CZUJNIKI Z ELEMENTEM POMIAROWYM Pt1000

Czujniki rezystancyjne s¹ to przyrz¹dy reaguj¹ce na zmianê temperatury zmian¹ rezystancji
wbudowanego w nie rezystora i wykorzystuj¹ zjawisko zmiany rezystancji metali wraz z
temperatur¹.

Równania okreœlaj¹ce zale¿noœæ miêdzy temperatur¹ a rezystancj¹ w platynowych
rezystorach termometrycznych:

- w zakresie od -200 °C do 0°C

Rt = Ro [ 1 + At + Bt2 + C ( t - 100oC ) t3 ]

- w zakresie od 0 °C do +850 °C

Rt = Ro (1 + At + Bt2 )

Dla platyny typowo stosowanej w czujnikach rezystancyjnych wartoœci sta³ych w równaniach
s¹ nastêpuj¹ce:

                A = 3,9083 x 10-3 °C-1

                B = -5,775 x 10-7 °C-2

                C = -4,183 x 10-12 °C-4



Str. 10 wersja 1

ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95

W przypadku termometrów rezystancyjnych podaje siê równie¿ wspó³czynnik temperaturowy
a, definiowany jako:

a = ( R100 - R0 ) / ( 100 x R0 )

R100 - rezystancja w 100°C
R0 - rezystancja w 0°C

Dopuszczalne odchy³ki rezystancji dla rezystora Pt100 s¹ nastêpuj¹ce:

1. Dla temperatury -100°C: klasa A +/- 1,4 Ω +/- 0,35 °C
klasa B +/- 3,2 Ω +/- 0,8 °C

2. Dla temperatury  0°C: klasa A +/- 0,6 Ω +/- 0,15 °C
klasa B +/- 1,2 Ω +/- 0,3 °C

3. Dla temperatury 100°C: klasa A +/- 1,3 Ω +/- 0,35 °C
klasa B +/- 3,0 Ω +/- 0,8 °C

4. Dla temperatury 200°C: klasa A +/- 2,0 Ω +/- 0,55 °C
klasa B +/- 4,8 Ω +/- 1,3 °C

Temp. [°C]

-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70

Temp. [°C]

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

R [ ]

803,1
842,1
881,7
921,3
960,7
1000,0
1039,0
1077,9
1116,7
1155,4
1194,0
1232,4
1270,7

Ω R [ ]

1308,9
1347,0
1385,0
1422,9
1460,6
1498,2
1535,8
1573,1
1610,4
1647,6
1684,6
1721,6
1758,4

Ω

Tabela zmian rezystancji dla poszczególnych temperatur dla rezystora platynowego
Pt1000:

Maksymalny pr¹d pomiarowy dla czujników produkcji COMPIT nie mo¿e przekraczaæ 0,5mA.
Wiêkszy pr¹d pomiarowy powoduje samopodgrzewanie siê elementu pomiarowego i
zwiêkszenie b³êdów pomiaru.
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CZUJNIKI Z ELEMENTEM PÓ£PRZEWODNIKOWYM KTY 81-210

Element pomiarowy KTY 81-210 jest elementem pó³przewodnikowym o dodatnim
wspó³czynniku temperaturowym. Charakterystyka przetwarzania jest nieliniowa i opisana
jest poni¿sz¹ tabel¹, w której znajduj¹ siê tak¿e dane dotycz¹ce maksymalnego rozrzutu
produkcyjnego:

Temp.
[°C]

-20
-10
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100

MIN.

1338
1467
1603
1748
1901
1980
2057
2217
1383
2557
2737
2924
3118
3318

R [ ]Ω

TYP.

1367
1495
1630
1772
1922
2000
2080
2245
2417
2597
2785
2980
3182
3392

MAX.

1396
1523
1656
1797
1944
2020
2102
2272
2451
2637
2832
3035
3246
3466

Maks.
b³¹d
[°C]

2,35
2,14
1,91
1,67
1,41
1,27
1,39
1,64
1,91
2,19
2,49
2,8
3,12
3,46

Maksymalny pr¹d pomiarowy dla czujników produkcji COMPIT nie mo¿e przekraczaæ 0,5mA.
Wiêkszy pr¹d pomiarowy powoduje samopodgrzewanie siê elementu pomiarowego i
zwiêkszenie b³êdów pomiaru.


