PORTAT‹F T‹P
TERMOKUPLLAR
■ GENEL
Portatif tip termokupllar çok çeﬂitli alanlarda geniﬂ uygulama imkan›na sahiptir. Gerek ortamlar›n, gerekse yüzeylerin s›cakl›klar›n›n
ölçülmesinde portatif tip termokupllar kullan›labilmektedir. Ancak portatif ölçümlerde hem ortam hem de yüzey ölçümleri zaman
zaman ölçüm güvenirli¤i aç›s›ndan tart›ﬂmalara neden olabilmektedir. Portatif ölçümlerde kulland›¤›m›z termo elemanlar›n özellikleri
göz önüne al›narak güveni sarsacak baz› durumlar›n ortadan kald›r›lmas› gereklidir, ya da kaç›n›lmaz olan baz› kabuller yap›lmal›d›r.
Bu bölümde Elimko üretimlerinde yer alan portatif termokupllar resim numaralar› ile tan›t›lm›ﬂt›r. Kodlama özellikleri verilmiﬂtir.

EL‹MKO PORTAT‹F T‹P TERMOKUPLLAR

TC08

TC09

TC10

TC10-1

TC10-Y

Özel termokupl soketi ile kullan›l›r. T/C’nin ba¤lant› ucunda
yer alan, tek yönlü ba¤lant› yap›labilen soket, kablo ucundaki
di¤er diﬂi soketle tek yönlü birleﬂtirilebilir. T/C 6 mm d›ﬂ çapa
kadar ve çeﬂitli boylarda üretilmektedir.

Sabit kablolu, portatif amaçl› bir T/C’dir. Laboratuvar
uygulamalar›nda, cam veya metal kaplar, erlanmayer içine
dald›r›lmak sureti ile geniﬂ kullan›m imkan› vard›r. Paslanmaz
borular içinde 9 mm çapa kadar, istenilen boyda üretilmektedir.
Kablo ba¤lant› noktas›n›n s›cakl›¤› 100°C’nin üzerine
ç›kmamal›d›r.
Sabit kablolu, elle tutulabilir portatif paslanmaz boru içinde,
standart tiplerde 4 ve 6 mm, özel hallerde 8 mm çapa kadar
de¤iﬂik boylarda üretilmektedir. Sabit kablolu montaj oldu¤u
için kablo boyu sipariﬂte belirtilmelidir. Ölçüm hassasiyetini ve
h›z›n› art›rmak için uç k›sm›na do¤ru çap düﬂülerek incelen
tipleri TC10-1 olarak kodlan›r. T/C boyu saptan›rken elle
tutulan sap›n, ölçülen s›cakl›ktan, elin etkilenmiyece¤i
uzunlukta olmas›na çal›ﬂ›l›r.
Do¤ru ölçüm almak için, termokupl, ölçüm al›nan ortama, d›ﬂ
çap›n›n minumum 6-10 kat› dald›r›lmal›d›r.
Düz yüzeylerin ölçümünde kullan›labilen, sabit kablolu
termokupldur. Yüzeye bast›r›larak temas ettirilir. Ölçüm
s›ras›nda termokupl haraket ettirilmemelidir. Pütürlü
yüzeylerde iyi netice vermemektedir. Bu termokupllun ucu
aç›l› olarak imal edilen tipleri TC10-YA olarak kodlan›r.

TC10-YA

TC10-YU

Yine yüzey ölçümlerinde eleman telinin direkt yüzeye temas
ederek, hassas ve çabuk ölçüm almas› arzuland›¤› takdirde
eleman telinin kaynak yapt›¤› uç nokta ç›plak b›rak›l›r. Yüzeye
kuvvetlice bast›r›lmas› gereken bu tip termokupl düﬂük
s›cakl›klarda kullan›labilmektedir.

TC10-YD

Silindirik-dairesel yüzeylerin s›cakl›k ölçümlerinde kullan›lan bu
termokupl dairesel yüzeye bast›r›l›r. T/C’nin elastiki yüzeyi,
silindir yüzeyi tam olarak kavrar. Bu ﬂekilde ölçmek istenilen
yüzeyin s›cakl›¤› alg›lan›r. Di¤er yüzey ölçümlerinde oldu¤u gibi
bu termokupl da ölçüm s›ras›nda sabit tutulmal›, yüzeye kuvvetli
bast›r›lmal›d›r. S›cakl›k limiti 400°C’nin üzerine geçmemelidir.
Sabit kablolu, portatif tip bu termokupl silindirik yüzey
ölçümlerinde oldukça iyi netice vermektedir.

Yumuﬂak ortamlara örne¤in kauçuk, sünger, hamur gibi
uygulamalarda, i¤ne uçlu termokupl kullan›l›r. Belli bir kuvvetle
ortama bast›r›l›p s›cakl›k alg›lan›r.
TC10-I

TC10-HD

Korozif olmayan, temiz hava ortam s›cakl›¤› ölçümlerinde
termokupl eleman teli delikli bir koruyucu ile korunmak kayd› ile
ucu aç›k b›rak›l›r. Bu ﬂekilde ortam s›cakl›¤›n›n daha hassas ve
çabuk alg›lanmas› sa¤lan›r. TC10-H ayn› amaçla kullan›lan,
resimde görülen de¤iﬂikli¤e sahiptir.

TC10-H

TC14

Sabit kablolu portatif elle tutulabilir sapl› bu termokupl, genel
olarak 1200°C -1100°C’nin alt›ndaki pirinç, bronz, bak›r, kurﬂun,
magnezyum, teneke, galvaniz gibi metal eriyiklerinin s›cakl›k
ölçümlerinde kullan›m kolayl›¤›na sahiptir. As›l ölçüm yapan uç
mineral izoleli termokupldur. Kolay bir ﬂekilde tutucu kola
ba¤lanan mineral izoleli T/C’nin belli bir ömrü vard›r. Zaman
içinde bu uç devre d›ﬂ› kald›¤› takdirde yenisi ile de¤iﬂtirilir. Bu
yüzden ilk al›m aﬂamas›nda T/C’nin yedek uçlar› ile al›nmas›
önerilir. Sap› tutan elin s›cakl›ktan etkilenmemesi için sap,
amyant bir plaka ile s›cak uçtan korunmaktad›r.

Bak›r plaka üzerine monte edilen kablolu eleman, plaka
üzerinden s›cakl›¤› alg›lar. Özellikle yüzey ölçümlerinde, pratik ve
portatif çözüm sa¤layan bu tip çeﬂitli uygulama alanlar›na sahiptir.

TC15

TC15-K

Özel tip= TC15-1J1Pt-L1xL2

Ucu kaynakl› eleman kablosudur.
Özellikle yüzey ölçümleri ve kalibrasyon iﬂlerinde kullan›l›r.

Rekorlu, sabit kablolu monte edilmiﬂ basit bir termokupldur.
Sabit kablolu oldu¤u için kablo boyu ve cinsi sipariﬂte mutlaka
belirtilmelidir. Rekorlu kafa s›cakl›¤› 100°C’yi geçemez. Standart
rekoru 1/2 parmakt›r.
TC16

TC17

Rekorlu, sabit kablolu monte edilmiﬂ basit bir termokupldur.
Sabit kablolu oldu¤u için kablo boyu ve cinsi sipariﬂte mutlaka
belirtilmelidir. Rekorlu kafa s›cakl›¤› 100°C’yi geçemez. Standart
rekoru 1/2 parmakt›r.

EL‹MKO PORTAT‹F T‹P TERMOKUPL KODLAMA
Elimko portatif amaçl› üretilen termokupllar›n kodlanmas› için Düz tip termokupl kodlama tablosu aynen kullan›l›r. Portatif
termokupllar için oluﬂturulan resim numaralar›, bu kodlama listesindeki resim numaras›n›n yerine yaz›l›r.
Örnek:
TC08 - 1 J I K 09 - 20
TC09 - 1 K I K 11 - 30
TC10 - 1 J I K 09 - 100

TC10 - 1 1K I K 1 4 - 100
TC10 - YA - 1 J 1 K 09 - 30
TC10 - YD - 1K I K 11 - 50

TC10 - 1 J 1K 09 - 100
TC10 - YA - 1 J 1 K 09 - 30
TC10 - YD - 1K 1 K 11 - 50

* Soketli tip istenildi¤i takdirde boy rakam› sonuna S harfi ilave edilir.

EL‹MKO PORTAT‹F T‹P TERMOKUPL ÖRNEKLER‹
Bu bölümde Elimko standartlar›nda yer alan portatif termokupllara örnekler sunulacakt›r.
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AÇIKLAMA

ﬁekil olarak TC08 resmine uygun, kablo
ba¤lant› noktas› soketli, tek elemanl›,
Fe-Const termokupl, eleman çap› 1 mm,
boru cinsi 1.4301 paslanmaz (304 kalite)
d›ﬂ çap 6 mm, boy 500 mm, soket özel
kontaklar› eleman teli cinsinden. Sadece tek
elemanl› imal edilir.
ﬁekil olarak TC09 resmine uygun, sabit
kablo ba¤lant›, bu nedenle sipariﬂte kablo
boyu belirtilmeli, tek elemanl› NiCr-Ni
termokupl, eleman teli çap› 1 mm, d›ﬂ
koruyucu 1.4571 (316 cins paslanmaz) d›ﬂ
çap 9 mm, boy 300 mm. Sadece tek elemanl›
imal edilir.
ﬁekil olarak TC10-YD resmine uygun, sabit
kablolu montaj, bu nedenle sipariﬂte kablo
boyu belirtilmeli, silindirik-dairesel yüzeyler
için tasar›mlanm›ﬂ tek elemanl›, nokta
temasl›, Fe-Const termokupl, elle tutulabilir
sapl›, sap 1.4571 malzemeden, boy 300 mm.
Sadece tek elemanl› imal edilir.

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliﬂmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iﬂikli¤i yapma hakk›na sahiptir.

