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 غالف محافظ فلزات گرانبهاترموکوپل با 

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 شیشه مظروف -

 فیبر نوری -

 بلور -

 شیشه های سکوریت -

 شیشه فلوت -

 الیاف شیشه -

 شیشه های دارویی -

 صنایع خاص -
 

  
سنسور های این گروه متداول ترین نوع سنسور در صنایع بلور 
و شیشه برای اندازه گیری دمای شیشه مذاب می باشد. غالف محافظ این 
گروه از پایه فزات گرانبها نظیر پالتین و رودیم تشکیل شده است که بر 

 روی یک غالف محافظ سرامیکی نصب شده است.
کاری و محیط، ابعاد و آلیاژهای مختلفی برای بسته به شرایط 

این نوع ترموکوپل موجود می باشد. همچنین در مواردی که شرایط اجازه 
دهد، غالف های سرامیکی که با فلزات گرانبها پوشش داده شده اند به 

 عنوان جایگزین قابل پیشنهاد می باشند.
ج ودر صورت نیاز مشتری، این سنسورها بصورت دو و یا سه ز

 نیز قابل ساخت و ارائه می باشند.
از دیگر محصوالت موجود در این گروه می توان به لوله های 
دمش گاز و یا سنسور های سطح شیشه اشاره نمود که همگی توسط این 

 شرکت قابل طراحی و ساخت می باشد.
سیم ترموکوپل استفاده شده برای این گروه از سنسور ها 

( بر اساس Sو  Rتلرانسی ) تایپ  1کالس  ازبهترین کیفیت ممکن و در
 ساخته شده است. IEC 60584استاندارد 

بیشترین دمای کاری پیشنهادی ما برای ترموکوپل های 
 مختلف به شرح زیر می باشد:

 
 باالترین دمای کاری پیشنهادی قطر سیم نوع ترموکوپل

R/S 0.35 1350C 
R/S 0.5 1600C 
B 0.35 1600C 
B 0.5 1800C  

 

 

  



 

 

 کله گی  

 

 A B 

 AUS BUS 

 AUZ BUZ 

 AUZH BUZH 

 AUSH BBK 

   

 نحوه اتصال )قابل تعویض( 

 استپ فلنج  
 پیچ نگهدارنده  

 فلنج و نمد نگهدارنده  

   

 جنس غالف محافظ 

 C610  

 C799  

 C530  

   

 غالف میانی 

 C610  

 C799  

 C530  

   

 غالف محافظ پالتینی 

 PtRh90/10 9.1x0.3 mm 

 PtRh90/10 9.1x0.5 mm 

 PtRh90/10 6.5x0.5 mm 

 PtRh90/10 9.0x0.4 mm 

 PtRh90/10 9.0x0.5 mm 

 PtRh85/15 7.3x0.4 mm 

 PtRh8020 9.1x0.5 mm 

   

 وع ترموکوپلن 

 Type R Pt-Pt13%Rh 

 Type S Pt-Pt10%Rh 

 Type B Pt6%Rh–Pt30%Rh 

   

   

   

   

   

   

   

 
 در صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص )جنس غالف، نحوه اتصال، دقت سنسور، ...(، مهندسین این شرکت آماده پاسخگویی می باشند

 طول اسمی


