Senzory teploty CP-201T / CP-201T-NW
Použitie

Technické parametre

Odporové senzory teploty CP-201T (balenie obsahuje dva kusy) a
CP-201T-NW (balenie obsahuje jeden kus) sú konštruované pre
univerzálne použitie merania teploty kvapalných, plynných a pevných
látok.
Použitím
vhodného
príslušenstva
upevnite
senzory
na potrubie, kde sa bude merať povrchová teplota. Teplotný rozsah
senzora je -25 °C až +105 °C a nesmie byť ani krátkodobo prekročený.
Senzory je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú
kompatibilné
so
snímačom
teploty
NTC
10k
s teplotným koeficientom B25 / 100 = 3455 K. Senzor vyhovuje stupňu
ochrany IP 67 podľa STN EN 60529. Priemer obalu je 4,6 mm
a použitý materiál je mosadz, ktorá zaisťuje rýchlu odozvu senzora na
zmenu teploty. Senzory sú určené na prevádzku v chemicky
neagresívnom prostredí.

Typ snímača
Tolerancia snímača

NTC 10k, B25 / 100 = 3455 K
± 1% pri 25 °C
± 2°C v rozsahu -25 °C až 105 °C
Zapojenie snímača teploty
Dvojvodičové
Merací rozsah
-25 °C až 105 °C
Maximálny príkon senzora
15 mW
Krytie senzora
IP 67 podľa STN EN 60529
Doba odozvy
0,5  7 s (v prúdiacej vode  0,2 m.s-1)
0,9  15 s (v prúdiacej vode  0,2 m.s-1)
Materiál obalu
mosadz
Priemer obalu
4,6 ± 0,1 mm
Dĺžka obalu
24 mm
Izolačný odpor
 200 M pri 500 V ss, 25° ± 3°C
Typ prívodného kábla
PVC netienený 2 x 0,35 mm2
Dĺžka prívodného kábla
3m
Odpor prívodných vodičov
0,102  / 1 m kábla pri teplote 25 °C
Odolnosť proti vnútornému tlaku
2,5 MPa
Hmotnosť
0,05 kg / 1 m
Snímače sú určené pre trvalú prevádzku v prostredí definovanom
parametrami podľa STN EN 60721-3-3 so stupňom presnosti IE 37 a
nasledujúcich podmienok:
teplota v okolia prívodného kábla:
-25 až 105 °C
relatívna vlhkosť okolitého prostredia:
10 až 100%
atmosférický tlak:
70 až 106 kPa

Inštalácia
1. Senzor teploty umiestnite na merané miesto.
2. V prípade použitia senzora pre meranie povrchovej teploty
potrubia je nutné zaistiť pevné uchytenie senzora vhodnou
sťahovacou páskou a odizolovanie snímača senzora od vplyvu
okolitého prostredia.
3. Vodiče prívodného kábla pripojte k vyhodnocovaciemu zariadeniu
podľa schémy zapojenia.
4. Po montáži a pripojení na nadradené elektrické meracie zariadenie
je senzor pripravený k prevádzke. Senzor nevyžaduje špeciálnu
obsluhu ani údržbu. Pracovná poloha je ľubovoľná.
Upozornenia a obmedzenia

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa

Senzory nepoužívajte na meranie teploty v priestoroch:
 kde nie sú dodržané stanovené prevádzkové podmienky,
 kde by mohlo dochádzať k chveniu a vibráciám,
 kde dochádza k mechanickému pôsobeniu na obal alebo
prívodný kábel senzora,
 s nebezpečenstvom výbuchu (prívodný kábel nie je odolný proti
šíreniu ohňa),
 chemicky agresívneho prostredia (nezodpovedajúca odolnosť
použitých materiálov obalu a prívodného kábla),
 pre meranie teploty predmetov pod elektrickým napätím,
 s vyšším pracovným tlakom ako je uvedené v technických
parametroch,
 kde by mohol byť snímač vystavený trvalému ponoreniu do
kvapaliny,
Senzory nie je vhodné používať pre meranie teploty v priestoroch:
 kde nie je zaistený dostatočný kontakt s meraným médiom (malý
ponor senzora, nekvalitný kontakt s meraným povrchom, vplyv
okolitého prostredia),
 kde by prívodný kábel mohol byť vedený súbežne s elektrickými
rozvodmi (nebezpečenstvo indukcie rušivých signálov a tým
ovplyvnenie výsledkov merania), bezpečná vzdialenosť od
elektrických rozvodov pri súbežnom vedení káblov môže byť až
0,5 m podľa charakteru rušivých polí.

elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci
výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať
s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste
elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných
Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným
odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého
druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad)
je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu
je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie,
ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

Nedodržanie uvedených obmedzení a doporučení negatívne ovplyvní
presnosť merania, spoľahlivosť a životnosť senzora teploty.
Balenie
Senzory sa dodávajú v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky zákona č.
119/2010 Z.z. o baleniach, v znení neskorších predpisov, ktorý je
v zhode so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES
o obaloch a obalových odpadoch.
Skladovanie
Senzory umiestnené v originálnom, dodanom balení je možné
skladovať v podmienkach odpovedajúce triede IE 11podľa STN EN
60721-3-1:
 teplota okolia 5 °C až 40 °C
 vlhkosť 5 až 95 %
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