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Elementy zasilaczy hydraulicznych

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com
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TSC 50

wyłącznik temperaturowy temperatura zadziałania 50 °C

TE PT-100 300

oznaczenie: elektroniczny czujnik temp. symbol sensora rezystancyjnego długość tulei zanurzeniowej

Czujnik temperatury TE-PT-100
Tabela wartości rezystancji PT-100

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ohm 100,00 103,90 107,79 111,67 115,54 119,40 123,24 127,07 130,89 134,70 138,50

uszczelka 
miedziana

tuleja zanurzeniowa: 1.4571 (stal nierdzewna) – na zamówienie mosiądz
dostępne długości: 100, 200, 300 mm jako standard (na zamówienie 

długości specjalne do 1000 mm)
ciśnienie robocze: 10 bar (z tuleją wykonaną ze stali nierdzewnej)
temperatura robocza/ zakres 
pomiarowy:

- 40 °C do + 100 °C

sensor rezystancyjny: PT-100 klasa B DIN/IEC 751
 maks. prąd w obwodzie

PT-100: 1 mA
wtyczka: wg DIN 43650 – 3 styki + PE, 

klasa ochrony IP65, 
dławik PG11

 z Kontrola temperatury pracy medium
 z Wartość rezystancji zmienna proporcjponalnie do temperatury
 z Ciagła zmiana sygnału
 z Elastyczna uszczelka przy gwincie głowicy
 z Opcjonalnie dostępne z przekaźnikiem
 z Wykonanie zgodne z ATEX na zamówienie

Kontrola i sterowanie temperaturą
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uszczelka 
gumowa 
(NBR)

schemat połączeń:

 z Solidne i proste wykonanie
 z Łatwy w montażu
 z Dla wtyczki wg DIN 43650 kierunek wylotu kabla obracany o 
360°

 z Uszczelka miedziana
 z Stopień ochrony IP65

Wyłącznik temperaturowy TSC

Wyprowadzenia wy-
łącznika temperaturo-
wego:

Maks. napięcie robocze 230 V AC - 10 A
Maks. przełączany prąd 2 A
Dokładność ± 5 K
Histereza 15 K ± 3 K

Temperatura zadzia-
łania:

40 °C TSC 40
50 °C TSC 50
60 °C TSC 60
70 °C TSC 70
80 °C TSC 80

Dane techniczne

Element wykonawczy: bimetal
Przełączanie: NO = normalnie otwarty
Temperatura przełączania: +25 °C do +80 °C
Materiał sondy: mosiądz
Maks. ciśnienie robocze: 15 bar
Zakres temperatury pracy: 20 °C do +100 °C

Sposób 
zamawiania:

Sposób 
zamawiania:




