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١

معرفی شرکت
شرکت صنعتی ترموفناوران پارس ،از زير مجموعه
های گروه صنعتی دفتر کل کاﻻ ،با بيش از  ۳۰سال تجربه فعاليت
در زمينه سنجش دما می باشد .اين گروه فعاليت خود را با توليد
سنسور های اندازه گيری دما برای صنايع ذوب و ريخته گری
از سال  ۷۲آغاز کرد ،در گام بعدی در سال ۱۳۸۶ساخت سنسور
های اندازه گيری دما را با همکاری مشترک با شرکت
 Günther GmbHاز کشور آلمان آغاز نمود .به منظور تمرکز
هر چه بيشتر بر روی سنسور های دما سنجی برای مصارف در
صنايع مختلف ،در سال  ۱۳۸۸شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
تاسيس گرديد .از آن زمان تاکنون اين شرکت افتخار داشته است
که پاسخگوی نياز مشتريان کوچک و بزرگ کشور در صنايعی
نظير نفت ،گاز و پتروشيمی ،نيروگاهی ،سيمان ،شيشه ،سراميک
و کاشی ،نسوز  ،غذايی ،خودروسازی ،ذوب و ريخته گری و
نورد ،عمليات حرارتی ،بازيافت ،صنايع شيميايی ،چوب و کاغذ،
کشت و صنعت ،انرژی های تجديد پذير ،هوا و فضا ،دارويی،
اتوماسيون و  ...باشد.
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)سهامی خاص(

امروز ما افتخار می کنيم که تيم ترمو فناوران پارس
با پشتوانه تجربه طوﻻنی و همکاری پيوسته با معتبر ترين شرکت
های اوپايی ،توانايی ارائه راه حل برای اندازه گيری دما در هر
گستره دمايی  ،شرايط محيطی و مطابق با طراحی مورد نظر
مشتری را دارد .توليد سنسور های دما در محل کارخانه اين
شرکت در داخل ايران  ،اين امکان را به ما می دهد که سنسور
های مورد نياز شما مشتريان گرامی را در کوتاه ترين و سريع
ترين زمان ممکن توليد نموده و اين امر موجب کوتاه شدن
توقفات توليد شما در شرايط اضطراری خواهد بود  .عﻼوه بر
محصوﻻتی که بصورت استاندارد در کاتالوگ های شرکت
وجود دارند ،اين مجموعه توانايی دارد که با همکاری و
همفکری شما مشتريان عزيز ،سنسورهای مطابق با شرايط مورد
نظر شما را همچنين طراحی و توليد نمايد .شايان ذکر است
که توليد سنسور های ضد انفجار ) (ATEX Certifiedبرای
استفاده در محيط های قابل اشتعال/انفجار نيز توسط اين شرکت
امکان پذير می باشد .پيشنهاد ويژه اين شرکت برای آن دسته از
مشتريانی که از ترموکوپل های پﻼتينی و يا سنسور های با غﻼف
محفظ پﻼتينی استفاده می کنند ،اين شرکت می تواند جهت
کاهش هزينه ها ،ضايعات پﻼتين آنها را به شرط قابل بازيافت
بودن بازخريد و از مبلغ سنسور های مورد نيازشان کسر نمايد.
کيفيت قابل رقابت با محصوﻻت اروپايی آرمانی بوده
که از آغاز کار شرکت در توليد و ساخت محصوﻻت خود به آن
پايبند بوده و هست .ما بصورت پيوسته در حال باﻻ بردن کيفيت
محصوﻻت و خدمات خود از طريق جذب دانش و تکنولوژی
روز دنيا و تعامل با شما مشتريان گرامی هستيم .کليه محصوﻻت
توليدی اين شرکت به همراه گواهی انطباق محصول برای
مشتريان ارائه می گردد .در خصوص سنسور های ترموکوپل،
گواهی تست و کاليبراسيون سيم های ترموکوپل استفاده شده بنا
به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد .در صورت نياز
مشتری ،کاليبراسيون سنسور های اين شرکت توسط سازمان
های دارای تاييد صﻼحيت قابل انجام می باشد.
صفحه
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محصوﻻت شرکت در يک نگاه
در شکل زير شمای کلی از سنسور های ساخت شرکت مشاهده می شود .همچنين بسته به نوع صنعت ،سنسور های متداول برای آن صنعت
در کنار آن نمايش داده شده است.
ﻻزم به ذکر است که بسته به نياز مشتری ،هر سنسور بايد بسته به شرايط کارکرد طراحی و ساخته شود.
برای مصارف و کاربردهای خاص که در دسته بندی کلی صنايع قرار نمی گيرد ،اين شرکت آمادگی دارد تا سنسور دمای مورد نظر شما را با
همفکری و همکاری شما طراحی و توليد نمايد.

صنايع غذايی
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٥

اصول اندازه گيری دما
برای اندازه گيری دما ،بسته به پديده فيزيکی )و يا شيميايی( مورد استفاده ،روشها و محصوﻻت متفاوتی وجود دارد که از آن جمله می توان
به دماسنج های جيوه ای ،الکلی ،بی متال ،پيرومتری ،ترموگرافی ،ترموکوپل و سنسور های مقاومتی دما اشاره نمود.
در خصوص دو مورد آخر ،از آنجا که سنسور دما بايد در تماس با جسم و يا محيطی باشد که دمای آن قرار است اندازه گيری شود ،اين سنسور
ها به نام سنسور های تماسی نيز شناخته می شود.

اساس کار سنسور های ترموکوپل
در صورتی که دو فلز غير همسان به يکديگر اتصال داده شوند و يک اختﻼف دما بين دو انتهای فلز ها بوجود آورده شود )نقطه تماس حرارت
داده شود( ،اختﻼف ولتاژی که بستگی به جنس دو فلز و همچنين ميزان اختﻼف دما در دو انتها دارد بوجود خواهد آمد.
اين پديده که در سال  ۱۸۳۱ميﻼدی توسط سی بک ،دانشمند آلمانی کشف شد ،اساس کار سنسور ترموکوپل می باشد .با دانستن نوع فلزات
به کار گرفته شده و اندازه گيری دقيق ولتاژ ترموالکتريک ،می توان دمای نقطه مورد نظر را اندازه گيری کرد.

اساس کار سنسور های مقاومتی
در سنسور های مقاومتی ،از اين پديده استفاده می شود که مقاومت الکتريکی مواد با تغيير دمای آنها تغيير می کند .اين پديده می تواند يا
بصورت افزايش مقاومت الکتريکی باشد که آن را در بسياری از فلزات مشاهده می کنيم و برای مثال اساس کار سنسور های مقاومتی پﻼتينی می باشد،
و يا باعث کاهش مقاومت الکتريکی شود که مثال آن را در ترميستور ها می بينيم.
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برای اندازه گيری دما چه بوسيله ترموکوپل و چه به کمک
سنسور های مقاومتی ،همانگونه که پيشتر به آن اشاره شد ،سنسور دمای
نقطه اتصال و يا سنسور مقاومتی را اندازه می گيرد .به همين دليل ،برای
اندازه گيری هر چه دقيق تر دما ﻻزم است که سنسور به دمای محيطی
که می خواهد آن را اندازه گيری کند برسد .اين نکته اگرچه بسيار ساده
به نظر می رسد ،دليل اصلی خطای اندازه گيری دما و عدم رسيدن به
نتيجه دلخواه در بسياری از موارد می باشد .بر همين اساس ،اشتباه در
انتخاب غﻼف محافظ مناسب و يا طراحی سنسور می تواند باعث اختﻼف
دما بين نقطه مورد نظر و سنسور و درنهايت خطا در اندازه گيری شود.

به همين دليل طراحی و ساخت يک سنسور دقيق
و مناسب انتخاب بهينه ای بين عمر مفيد سنسور ،سرعت پاسخگويی
سنسور ،دقت اندازه گيری و در نهايت قيمت آن می باشد.
شرکت صنعتی ترموفناوران پارس با داشتن سابقه
فعاليت طوﻻنی در زمينه اندازه گيری دما و با تکيه بر دانش و تجربيات
شرکت  GÜNTHER GmbHدر اين خصوص مفتخر است تا با
همکاری و همفکری شما مشتريان عزيز ،مناسب ترين سنسور ممکن را
برای شما طراحی نمايد و با اتکا به تامين کنندگان معتبر و موجودی انبار
خود و شرکت گونتر ،آن را در سريع ترين زمان ممکن توليد نموده و در
اختيار شما قرار دهد.

ساختار سنسور اندازه گيری دما

در بيشتر موارد ،جدا از اينکه سنسور اندازه گيری دما از نوع ترموکوپل و يا مقاومتی باشد ،دارای اجزا و قطعات زير می باشد:
 .Aحسگر )سنسور(
 .Bغﻼف محافظ
همانگونه که از اسم آن پيداست ،وظيفه غﻼف ،محافظت از
سنسور در برابر آسيب های مکانيکی و يا شيميايی در طول مدت اندازه
گيری می باشد.
 .Cاتصاﻻت
وظيفه اين قطعه ،نگهداشتن سنسور در محل مورد نظر و
جلوگيری از خروج مواد از محل نصب سنسور است.

صفحه

اين اتصاﻻت در شکل ها و مدل های مختلف سنسور را بصورت دائمی و
يا با قابليت باز و بسته شده در محل استقرار خود نگه می دارد.
 .Dکله گی
اين قطعه که بيشتر بصورت فلزی و در برخی موارد بصورت
پﻼستيکی ساخته می شود ،به همراه ترمينال وظيفه اتصال و حفاظت کابل
رابط سنسور در محل اتصال را از محيط اطراف دارد .در صورت نياز امکان
نصب ترانسميتر نيز در اين کله گی ها وجود دارد

٧

اندازه گيری دما بوسيله ترموکوپل

اندازه گيری دما بوسيله سنسور مقاومتی

همانگونه که پيشتر به آن اشاره شد ،با اندازه گيری اختﻼف
ولتاژ بين دو فلز غير هم جنس که سر ديگر آنها به يکديگر متصل شده
می توان دمای محل اتصال و در نتيجه دمای محلی که نوک ترموکوپل
در آن قرار دارد را اندازه گيری نمود.

برخﻼف ترموکوپل که قسمت اندازه گيری دما تنها نقطه
اتصال آن است ،در سنسور های مقاومتی ،کل سنسور )سطح يا طول آن(
کار اندازه گيری دما را انحام می دهد و ميانگين دما در کل سطح موثر
نشان نشان داده می شود.
با عبور دادن جريان تحريک که معموﻻ بين  ۰,۱تا  ۱۰ميلی
آمپر است ،و اندازه گيری ولتاژ دو سر سنسور ،مقدار مقاومت سنسور به
دست می آيد و با داشتن منحنی دما-مقاومت ،دما قابل محاسبه می باشد.

استاندارد  IEC 60584جديد ترين استاندارد حاکم بر انواع ترموکوپل
ها می باشد.
بسته به آلياژ پايه ها ،ترموکوپل ها به انواع زير دسته بندی می شوند

استاندارد  IEC 60751جديد ترين مرجع سنسور های
مقاومتی می باشد که منحنی های مقاومت-دما برای سنسور های مختلف
و ميزان خطای مجاز آنها در آن شرح داده شده است.
برای مصارف صنعتی امروزه بيشتر از سنسور های مقاومتی
پﻼتينی استفاده می شود که بسته به طراحی اوليه دارای مقاومت ،۱۰۰
 ۵۰۰ ،۲۰۰و  ۱۰۰۰اهم در دمای صفر درجه می باشد.
جهت اندازه گيری هر چه دقيق تر مقاومت و حذف اثر مقاومت
کابل های رابط ،اين سنسور ها بصورت  ۳سيمه و  ۴سيمه قابل ساخت
می باشند.
گستره دمای قابل اندازه گيری بوسيله سنسور های مقاومتی
از  -۲۰۰تا  +۸۵۰درجه سانتيگراد و در موارد خاص تا  +۱۰۰۰درجه می
باشد.
دقت اندازه گيری اين سنسور ها بسته به ساختار و کﻼس تلرانسی آن می
تواند تا چند صدم درجه سانتيگراد را نيز پوشش دهد.

NiCr-Ni, Type K, Color Green
NiCroSil-NiSil, Type N, Color Pink
Fe-CuNi, Type J, Color Black
NiCr-CuNi, Type E, Color Purple
Cu-CuNi, Type T, Color Brown
Pt10%Rh-Pt, Type S, Color Orange
Pt13%Rh-Pt, Type R, Color Orange
Pt30%Rh-Pt6%Rh/B, Type B, Color Grey
Fe-CuNi, Type L, Color Blue
Cu-CuNi, Type U, Color Brown
W5%Re-W26%Re , Type C, Color Red
W5%Re-W20%Re , Type A, Color Red
W3%Re-W25%Re , Type D, Color Red
W -W26%Re , Type G, Color Red
بسته به نوع ترموکوپل ،اين سنسور ها می توانند از دمای  -۱۸۵تا +۲۳۱۵
درجه را پوشش دهند و از نظر دقت ،بسته به نوع ترموکوپل ،می توانند تا
 +/-۰,۵درجه را پوشش دهند.

صفحه
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غﻼف های محافظ
در مواردی که شرايط کارکرد و دمای کاری اجازه دهد،
سنسور هايی که پايه های آن نسبت به يکديگر ايزوله شده اند می توانند
در يک محيط خشک و خنثی اندازه گيری دما را انجام دهند که اين حالت

سريعترين زمان پاسخ و دقيق ترين نوع اندازه گيری را فراهم می کند.
متاسفانه اين شرايط در بيشتر موارد فراهم نيست و بايد از يک
غﻼف برای محافظت سنسور از محيط اطراف آن استفاده شود.

غﻼف های فلزی

غﻼف های سراميکی

برای حفاظت سنسور در برابر ضربات احتمالی و يا خوردگی
محيط ،بسته به شرايط کارکرد ،معموﻻ از فلزاتی نظير فوﻻد های
ضد زنگ ،آتشخوار و يا سوپر آلياژ ها با پايه نيکل ،کبالت ،کروم ،موليبدن
که در برابر شرايطی نظير اکسيداسيون ،احيا ،سايش و يا دمای تا ١٢٠٠
درجه سانتيگراد مقاوم هستند استفاده می شود ..برای محافظت سنسورها
در کوره های ذوب شيشه بدليل خوردگی بسيار باﻻی محيط ،از
غﻼف های پﻼتين و يا پﻼتين روديم استفاده می شود.
در موارد خاص که شرايط اجازه بدهد ،غﻼف های فلزی خاص
که تا دمای  ١٨٠٠درجه تحمل داشته باشند قابل ارائه می باشد.

متداول ترين نوع غﻼف های سراميکی از اکسيد آلومينيوم
ساخته می شود که بسته به ميزان تخلخل و دمای کاری ،درصد خلوص
آلومينای آن تغيير می کند )هر چه خلوص آلومينا باﻻتر باشد ،دمای کاری
سراميک باﻻتر می رود( .از طرف ديگر ميزان شوک پذيری حرارتی غﻼف
سراميکی با باﻻ رفتن ميزان تخلخل سراميک زياد می شود.
برای ترموکوپل های پﻼتينی از آنجا که در دمای باﻻ غﻼف
فلزی روی سيم های ترموکوپل تاثير می گذارد و دقت آن را از بين می
برد ،يک غﻼف ميانی سراميکی بين سيم های ترموکوپل و غﻼف فلزی
بيرونی قرار داده می شود.
با پيشرفت تکنولوژی ،غﻼف های سراميکی جديدی به بازار
عرضه شده که از نظر ماکزيمم دمای حرارتی و يا مقاومت در برابر سايش
و خوردگی شيميايی مواد ،عملکرد بسيار بهتری ) حتی در مقايسه با غﻼف
های فلزی متداول( از خود نشان می دهد.

صفحه

٩

معرفی سنسور های توليدی شرکت
00-TMT
ترموکوپل با ايزوﻻتور سراميکی و غﻼف محافظ فلزی
ترموکوپل های اين گروه بسته به ماهيت غﻼف فلزی آن
می تواند برای اندازه گيری دما در محيط های گازی ،مايع و يا پﻼستيک
تا دمای کاری  ۱۲۰۰درجه سانتيگراد استفاده شود.
غﻼف محافظ اين گروه از يک لوله درزجوش ويا بدون درز
تشکيل شده که انتهای آن بوسيله يک درپوش و يا با فرايند فرمينگ بسته
شده است.
بسته به شرايط کاری ،بيش از  ۴۰نوع آلياژ در ابعاد و ضخامت
های مختلف به عنوان غﻼف محافظ اين گروه قابل عرضه می باشد.
جهت باﻻ بردن سرعت پاسخگويی ،می توان قطر قسمت
نوک سنسور را کاهش داد .همچنين جهت طوﻻنی تر کردن عمر سنسور،
استفاده از غﻼف های فلزی ضخيم تر و يا استفاده از يک غﻼف ميانی
سراميکی پيشنهاد می شود.
برای انتخاب نوع ترموکوپل و غﻼف محافظ ،باﻻترين دمای
کاری بايد با دمای کاری ترموکوپل و غﻼف محافظ مقايسه شود.
در صورت نياز به انجام تعميرات بر روی سنسور های موجود،
اين کار توسط پرسنل مجرب شرکت در محل کارخانه انجام می شود.
البته ﻻزم به ذکر است که هزينه نهايی اين کار در بسياری از موارد باﻻتر
از تعويض کامل سنسور خواهد بود.
سيم های ترموکوپل استفاده شده در محصوﻻت شرکت
براساس استاندارد  IEC 60584و با باﻻترين کيفيت تلرانسی می باشد.
در صورت نياز  ،گواهی های کاليبراسيون سيم های ترموکوپل قابل ارائه
به مشتريان می باشد.
در مواردی که طراحی و ساخت سنسور نياز به همفکری و
مشاوره تيم فنی داشته باشد ،تيم متخصصين اين شرکت با کمال ميل
آمادگی همکاری با مشتريان گرامی را برای انتخاب راهکار مناسب دارد.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنايع بازيافت آلومينيوم و فلزات رنگين ماشين سازی خودرو نفت و گاز و انرژی شيشه کوره های صنعتی فوﻻد و ريخته گری -سيمان

١٠

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK
غﻼف محافظ
Mat. No. 1.0305
Mat. No. 1.4301
Mat. No. 1.4571
Mat. No. 1.4749
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
Mat. No. 2.4816
Mat. No. 1.4893

A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

St 35.8
Kanthal
Stainless Steel
Stainless Steel
X18Cr N 28
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
Inconel 600
253 MA

نحوه اتصال )قابل تعويض(

استپ فلنج
پيچ نگهدارنده
فلنج و نمد نگهدارنده

غﻼف ميانی

نوع ترموکوپل
Pt-Pt13%Rh
Pt-Pt10%Rh
Pt6%Rh–Pt30%Rh
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
W5%Re-W26%Re
Nicrosil/Nisil
W3%Re-W25%Re

طول اسمی

C610
C799

Type R
Type S
Type B
Type K
Type J
Type L
Type C
Type N
Type D

چيدمان
زمان پاسخگويی سريع
غﻼف محافظ پله دار
غﻼف محافظ قطر  ۶تا  ۱۵ميليمتر

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

١١

05-TKT
ترموکوپل با ايزوﻻتور سراميکی و غﻼف محافظ
سراميکی
ترموکوپل های اين گروه در تمامی صنايع و تا دمای کاری
 ۱۸۰۰درجه سانتيگراد قابل استفاده هستند.
از آنجا که در فرايند اندازه گيری و کنترل دما سنسور ها همراه
با آسيب هايی نظير خوردگی و سايش روبرو هستند ،ﻻزم است که جنس
غﻼف اين سنسورها از بهترين و با کيفيت ترين مواد ممکن انتخاب شود
که در بسياری از موارد غﻼف های فلزی پاسخگوی چنين نياز هايی
نمی توانند باشند.
با پيشرفت تکنولوژی ،مواد جديدی به گروه غﻼف های
سراميکی اضافه شده است که چه از نظر شوک پذيری مکانيکی و حرارتی
و چه از نظير مقاومت در برابر خوردگی قابل مقايسه با غﻼف های فلزی
هستند و حتی در مواردی بهتر عمل می کنند .ﻻزم به ذکر است که
بسياری از اين مواد در حال حاضر در انبار شرکت موجود و در سريعترين
زمان ممکن قابل ارائه به مشتريان گرامی می باشد.
در صورت نياز ،با استفاده از يک غﻼف اضافی به عنوان غﻼف
ميانی ،می توان خواص مورد نظر خود را نظير شوک پذيری ،مقاومت در
برابر ضربه و خوردگی و يا موارد ديگر را بصورت ترکيبی در اين گروه
ايجاد نمود.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنايع بازيافت آلومينيوم و فلزات رنگين ماشين سازی خودرو نفت و گاز و انرژی شيشه کوره های صنعتی آزمايشگاهی فوﻻد و ريخته گری عمليات حرارتی -سيمان

١٢

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK

A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

جنس لوله گلويی )در طول های متفاوت(
St 35.8
Mat. No. 1.0305
Stainless Steel
Mat. No. 1.4571
X10Cr Al 24
Mat. No. 1.4762
X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841
Inconel 600
2.4816
253 MA
Mat. No. 1.4893
نحوه اتصال )قابل تعويض(

استپ فلنج
پيچ نگهدارنده
فلنج و نمد نگهدارنده

C610
C799
C530
SiC

طول اسمی

جنس غﻼف محافظ
Quartz Glass
Sapphire Galss
SiN

غﻼف ميانی
C610
C799
C530
نوع ترموکوپل
Pt-Pt13%Rh
Pt-Pt10%Rh
Pt6%Rh–Pt30%Rh
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
W5%Re-W26%Re
Nicrosil/Nisil
W3%Re-W25%Re

Type R
Type S
Type B
Type K
Type J
Type L
Type C
Type N
Type D

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

١٣

08-TMP
ترموکوپل با غﻼف محافظ فلزات گرانبها
سنسور های اين گروه متداول ترين نوع سنسور در صنايع بلور
و شيشه برای اندازه گيری دمای شيشه مذاب می باشد .غﻼف محافظ اين
گروه از پايه فزات گرانبها نظير پﻼتين و روديم تشکيل شده است که بر
روی يک غﻼف محافظ سراميکی نصب شده است.
بسته به شرايط کاری و محيط ،ابعاد و آلياژهای مختلفی برای
اين نوع ترموکوپل موجود می باشد .همچنين در مواردی که شرايط اجازه
دهد ،غﻼف های سراميکی که با فلزات گرانبها پوشش داده شده اند به
عنوان جايگزين قابل پيشنهاد می باشند.
در صورت نياز مشتری ،اين سنسورها بصورت دو و يا سه زوج
نيز قابل ساخت و ارائه می باشند.
از ديگر محصوﻻت موجود در اين گروه می توان به لوله های
دمش گاز و يا سنسور های سطح شيشه اشاره نمود که همگی توسط اين
شرکت قابل طراحی و ساخت می باشد.
سيم ترموکوپل استفاده شده برای اين گروه از سنسور ها
ازبهترين کيفيت ممکن و در کﻼس  ۱تلرانسی ) تايپ  Rو  (Sبر اساس
استاندارد  IEC 60584ساخته شده است.
بيشترين دمای کاری پيشنهادی ما برای ترموکوپل های
مختلف به شرح زير می باشد:
نوع ترموکوپل

قطر سيم

باﻻترين دمای کاری پيشنهادی

R/S

0.35

1350C

R/S

0.5

1600C

B

0.35

1600C

B

0.5

1800C

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 شيشه مظروف فيبر نوری بلور شيشه های سکوريت شيشه فلوت الياف شيشه شيشه های دارويی -صنايع خاص

١٤

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK

A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

نحوه اتصال )قابل تعويض(

استپ فلنج
پيچ نگهدارنده
فلنج و نمد نگهدارنده

جنس غﻼف محافظ
C610
C799
C530
غﻼف ميانی

غﻼف محافظ پﻼتينی
9.1x0.3 mm
9.1x0.5 mm
6.5x0.5 mm
9.0x0.4 mm
9.0x0.5 mm
7.3x0.4 mm
9.1x0.5 mm

PtRh90/10
PtRh90/10
PtRh90/10
PtRh90/10
PtRh90/10
PtRh85/15
PtRh8020

نوع ترموکوپل
Pt-Pt13%Rh
Pt-Pt10%Rh
Pt6%Rh–Pt30%Rh

Type R
Type S
Type B

طول اسمی

C610
C799
C530

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

١٥

10-TMM
ترموکوپل با غﻼف فلزی و ترموکوپل وايری
همانند ترموکوپل های گروه ) 00-TMTغﻼف فلزی،
ايزوﻻتور سراميکی( ،اين دسته از سنسور ها در تمامی محيط های گازی،
سيال و پﻼستيک تا دمای  ۱۲۰۰درجه قابل استفاده هستند.
تفاوت اساسی سنسورها ی اين گروه با دسته  00-TMTدر
نوع حسگر استفاده شده می باشد که در اينجا از ترموکوپل های وايری
)داخل پودری( استفاده می شود .از آنجا که سيم های ترموکوپل داخل
پودر سراميک کامﻼ ايزوله شده اند ،کمترين اثر را از محيط اطراف خود
می بينند.
از ديگر نقاط مثبت اين نوع سنسور می توان به موارد زير
اشاره کرد:
 امکان تعويض بسيار آسان مقاومت بهتر در برابر ضربه و تنش عمر بيشتردر صورت نياز به پايين آوردن زمان پاسخگويی ،قسمت نوک
اين سنسور ها را می توان بصورت پلکانی با قطر کمتر توليد کرد.
از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنايع بازيافت آلومينيوم و فلزات رنگين ماشين سازی خودرو نفت و گاز و انرژی شيشه کوره های صنعتی آزمايشگاهی فوﻻد و ريخته گری -سيمان

صفحه

١٦

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK
غﻼف محافظ
Mat. No. 1.0305
Mat. No. 1.4301
Mat. No. 1.4571
Mat. No. 1.4749
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
2.4816
Mat. No. 1.4893

A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

St 35.8
Kanthal
Stainless Steel
Stainless Steel
X18Cr N 28
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
Inconel 600
253 MA

نحوه اتصال )قابل تعويض(

استپ فلنج
پيچ نگهدارنده
فلنج و نمد نگهدارنده

غﻼف ميانی
طول اسمی

C610
C799
نوع ترموکوپل وايری
جنس بدنه
Inconel 600
Stainless Steel
نوع ترموکوپل
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
Nicrosil/Nisil

Type K
Type J
Type L
Type N

قطر ترموکوپل
1.5 to 8 mm
ترموکوپل تک ،دو و يا سه زوج

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

١٧

12-THD
ترموکوپل با ترمو ول های جوشی فرم  ) ۴بر اساس
استاندارد (DIN 43722
ترموکوپل های اين گروه در محيط های سيال و گازی مانند
هوا ،بخار ،آب ،روغن و مواردی که سرعت سيال و فشار کاری آن باﻻ
است استفاده می شوند .غﻼف های اين گروه بر اساس استاندارد تحمل
فشار کاری تا  ۷۰۰بار را دارند و جنس آنها بر اساس دمای کاری تعيين
می گردد .اجزا و قطعات اين گروه از سنسور ها همگی بصورت قابل
تعويض ساخته می شوند.
ترموول های اين گروه معموﻻ از فوﻻد های مخازن تحت
فشار انتخاب می شوند و برای نصب ،در محل خود به بدنه جوش داده می
شوند.
برای انتخاب ترموول مناسب ،شرايط ابعادی و موقعيت نصب
ترموول و همچنين دمای کاری آن مورد توجه قرار می گيرد .همچنين
ميزان تحمل تنش اين ترموول ها از روی جداول و منحنی های موجود
در استاندارد  DIN 43772مورد بررسی قرار می گيرد.
از ديگر پارامتر های مهم در انتخاب ترموول ،بررسی مقاومت
آن در برابر خوردگی شيميايی برای هر مورد کارکرد می باشد که بايد به
دقت مورد بررسی قرار گيرد .در بسياری از موارد ،تست عملی تنها راه
اطمينان از عملکرد مناسب سنسور می باشد و کمترين مقدار هر نوع ماده
موجود در محيط می تواند اثرات تخريبی قابل توجهی روی عملکرد
ترموول بگذارد.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنايع بازيافت ماشين سازی خودرو نفت و گاز و انرژی آزمايشگاهی فوﻻد و ريخته گری -شيميايی

١٨

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
BBK
BUSH
BUZH

رزوه دار

B
BUS
BUZ

ابعاد گلويی بر اساس استاندارد DIN 43767

M24x1.5/M18x1.5
M24x1.5/M14x1.5
با پوشش گالوانيزه و يا فوﻻد های خاص
در صورت نياز مدل بدون رزوه قابل ارائه است

طول گلويی

ترمو ول بر اساس استاندارد DIN 43767
40 – 125 mm
طول قسمت مخروطی
50 / 110 mm
طول قسمت مخروطی
115 – 260 mm
طول نصب
18 / 24 mm
قطر
1.7335
جنس
1.4571
1.5415
نوع ترموکوپل وايری
جنس بدنه

طول قسمت

Type K
Type J
Type L
Type N

طول نصب

نوع ترموکوپل
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
Nicrosil/Nisil

استوانه ای

Inconel 600
Stainless Steel

قطر ترموکوپل
طول قسمت مخروطی

1.5 to 8 mm
ترموکوپل تک و يا دو زوج

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

١٩

13-TFL
ترموکوپل با فلنج جوشی
ترموکوپل های اين گروه در محيط های سيال و گازی مانند
هوا ،بخار ،آب ،روغن استفاده می شوند.
عﻼمت مشخصه اين سنسور ها فلنج جوش داده شده به لوله
رابط و غﻼف محافظ می باشد .استاندارد متداول برای اين فلنج ها در
بيشتر موارد  DIN EN 1092می باشد.
طراحی قسمت سنسور در اين گروه معموﻻ يا بصورت يک
ترموکوپل ايزوﻻتوری با غﻼف محافظ سراميکی است و يا بصورت يک
ترموکوپل وايری که داخل غﻼف محافظ فلنج دار جا زده می شود.

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنايع بازيافت ماشين سازی خودرو نفت و گاز و انرژی آزمايشگاهی فوﻻد و ريخته گری شيميايی -صنايع غذايی

صفحه

٢٠

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
BUSH
BUZH
)DL/MA (M10x1

A
B
BUS
BUZ

مشخصات فلنج بر اساس DIN EN 1092
DN10 –DN 100
PN 16
جنس

ترموکوپل وايری
جنس غﻼف
نوع ترموکوپل
قطر ترموکوپل
ترموکوپل تک و يا دو زوج

طول گلويی

C22.8
1.4571

St 37-2
Alloy C4

Inconel 600, SS
K, N, L, U
3 – 8 mm

ترموکوپل با ايزوﻻتور سراميکی
R, S, B, K, N, J, C
نوع
ترموکوپل تک و يا دو زوج

Mat. No. 1.4571
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
Mat. No. 2.4816
6 – 22 mm
0.75 - 3 mm

St 35.8
Kanthal
Stainless Steel
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
Inconel 600
Alloy C4
Diameter
Wall Thickness

طول نصب

غﻼف محافظ
Mat. No. 1.0305

چيدمان
زمان پاسخگويی سريع
پله دار
قطر لوله محافظ  ۶تا  ۱۵ميليمتر

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٢١

14-TES
ترموکوپل با اتصال رزوه ای
مورد استفاده اين گروه از سنسورها در محيط های فشار
متوسط و پايين مانند مايعات و مواد پﻼستيک می باشد .باﻻ ترين دمای
کاری برای اين گروه بسته به جنس غﻼف و ساير موارد طراحی در حد
 ۱۲۰۰درجه سانتيگراد است.
برای استقرار سنسور های اين گروه در محل ،از يک اتصال
رزوه ای که به روی غﻼف محافظ جوش داده شده استفاده می شود .بسته
به شرايط نصب ،اين اتصال می تواند يا مستقيما زير کله گی بسته شود
و يا با يک فاصله تقريبی  ۱۰تا  ۲۰سانتی متری ،به وسط غﻼف جوش
داده شود.
غﻼف های محافظ اين گروه معموﻻ از لوله های فوﻻدی
بدون درز می باشند که قسمت انتهايی آن به کمک يک درپوش فلزی
بسته شده است.
در صورت نياز می توان از يک غﻼف ميانی سراميکی بين
ترموکوپل و غﻼف محافظ بيرونی استفاده کرد که اين کار کمک زيادی
به ثبات سنسور در طوﻻنی مدت می کند.
از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنايع بازيافت ماشين سازی خودرو نفت و گاز و انرژی فوﻻد و ريخته گری شيميايی -صنايع غذايی

صفحه

٢٢

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
BUSH
BUZH
NA
)DL/MA (M10x1

نوع رزوه
”M24 x 1.5 / G1/2
”M10 x 1 / G1/2
Other

B
BUS
BUZ
BBK
Other

”G1
”½ G
M18 x 1.5
”G3/4
M20 x 1.5

Mat. No. 1.4571
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
Mat. No. 2.4816

St 35.8
Kanthal
Stainless Steel
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
Inconel 600

6 – 22 mm
0.75 - 3 mm

Diameter
Wall Thickness
طول نصب

غﻼف محافظ
Mat. No. 1.0305

طول گلويی

ترموکوپل با ايزوﻻتور سراميکی
R, S, B, K, N, J, C
نوع
ترموکوپل تک و يا دو زوج

چيدمان
زمان پاسخگويی سريع
پله دار
قطر لوله محافظ  ۶تا  ۱۵ميليمتر

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٢٣

15-TKM
ترموکوپل با غﻼف محافظ سراميکی و سنسور وايری
داخل پودری
سنسورهای اين گروه معموﻻ در محيط های گازی با حداکثر
دمای کاری  ۱۲۰۰درجه سانتيگراد کار می کنند .ترموکوپل های اين گروه
معموﻻ از نوع فلزات پايه انتخاب می شوند.
نقطه قوت اين نوع سنسور ها )ترموکوپل های وايری(  ،قابليت
تعويض بسيار آسان آنها در مقايسه با ترموکوپل های ايزوﻻتوری می باشد.
همچنين اين گروه نسبت به تغييرات دما ،ضربه و ارتعاشات مکانيکی مقاوم
تر از گروه ايزوﻻتوری هستند .عﻼوه براين ،بخاطر ماهيت اين نوع سنسور
که نسبت به گروه قبل دارای قطر کمتر هستند ،در صورت نياز ،فضای
کافی برای قرار گرفتن يک سنسور مرجع در کنار آنها برای مقايسه و
کاليبراسيون باقی خواهد ماند.
در بسياری از موارد ،خورندگی محيط و وجود عوامل ساينده
در کنار آن باعث از بين رفتن زود هنگام غﻼف های فلزی می شود .در
اينگونه موارد ،سنسور های وايری با غﻼف محافظ سراميک های خاص
راه حل مناسبی برای رفع اين مشکل می باشند.

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنايع بازيافت ماشين سازی خودرو نفت و گاز و انرژی کوره و عمليات حرارتی -سيمان

صفحه

٢٤

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK

A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

جنس لوله گلويی )در طول های متفاوت(
St 35.8
Mat. No. 1.0305
Stainless Steel
Mat. No. 1.4571
X10Cr Al 24
Mat. No. 1.4762
X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841
Inconel 600
2.4816
253 MA
Mat. No. 1.4893
نحوه اتصال )قابل تعويض(

استپ فلنج
پيچ نگهدارنده
فلنج و نمد نگهدارنده

C610
C799
C530
SiC

طول اسمی

جنس غﻼف محافظ
Quartz Glass
Sapphire Galss
SiN

غﻼف ميانی
C610
C799
C530
نوع ترموکوپل
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
Nicrosil/Nisil
قطر غﻼف
ترموکوپل بصورت تک زوج و يا دو زوج

Type K
Type J
Type L
Type N
1.5 – 8 mm

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٢٥

18-TKL
ترموکوپل های آزمايشگاهی
سنسور های اين گروه برای اندازه گيری دما در محيط های
گازی و مايع در شرايط آزمايشگاهی برای محدوده دمای  ۲۰۰تا ۱۸۰۰
درجه سانتيگراد استفاده می شوند.
تفاوت اصلی سنسور های اين گروه ،ابعاد کوچک ،وزن کم
آنها و همچنين مکانيزم های متفاوت اتصال کابل به تروکوپل می باشد.
همچنين سنسور های اين گروه معموﻻ زمان پاسخ دهی سريعتری در
مقايسه با سنسو های ساير گروه ها دارند.
آلوده شدن سيم ها ی ترموکوپل توسط قطعات فلزی و يا گاز
های ناشی از احتراق در محيط از جمله مواردی است که کارکرد صحيح
اين گروه از سنسور ها را به خطر می اندازد .به همين دليل ،استفاده از
سراميک های بدون تخلخل و کامﻼ آب بندی شده برای اين گروه از
سنسور ها توصيه می شود.
بيشترين دمای کاری پيشنهادی ما برای ترموکوپل های
مختلف به شرح زير می باشد:
نوع ترموکوپل

قطر سيم

باﻻترين دمای کاری پيشنهادی

R/S

0.35

1350C

R/S

0.5

1600C

B

0.35

1600C

B

0.5

1800C

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 ماشين سازی صنايع فوﻻد و ريخته گری خودرو عمليات حرارتی شيميايی آزمايشگاهی -کوره سازی

صفحه

٢٦

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
DL
L
Connection Terminal Type S
Head L with tube 1.4571
Connection Clip 55x20 mm
Flanged Plate 60x60 mm
جنس لوله گلويی )در طول های متفاوت(
St 35.8
Mat. No. 1.0305
Stainless Steel
Mat. No. 1.4571
Inconel 600
Mat. No. 2.4816
Brass
نحوه اتصال )قابل تعويض(

استپ فلنج
پيچ نگهدارنده
فلنج و نمد نگهدارنده

جنس غﻼف محافظ
طول اسمی

C610
C799
غﻼف ميانی
C610
C799
C530
نوع ترموکوپل
Pt-Pt13%Rh
Pt-Pt10%Rh
Pt6%Rh–Pt30%Rh
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
W5%Re-W26%Re
Nicrosil/Nisil
W3%Re-W25%Re

Type R
Type S
Type B
Type K
Type J
Type L
Type C
Type N
Type D

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٢٧

20-TOM
ترموکوپل های وايری بدون غﻼف محافظ
ترموکوپل های اين گروه از متداول ترين سنسور های
اندازه گيری دما در صنايع مختلف می باشد .دمای کاری اين سنسور ها
بسته به جنس غﻼف و شرايط محيطی تا  ۱۱۰۰درجه برای غﻼف های
سوپر آلياژ ۱۳۰۰ ،درجه برای غﻼف های پﻼتينی و تا  ۱۷۰۰درجه سانتی
گراد برای غﻼف های خاص )در شرايط خاص( می باشد.
اين سنسور ها همانگونه که به آن اشاره شد از يک غﻼف
فلزی تشکيل شده است که سيم های ترموکوپل درون آن به کمک اکسيد
سراميک نسبت به هم ايزوله شده است.
اين سنسور ها بسته به شرايط کاری بصورت تک زوج و يا
چند زوج ،متصل به بدنه و يا ايزوله و در قطر های از  ۰,۰۸تا  ۱۲ميليمتر
قابل توليد می باشند.
قطر کم و انعطاف پذيری اين سنسور ها به همراه مقاومت
باﻻی آنها در برابر ارتعاش و فشار ،اين سنسور ها را به يکی از بهترين
گزينه ها برای اندازه گيری دما تبديل کرده است .همچنين غﻼف فلزی
اين سنسور ها خود به عنوان محافظ در برابر تداخل الکترمغناطيسی عمل
می کند.
اين سنسور ها در انواع ترموکوپل ها ،با هر نوع کله گی و
اتصال ،در هر قطر مورد نياز و طول دلخواه قابل توليد و ارئه می باشد.
دقت تلرانسی سنسور های اين گروه بصورت پيش فرض
کﻼس  ۱مطابق استاندارد  DIN EN 60584می باشد .در صورت نياز
مشتری برای شرايط خاص ) نظير الزامات  CQI-9 ،AMSو  ...برای
تلرانس های بسته تر( اين شرکت امکان توليد سنسور های دقيق تر با
تلرانس کمتر را دارد .همچنين اين سنسور ها بصورت ضد انفجار قابل
ارائه می باشد.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 بازيافت شيشه ماشين سازی صنايع فوﻻد و ريخته گری خودرو عمليات حرارتی شيميايی آزمايشگاهی کوره سازی آلومينيوم و فلزات غير آهنی سيمان نفت ،گاز و انرژی پتروشيمی -پﻼستيک

٢٨

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
()سهامی خاص

کانکتور
Lemo
Standard
Miniature
Hi-Temp Standard
Hi-Temp Miniature
Ceramic Standard
Ceramic Miniature
No Connector: Bare Wire, Cable, etc.
کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK
DL (MA)

طول اسمی

(نحوه اتصال )قابل تعويض

کلمپ
تيوب فيتينک تفلونی
تيوب فيتينگ استنلس استيل

Type R
Type S
Type B
Type K
Type J
Type L
Type C
Type N
Type D

نوع ترموکوپل
Pt-Pt13%Rh
Pt-Pt10%Rh
Pt6%Rh–Pt30%Rh
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
W5%Re-W26%Re
Nicrosil/Nisil
W3%Re-W25%Re

Stainless Steel
Inconel
Hastelloy
Pt10%Rh
Tantalum

جنس غﻼف ترموکوپل
Molybdenum
Tungsten
UCAR
Moly Disilicate
…

 مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند،(... ، دقت سنسور، نحوه اتصال،در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف
٢٩

صفحه

30-WTE
ترموکوپل های  ۹۰درجه با زانويی
کاربرد اصلی اين گروه از ترموکوپل ها در کوره های ذوب و
حمام های نمک و روغن برای عمليات حرارت می باشد.
زاويه  ۹۰درجه اين سنسور ها اين امکان را می دهد که
کله گی و اتصاﻻت دور از محيط حمام و کوره قرار بگيرد و در معرض
تابش حرارت و آسيب بخارات خورنده نباشد.
همچنين بدليل استفاده از زانويی در ساختار اين نوع سنسور،
اين امکان به شما داده می شود که غﻼف محافظ خود را پس از سپری
شدن عمر آن تعويض کنيد و بقيه اجزاء سنسور تا بيشترين زمان ممکن
مورد استفاده قرار گيرد .همچنين با اين کار می توان از فلزات ارزانتر برای
قسمت لوله رابط سنسور استفاده کرد و بهای تمام شده سنسور را کاهش
داد.
بسته به شرايط کاری ،اين شرکت می تواند ترموکوپل های
اين گروه را به همراه يک غﻼف ميانی سراميکی توليد نمايد که اين کار
تاثير قابل توجهی در عمر و کارکرد سنسور خواهد داشت .در صورت نياز
می توان از ترموکوپل های وايری به جای ترموکوپل های ايزوﻻتوری
استفاده کرد که مقاومت بهتری در برابر ضربه ،ارتعاشات و خوردگی از خود
نشان می دهد.
برای بدست آوردن بهترين نتيجه و طول عمر از ترموکوپل
های اين گروه ،انتخاب درست جنس غﻼف محافظ از اهميت بسيار زيادی
برخوردار است .اين شرکت بسته به نوع فعاليت و شرايط کارکرد شما می
تواند گستره وسيعی از غﻼف های محافظ را برای شما پيشنهاد و تامين
نمايد.

صفحه

غﻼف پيشنهادی برای حمام های آبکاری
نوع حمام نمک

حداکثر دما

®Tenifer
حمام نمک برای آنيل ،تمپر و
1000C
سختکاری کردن از نوع نمک
1300C
هاليد ،کلريد و سيانيد
غﻼف های پيشنهادی برای کوره های ذوب
600C

آلومينيوم

700C

منيزيم ،آلومينيوم  +منيزيم

700C

سرب

600C

روی

600C

مس

1200C

برنج

900C

٣٠

جنس غﻼف
پيشنهادی
Titanium
Pure Iron
SL 25
SiN,
SiC
Pure Iron,
SiN
SiN
Pure Iron,
Steel,
SiN
1.4762,
Graphite,
LT1
1.4762,
Graphite,
SiN

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
()سهامی خاص

کله گی
A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

B
BUS
BUZ
BUZH
BUSH
جنس لوله رابط

طول لوله رابط

Carbon Steel
Stainless Steel
جنس غﻼف ترموکوپل
Pure Iron
SL 25
Cast Iron
Titanium
Enameled Steel
AISI 321
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
Inconel 600
Silicon Nitride
Silicon Carbide
Metal Ceramic
Quartz Glass

طول غﻼف محافظ

Mat. No. 1.4541
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
Mat. No. 2.4816

جنس غﻼف ميانی
C610
C799

Type R
Type S
Type B
Type K
Type J
Type L
Type C
Type N
Type D

( وايری،نوع ترموکوپل )ايزوﻻتوری
Pt-Pt13%Rh
Pt-Pt10%Rh
Pt6%Rh–Pt30%Rh
Ni/Cr-Ni
Fe-Cu/Ni
Fe-Cu/Ni
W5%Re-W26%Re
Nicrosil/Nisil
W3%Re-W25%Re
ترموکوپل بصورت تک زوج و يا دو زوج
قطر زانويی

3/8”, 1/2” ,3/4”, 1 1/4”

 مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند،(... ، دقت سنسور، نحوه اتصال،در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف
٣١

صفحه

35-WGG
ترموکوپل های  ۹۰درجه با لوله خم يا جوش شده
مشابه گروه  ،30-WTEکاربرد اصلی اين گروه از ترموکوپل
ها در کوره های ذوب و حمام های نمک و روغن برای عمليات حرارتی
می باشد.
زاويه  ۹۰درجه اين سنسور ها اين امکان را می دهد که
کله گی و اتصاﻻت دور از محيط حمام و کوره قرار بگيرد و در معرض
تابش حرارت و آسيب بخارات خورنده نباشد.
تفاوت اصلی سنسور های اين گروه با گروه  ،30استفاده از
يک لوله به عنوان غﻼف محافظ و لوله رابط است که در بسياری از موارد،
جنس غﻼف اين اجبار را ايجاد می کند.
همچنين در صورت امکان می توان از ترموکوپل های وايری
به جای ترموکوپل های ايزوﻻتوری استفاده کرد که مقاومت بهتری در
برابر ضربه ،ارتعاشات و خوردگی از خود نشان می دهد.
برای بدست آوردن بهترين نتيجه و طول عمر از ترموکوپل
های اين گروه ،انتخاب درست جنس غﻼف محافظ از اهميت بسيار زيادی
برخوردار است .اين شرکت بسته به نوع فعاليت و شرايط کارکرد شما
می تواند گستره وسيعی از غﻼف های محافظ را پيشنهاد و تامين نمايد.
غﻼف پيشنهادی برای حمام های آبکاری
نوع حمام نمک

حداکثر دما

®Tenifer
حمام نمک برای آنيل ،تمپر و
1000C
سختکاری کردن از نوع نمک
1300C
هاليد ،کلريد و سيانيد
غﻼف های پيشنهادی برای کوره های ذوب
600C

صفحه

آلومينيوم

700C

منيزيم ،آلومينيوم  +منيزيم

700C

سرب

600C

روی

600C

مس

1200C

برنج

900C

٣٢

جنس غﻼف
پيشنهادی
Titanium
Pure Iron
SL 25
SiN,
SiC
Pure Iron,
SiN
SiN
Pure Iron,
Steel,
SiN
1.4762,
Graphite,
LT1
1.4762,
Graphite,
SiN

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BUSH

A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

طول لوله رابط

جنس غﻼف ترموکوپل
AISI 316 Ti
Mat. No. 1.4571
AISI 321
Mat. No. 1.4541
AISI 316L
Mat. No. 1.404
X10Cr Al 24
Mat. No. 1.4762
X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841
Inconel 600
Mat. No. 2.4816
AISI 446
Mat. No. 1.4749
جنس غﻼف ميانی
C610
C799

طول غﻼف محافظ

نوع ترموکوپل )ايزوﻻتوری ،وايری(
Type K
Ni/Cr-Ni
Type J
Fe-Cu/Ni
Type L
Fe-Cu/Ni
Type N
Nicrosil/Nisil
3.0 – 8.0 mm
قطر ترموکوپل وايری:
ترموکوپل بصورت تک زوج و يا دو زوج
قطر زانويی
”3/8”, 1/2” ,3/4”, 1 1/4

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٣٣

50-WMS
سنسور های مقاومتی با غﻼف محافظ فلزی
سنسور های اين گروه برای اندازه گيری دما در محيط های
سيال تا دمای  ۶۰۰درجه و در شرايط خاص تا دمای  ۸۰۰درجه سانتيگراد
استفاده می شوند .از کاربرد های معمول اين گروه از سنسور ها در صنايع
برودتی ،تهويه مطبوع ،گرمايش ،شيميايی و دارويی می باشد.
غﻼف محافظ اين سنسور ها از لوله های فلزی درزجوش يا
بدون درز ساخته می شود .بسته به شرايط ،قسمت نوک سنسور به روش
فرمينگ و با جوشکاری بسته می شود.
در مواردی که نياز به کوتاه کردن زمان پاسخگويی باشد،
امکان پله دار کردن غﻼف فلزی وجود دارد .همچنين برای جلوگيری از
نوسانات دما و محافظت بيشتر سنسور در برابر شوک های حرارتی،
می توان از غﻼف های ميانی سراميکی و يا غﻼف های محافظ
ضخيم تر استفاده نمود.
اين سنسور ها در حالت های  ۳ ،۲و يا  ۴سيمه توليد می شوند
که بسته طول و دقت مورد نياز ،سيم بندی آن تعيين می شود .سنسورها
معموﻻ از نوع کابل های داخل پودری می باشد که مقاومت در قسمت
نوک آن جاسازی می شود.
مقاومت های به کار رفته برای اين گروه معموﻻ از نوع
 Pt100و مطابق با استاندارد  DIN IEC 60751در کﻼس های
تلرانسی مطابق با نياز مشتری می باشد .در صورت نياز ،اين سنسور ها
بصورت  Ni ،Pt1000 ،Pt500و با مقادير آلفای مختلف قابل ارائه
می باشد.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 ماشين سازی صنايع فوﻻد و ريخته گری خودرو صنايع شيميايی -نفت ،گاز ،پتروشيمی و انرژی

٣٤

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK

A
AUS
AUZ
AUZH
AUSH

غﻼف محافظ
Mat. No. 1.0305
Mat. No. 1.4571
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
Mat. No. 1.4893

St 35.8
Stainless Steel
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
253 MA

نحوه اتصال )قابل تعويض(

استپ فلنج
پيچ نگهدارنده
فلنج و نمد نگهدارنده

نوع سنسور مقاومتی

قطر سنسور
قطر نوک سنسور
جانمايی در يک سنسور
سيم بندی

1.5 – 8 mm
2.0 – 10 mm
از  ۱تا  ۳سنسور
 ۳ ،۲و يا  ۴سيمه
طول اسمی

چيدمان
زمان پاسخگويی سريع
غﻼف محافظ پله دار
غﻼف محافظ قطر  ۶تا  ۱۵ميليمتر

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٣٥

52-WOS
سنسور های مقاومتی بدون غﻼف محافظ
سنسور های اين گروه برای اندازه گيری دما در محيط های
سيال تا دمای  ۶۰۰درجه و در شرايط خاص تا دمای  ۸۰۰درجه سانتيگراد
استفاده می شوند .از کاربرد های معمول اين گروه از سنسور ها در اندازه
گيری دمای سطح و يا سياﻻت می باشد.
اين سنسور ها در حالت های  ۳ ،۲و يا  ۴سيمه توليد می شوند
که بسته طول و دقت مورد نياز ،سيم بندی آن تعيين می شود .سنسورها
معموﻻ از نوع کابل های داخل پودری می باشد که مقاومت در قسمت
نوک آن جاسازی می شود.
در صورت نياز مشتری ،اين سنسور ها بصورت ضد انفجار
برای محيط های قابل اشتعال قابل ساخت و ارائه می باشد.
مقاومت های به کار رفته برای اين گروه معموﻻ از نوع
 Pt100و مطابق با استاندارد  DIN IEC 60751در کﻼس های
تلرانسی مطابق با نياز مشتری می باشد .در صورت نياز ،اين سنسور ها
بصورت  Ni ،Pt1000 ،Pt500و با مقادير آلفای مختلف قابل ارائه
می باشد.
از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 ماشين سازی صنايع فوﻻد و ريخته گری خودرو آزمايشگاهی -پﻼستيک

صفحه

٣٦

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
B
BUS
BUZ
BUZH
BBK
)DL (MA
کانکتور
Lemo
Standard
Miniature
Hi-Temp Standard
Hi-Temp Miniature
Ceramic Standard
Ceramic Miniature
No Connector: Bare Wire, Cable, etc.
نحوه اتصال )قابل تعويض(

طول اسمی

کلمپ
تيوب فيتينک تفلونی
تيوب فيتينگ استنلس استيل

نوع سنسور مقاومتی

قطر سنسور
قطر نوک سنسور
جانمايی در يک سنسور
سيم بندی

1.5 – 8 mm
2.0 – 10 mm
از  ۱تا  ۳سنسور
 ۳ ،۲و يا  ۴سيمه

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٣٧

53-WHD
سنسور های مقاومتی با ترمو ول های جوشی فرم  ) ۴بر
اساس استاندارد (DIN 43722
سنسورهای اين گروه در محيط های سيال و گازی مانند هوا،
بخار ،آب ،روغن و مواردی که سرعت سيال و فشار کاری آن باﻻ است
استفاده می شوند .غﻼف های اين گروه بر اساس استاندارد تحمل فشار
کاری تا  ۷۰۰بار را دارند و جنس آنها بر اساس دمای کاری تعيين می
گردد .اجزا و قطعات اين گروه از سنسور ها همگی بصورت قابل تعويض
ساخته می شوند.
ترموول های اين گروه معموﻻ از فوﻻدهای مخازن تحت فشار
انتخاب می شوند و برای نصب ،در محل خود به بدنه جوش داده می شوند.
برای انتخاب ترموول مناسب ،شرايط ابعادی و موقعيت نصب
ترموول و همچنين دمای کاری آن مورد توجه قرار می گيرد .همچنين
ميزان تحمل تنش اين ترموول ها از روی جداول و منحنی های موجود
در استاندارد  DIN 43772مورد بررسی قرار می گيرد.
از ديگر پارامتر های مهم در انتخاب ترموول ،بررسی مقاومت
آن در برابر خوردگی شيميايی برای شرايط کاری مختلف می باشد که بايد
به دقت مورد بررسی قرار گيرد .در بسياری از موارد ،تست عملی تنها راه
اطمينان از عملکرد مناسب سنسور می باشد و کمترين مقدار هر نوع ماده
موجود در محيط می تواند اثرات تخريبی قابل توجهی روی عملکرد
ترموول بگذارد.
سنسور های به کار رفته برای اين گروه معموﻻ از نوع
 Pt100و مطابق با استاندارد  DIN IEC 60751در کﻼس های
تلرانسی مطابق با نياز مشتری می باشد .در صورت نياز ،اين سنسور ها
بصورت  Ni ،Pt1000 ،Pt500و با مقادير آلفای مختلف قابل ارائه
می باشد.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 بازيافت ماشين سازی خودرو صنايع شيميايی آزمايشگاهی -نفت ،گاز ،پتروشيمی وانرژی

٣٨

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی

رزوه دار

B
BUSH
BUS
BUZH
BUZ
NA
BBK
DL/MA
ابعاد گلويی بر اساس استاندارد DIN 43767

M24x1.5/M18x1.5
M24x1.5/M14x1.5
با پوشش گالوانيزه و يا فوﻻد های خاص
در صورت نياز مدل بدون رزوه قابل ارائه است

طول گلويی

ترمو ول بر اساس استاندارد DIN 43767
40 – 125 mm
طول قسمت مخروطی
50 / 110 mm
طول قسمت مخروطی
115 – 260 mm
طول نصب
18 / 24 mm
قطر
1.7335
جنس
1.4571
1.5415

طول قسمت مخروطی

طول قسمت

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٣٩

طول نصب

قطر سنسور
قطر نوک سنسور
جانمايی در يک سنسور
سيم بندی

1.5 – 8 mm
2.0 – 10 mm
از  ۱تا  ۳سنسور
 ۳ ،۲و يا  ۴سيمه

استوانه ای

نوع سنسور مقاومتی

54-WFL
سنسور های مقاومتی با فلنج جوشی
سنسور های اين گروه در محيط های سيال و گازی مانند هوا،
بخار ،آب ،روغن استفاده می شوند.
عﻼمت مشخصه اين سنسور ها فلنج جوش داده شده به لوله
رابط و غﻼف محافظ می باشد .استاندارد متداول برای اين فلنج ها در
بيشتر موارد  DIN EN 1092می باشد.
قسمت سنسور در اين گروه معموﻻ بصورت يک سنسور وايری
در داخل غﻼف محافظ فلنج دار ،جا زده می شود.
مقاومت های به کار رفته برای اين گروه معموﻻ از نوع
 Pt100و مطابق با استاندارد  DIN IEC 60751در کﻼس های
تلرانسی مطابق با نياز مشتری می باشد .در صورت نياز ،اين سنسور ها
بصورت  Ni ،Pt1000 ،Pt500و با مقادير آلفای مختلف قابل ارائه
می باشد.

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 بازيافت ماشين سازی خودرو صنايع شيميايی آزمايشگاهی -نفت ،گاز ،پتروشيمی وانرژی

صفحه

٤٠

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
BUSH
BUZH
)DL/MA (M10x1

A
B
BUS
BUZ

مشخصات فلنج بر اساس DIN EN 1092
DN10 –DN 100
PN 16
جنس

غﻼف محافظ
Mat. No. 1.0305
Mat. No. 1.4571
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
Mat. No. 2.4816
6 – 22 mm
0.75 - 3 mm

طول گلويی

C22.8
1.4571

St 37-2
Alloy C4

St 35.8
Kanthal
Stainless Steel
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
Inconel 600
Alloy C4
Diameter
Wall Thickness

نوع سنسور مقاومتی
طول نصب

قطر سنسور
قطر نوک سنسور
جانمايی در يک سنسور
سيم بندی

1.5 – 8 mm
2.0 – 10 mm
از  ۱تا  ۳سنسور
 ۳ ،۲و يا  ۴سيمه

چيدمان
زمان پاسخگويی سريع
پله دار
قطر لوله محافظ  ۶تا  ۱۵ميليمتر

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٤١

55-WES
سنسور های مقاومتی بااتصاﻻت رزوه ای
مورد استفاده اين گروه از سنسورها در محيط های فشار
متوسط و پايين مانند مايعات و مواد پﻼستيک می باشد .باﻻ ترين دمای
کاری برای اين گروه بسته به جنس غﻼف و ساير موارد طراحی در حد
 ۸۰۰درجه سانتيگراد است.
برای استقرار سنسور های اين گروه در محل ،از يک اتصال
رزوه ای که به روی غﻼف محافظ جوش داده شده استفاده می شود .بسته
به شرايط نصب ،اين اتصال می تواند مستقيما زير کله گی بسته شود و يا
با يک فاصله تقريبی  ۱۰تا  ۲۰سانتی متری ،به وسط غﻼف جوش داده
شود.
غﻼف های محافظ اين گروه معموﻻ از لوله های فوﻻدی
بدون درز می باشند که قسمت انتهايی آن به کمک يک درپوش فلزی
بسته شده است.
در صورت نياز می توان از يک غﻼف ميانی سراميکی بين
ترموکوپل و غﻼف محافظ بيرونی استفاده کرد که اين کار کمک زيادی
به ثبات سنسور در طوﻻنی مدت می کند.
مقاومت های به کار رفته برای اين گروه معموﻻ از نوع
 Pt100و مطابق با استاندارد  DIN IEC 60751در کﻼس های
تلرانسی مطابق با نياز مشتری می باشد .در صورت نياز ،اين سنسور ها
بصورت  Ni ،Pt1000 ،Pt500و با مقادير آلفای مختلف قابل ارائه
می باشد.
در صورت نياز مشتری ،اين سنسور ها بصورت ضد انفجار
جهت استفاده در محيط های نيز اشتعال قابل ساخت و ارائه می شود.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 بازيافت ماشين سازی خودرو صنايع شيميايی آزمايشگاهی -نفت ،گاز ،پتروشيمی وانرژی

٤٢

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
BUSH
BUZH
NA
)DL/MA (M10x1

نوع رزوه
”M24 x 1.5 / G1/2
”M10 x 1 / G1/2
Other

B
BUS
BUZ
BBK
Other

”G1
”½ G
M18 x 1.5
”G3/4
M20 x 1.5

نوع سنسور مقاومتی

Mat. No. 1.4571
Mat. No. 1.4762
Mat. No. 1.4841
Mat. No. 2.4816

St 35.8
Kanthal
Stainless Steel
X10Cr Al 24
X15Cr Ni Si 25 20
Inconel 600

6 – 22 mm
0.75 - 3 mm

Diameter
Wall Thickness

طول نصب

غﻼف محافظ
Mat. No. 1.0305

طول گلويی

قطر سنسور
قطر نوک سنسور
جانمايی در يک سنسور
سيم بندی

1.5 – 8 mm
2.0 – 10 mm
از  ۱تا  ۳سنسور
 ۳ ،۲و يا  ۴سيمه

چيدمان
زمان پاسخگويی سريع
پله دار
قطر لوله محافظ  ۶تا  ۱۵ميليمتر

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٤٣

 60-WTHو 60-TE
ترموکوپل وسنسور های مقاومتی با اتصاﻻت بايونت
مورد استفاده اين گروه از سنسورها اندازه گيری دما در پوسته
های ماشين آﻻت ،قطعات ريخته گری شده ،و دمای ياتاقان های ماشين
آﻻت دوار می باشد .دمای کاری اين گروه از سنسور ها معموﻻ تا ۴۰۰
درجه سانتيگراد می باشد.
از عمده مزايای اين نوع چيدمان می توان به موارد زير اشاره
کرد:
 طراحی قابل اطمينان نصب و تعويض بسيار آسان حفظ تماس در هنگام کارکرد برای شرايط در معرض ارتعاش دقت اندازه گيری بسيار باﻻقسمت نوک سنسور بسته به شرايط محل نصب بصورت
نيم کره ،تخت و يا يا زاويه های مختلف ) ۹۰ ،۱۲۰ ،۱۱۸و  (...می باشد.
اين سنسور ها عموما به همراه يک فنر فشاری در قسمت
نوک آن ساخته می شود که وظيفه آن فشردن سنسور در محل استقرار
آن و حفظ تماس آن در محل های دارای لرزش و ارتعاش می باشد .از
طرف ديگر ،با تغيير موقعيت مهره روی فنر ،طول موثر و مقدار فشار
سنسور قابل تنظيم می باشد.
اين سنسور ها هم بصورت ترموکوپل و هم بصورت مقاومتی
با دقت های مختلف قابل توليد و ارائه می باشد .در صورت نياز ،اين سنسور
ها بصورت دو يا سه زوج قابل توليد می باشند.
ﻻزم به ذکر است که در کنار سايز های ذکر شده در جدول
که ابعاد استاندارد اين نوع سنسور می باشد ،اين سنسور ها با هر سايز و
مشخصاتی که مورد نياز مشتری باشد قابل طراحی و ساخت می باشد.

صفحه

از جمله صنايعی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 ماشين سازی پﻼستيک عمليات حرارتی -نفت ،گاز ،پتروشيمی وانرژی

٤٤

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

نوع سنسور
1xPt100-2L
1xPt100-2L
1xPt100-2L
TC Type K
TC Type J
TC Type L

تخت
زاويه ۱۱۸
ساير
تخت
زاويه ۱۱۸
ساير

نوک سنسور

6 mm

8 mm

انتهای سنسور

سيم لخت
سيم ليحم شده
سر سيم

LEMO Connector
Standard Connecotr
Miniature Connector

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٤٥

 71-KFTو 72-KFW
سنسور های کابلی
کاربرد اصلی اين سنسور ها در اندازه گيری دمای سياﻻت می
باشد .البته بسته به چيدمان قسمت نوک سنسور می توان آن را برای
مصارف مختلف به کار برد .گستره کاری اين سنسور ها معموﻻ از دمای
 -۲۰۰تا  +۴۰۰سانتيگراد می باشد.
از عمده مزايای اين نوع چيدمان می توان به موارد زير اشاره
کرد:
 معموﻻ مقاوم در برابر نفوذ مايعات و گرد و غبار هستند. بسته به کاربرد سنسور ،ساختار و چيدمان آن قابل طراحی وساخت است.
برای محافظت کابل در مقابل نفوذ سيال و يا پاره شدن کابل
در محل پرس ،در محل خروج کابل از غﻼف محافظ می توان از روکش
های تفلونی و يا از فنر های خاص استفاده نمود.
بسته به شکل قسمت نوک  ،اين سنسور ها برای کاربرد های
مختلفی قابل استفاده هستند که برخی از آنها عبات اند از:
 سنسور های دمای سطح سنسور های تماسی سنسور های قابل نصب روی لوله سنسور های پيچی سنسور های جوشی سنسور های مقاوم به اسيد و روغندر صورت نياز مشتری ،اين سنسور ها بصورت ضد انفجار
جهت استفاده در محيط های نيز اشتعال قابل ساخت و ارائه می شود.

صفحه

از جمله مواردی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 لوله کشی ماشين آﻻت سيستم های گرمايشی فريزر ها مايعات -فر پخت

٤٦

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

نوع سنسور
Pt100 Class A
Pt100 Class B
Pt100 Class B 1/3
Pt100 Class B 1/5
Pt100 Class B 1/10
Pt1000 Class A
Pt1000 Class B
)… Nickel (Ni 25, 100,
)Thermistor (NTC/PTC
TC Type K
TC Type J
TC Type L
TC Type T
TC Type N
TC Type U
چيدمان نوک سنسور

سنسور باز
با شيرينگ حرارتی
با غﻼف فلزی ساده
با غﻼف فلزی رزوه دار
با بست شلنگ
به همراه صفحه جوش
سنسور تماسی
پبچی
بر اساس طراحی

انتهای سنسور

سيم لخت
سيم ليحم شده
سر سيم

LEMO Connector
Standard Connector
Miniature Connector
High Temperature Standard Connector
High Temperature Miniature Connector
Ceramic Standard Connector

در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف ،نحوه اتصال ،دقت سنسور ،(... ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند
صفحه

٤٧

74-WTH
سنسور های با کانکتورهای صنعتی
کاربرد اين سنسور ها اندازه گيری دمای سيال در محيط ها
ی در حال لرزش و يا با شرايط سخت تا دمای  ۲۰۰درجه سانتيگراد
می باشد.
از عمده مزايای اين نوع طراحی می توان به موارد زير
اشاره کرد:
 مقاوم در برابر ارتعاشات اتصال سريع و آسان سنسور به کابل رابط قابليت ساخت سنسور و کانکتور از فوﻻد های ضد زنگ برایکار در شرايط بهداشتی
از کاربرد های متداول اين سنسور ها می توان به صنايع
غذايی ،دارويی اشاره کرد .از اتصاﻻت رايج برای اين نوع سنسور کانکتور
های  M12می باشد که درجه محافظت باﻻيی ارائه می کند ). (IP65
سنسور های به کار رفته برای اين گروه معموﻻ از نوع
 Pt100و مطابق با استاندارد  DIN IEC 60751در کﻼس های
تلرانسی مطابق با نياز مشتری می باشد .در صورت نياز ،اين سنسور ها
بصورت  Ni ،Pt1000 ،Pt500و با مقادير آلفای مختلف قابل ارائه
می باشد.

صفحه

از جمله مواردی که اين مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 مخازن و تانک ها ماشين آﻻت صنايع دارويی صنايه غذايی توليد و توزيع انرژی -خودرو

٤٨

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
()سهامی خاص

نوع سنسور
Pt100 Class A
Pt100 Class B
Pt100 Class B 1/3
Pt100 Class B 1/5
Pt100 Class B 1/10
Pt1000 Class A
Pt1000 Class B
Nickel (Ni 25, 100, …)
Thermistor (NTC/PTC)
TC Type K
TC Type J
TC Type L
TC Type T
TC Type N
TC Type U
نوع کانکتور
M12 with/without Transmitter
Angled Plug with/without Transmitter
M8
Etc.
نوع رزوه

طول نصب

G 1/2”
G 1/4”
G3/8”
M18x1.5
M20x1.5
KF Flange for Vacuum

 مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی می باشند،(... ، دقت سنسور، نحوه اتصال،در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص )جنس غﻼف
٤٩

صفحه

بدون رزوه

سنسور های ضد انفجار بر اساس دستورالعمل ATEX 94/9/EG

شرکت ترموفناوران پارس مفتخر است که ارائه سنسور های
دمای ضد انفجار را برای محيط های قابل اشتعال )بصورت ذرات معلق،
غبار ،بخار (... ،در سبد محصوﻻت خود قرار داده است .اين سنسور ها در
مدل ها و طراحی های مختلف قابل ارائه می باشد.

صفحه

شرکت گونتر آلمان از سال  ۱۳۹۰الزامات مربوط به
دستورالعمل سنسور های ضد انفجار  ATEX 94/9/EGرا در سيستم
مديريت کيفيت محصوﻻت خود پياده سازی کرده است.
اين شرکت در حال حاضر توانايی ساخت سنسور های ضد
انفجار ،برای هر دو نوع محيط قابل انفجار غبار و گاز را دارد.
در صورت نياز به هرگونه اطﻼعات بيشتر در اين زمينه،
مهندسين اين شرکت آماده جهت پاسخگويی شما می باشند.

٥٠

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

نمونه کاربردهای سنسور های ضد انفجار

Series R6/T6

Series R5/T5

Series R4/T4

Series R3/T3

Series R2/T2

Series R1/T1

مناسب برای زون های
 ۱و  ) ۲محيط های قابل انفجار گاز(
 ۲۱و  ) ۲۲محيط های قابل انفجار غبار(

 ۱و  ) ۲محيط گاز(
 ۲۱و  ) ۲۲محيط غبار(

صفحه

 ۱ ،۰و  ) ۲محيط های قابل انفجار گاز(
 ۲۱ ،۲۰و  ) ۲۲محيط های قابل انفجار غبار(

٥١

کاربرد ها ،عملکرد و ساختار سنسور های ضد انفجار
سنسور های ضد انفجار اين شرکت به هر دو صورت
ترموکوپل و يا سنسور مقاومتی ساخته می شود که دمای محيط را به يک
کميت قابل اندازه گيری )ولتاژ و يا مقاومت( تبديل می کنند .اين
سنسور ها قابليت اندازه گيری در محدوده دمايی  -۲۰۰تا  +۱۲۰۰درجه
سانتيگراد را دارند.
هر دو نوع اين سنسور ها به گونه ای طراحی و ساخته
می شوند که قابليت ايجاد الکتريسيته ساکن و يا جرقه نداشته باشند.
بسته به شرايط کاری و دقت مورد نياز ،اين سنسور ها به روش
های مختلفی در محل خود استقرار می يابند و تمامی غﻼف های محافظ
اين سنسور ها و هر آنچه که در تماس با محيط است ،در آزمايشگاه تحت
تست نشتی قرار می گيرد ،ﻻزم به ذکر است که سنسور های ارائه شده
تنها مجاز به استفاده از غﻼف های همراه خود می باشند.
سنسور های با درجه محافظت ”) “iضد جرقه( مجاز هستند
که به مدار های گروه ” “iaاتصال داده شوند .در چنين شرايطی ،اپراتور
موظف است بسته به ميزان گرم شدن سطح سنسور و فاصله ايمنی توان
ورودی به سنسور را تنظيم کند.

صفحه

٥٢

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

برای سنسور های مقاومتی ) (R1-R6سنسور های های
پﻼتينی و نيکل متداول قابل استفاده می باشئد .اين سنسور ها بر اساس
استاندارد  DIN IEC 60751ساخته می شوند و در کليه کﻼس های
تلرانسی و سيم بندی های مختلف قابل عرضه هستند .در صورت نياز،
امکان ارائه سنسور با دو مدار اندازه گيری وجود دارد.
ترموکوپل های توليدی در اين گروه معموﻻ از نوع فلزات پايه

و بر اساس استاندارد  DIN IEC 60584و با تلرانس های کﻼس ۱
و  ۲می باشند .در صورت نياز ،اين سنسور ها بصورت تک و يا دو زوج
قابل ارائه می باشند.
اين سنسور ها با الزامات سنسور های گروه  IIدسته 1/2G
و  2Gو در مواردی با الزامات سنسور های گروه  IIدسته  1/2Dو 2D
انطباق دارند .بر همين اساس ،اين سنسور ها برای محيط های زون  ۱و
) ۲۱گاز و غبار( مناسب می باشند.

سنسور های گروه  ۱تا (R1/T1 – R3/T3) ۳

بسته به شرايط کاری شما ،اين شرکت توانايی دارد مناسب ترين راهکار را )چه از نظر جنس مواد و چه از نظر ابعاد( برای شما طراحی و توليد نمايد.

در سنسورهای اين گروه ،حداقل ضخامت پيش بينی شده
برای غﻼف محافظ در تماس با محيط  ۱ميليمتر در نظر گرفته شده است
تا از جدا بودن محيط ها از يکديگر اطمينان حاصل شود.
اين غﻼف های محافظ از يک طرف وظيفه محافظت سنسور
در برابر خوردگی و سايش دارند و از طرف ديگر استحکام مکانيکی کل
قطعه را باﻻ می برند.

صفحه

برای استقرار اين سنسور ها در محل از کليه روش های مرسوم
اتصاﻻت ثابت نظير رزوه ،فلنج و يا جوش می توان استفاده کرد .کليه
اتصاﻻت طبق استاندارد های مورد نظر مشتری قابل ساخت و عرضه
می باشد .در خصوص اتصاﻻت جوشی ،کليه جوانب برای جداسازی محيط
های قابل انفجار از محيط های عادی بايد توسط پرسنل مربوطه در نظر
گرفته شود .جهت باﻻ بردن سرعت پاسخگويی اين سنسور ها ساخت
غﻼف های شيب دار ) (Taperedامکان پذير می باشد.

٥٣

سنسور های گروه (R4/T4) ۴

سنسورهای اين گروه که با اتصاﻻت متحرک )در صورت نياز(
قابل ارائه می باشند ،برای محيط های )زون های( ) ۱محيط های گاز( و
 ) ۲۱محيط های غبار( قابل استفاده می باشند.
غﻼف محافظ سنسور های اين گروه از لوله های فلزی با
ضخامت های مختلف تشکيل شده است .در صورت نياز به باﻻ بردن
سرعت زمان پاسخ  ،امکان جفت کردن سنسور و غﻼف محافظ وجود دارد.
جهت استقرار سنسور های اين گروه از انواع اتصاﻻت ،چه
بصورت ثابت و چه بصورت متحرک می توان استفاده کرد.
ﻻزم به ذکر است که غﻼف های محافظ در اين گروه از
سنسور ها کار جداسازی محيط ها )زون ها( را انجام نمی دهد.
جدول زير مقدار مقاومت حرارتی ) RTH (K/Wرا در
مقايسه با ضخامت ديواره غﻼف محافظ نشان می دهد.

ضخامت ديواره

6.0, 8.0, 9.0 mm
10.0, 11.0, 12.0, 15.0, … mm

مقاومت حرارتی RTH
)مساحت غﻼف محافظ در
نقطه اندازه گيری دما در
(Zone 0
85 K/W
55 K/W

صفحه

٥٤

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

سنسور های گروه (R5/T5) ۵

سنسور های اين گروه در عمل يک
سنسور وايری ترموکوپل يا مقاومتی هستند که
در يک کله گی مونتاژ شده اند .اين سنسور ها در
قطر های  ۴/۵ ،۳و  ۶ميليمتر به همراه اتصاﻻت
ثابت و قابل حرکت و همچنين به همراه لوله
گلويی قابل توليد و ارائه هستند.
ﻻزم به ذکر است که اتصاﻻت اين
گروه قابليت جداسازی محيط ها از يکديگر را
ندارد.
اين سنسور ها تنها در زون  ۱قابل
استفاده می باشند.

سنسور های گروه (R6/T6) ۶

سنسور های اين گروه از جنس
سنسور های کابلی با قطر های مختلف هستند
که برای اندازه گيری در زون ) ۱محيط گاز(
طراحی شده اند و می توانند به صورت سنسور
های وايری داخل پودری و يا سنسور کابلی
باشند.
ضخامت ديواره

3 mm
4.5 mm
6.0 mm
سنسور های کابلی

مقاومت حرارتی RTH
)مساحت غﻼف محافظ
در نقطه اندازه گيری
دما در (Zone 1
165 K/W
110 K/W
90 K/W
300 K/W

صفحه

٥٥

کابل های جبران ساز و کابل های ترموکوپل

کابل های جبران ساز
کابل های جبران ساز ،رابط بين سنسور ترموکوپل تا تجهيزات
اندازه گيری شما هستند .اين کابل ها که جنس سيم های آن متفاوت از
جنس سيم های ترموکوپل می باشد تا دمای معينی که در استاندارد
) DIN 43722, ANSI 96.1و  (...مشخص شده است ،رفتاری
مشابه ترموکوپل از خود نشان می دهند و می توان از آنها در مواردی که
استفاده از سيم های ترموکوپل برای کابل کشی از نظر هزينه ای غير
اقتصادی است ،برای اتصال سنسور از محل ترمينال تا دستگاه از اين نوع
کابل استفاده نمود.
اين کابل ها بسته به نياز مشتری می تواند با سيم های افشان
و يا مفتولی و با روکش هاو شيلد های مختلف برای شرايط کاری گوناگون
توليد و ارائه شود.

صفحه

کابل های ترموکوپل
کابل های ترموکوپل در واقع همان سيم های ترموکوپل با
همان خصوصيات مربوط به هر نوع ترموکوپل هستند که بصورت کابل
درآورده شده اند.
در موارد ﻻزم با اتصال يک سر سيم های اين کابل ها
می توان از آنها به عنوان ترموکوپل برای اندازه گيری دما در سايت استفاده
کرد.
اين کابل ها بسته به نياز مشتری می تواند با سيم های افشان
و يا مفتولی و با روکش هاو شيلد های مختلف برای شرايط کاری گوناگون
توليد و ارائه شود.

٥٦

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کد بندی کابل های ترموکوپل و جبران
ساز

رنگ بندی کابل های جبران ساز و ترموکوپل بر اساس
استاندارد های مختلفی نظير  DIN 60584-3, ANSI 96.1و ...
می باشد .اين رنگ بندی تا حدود زيادی از بروز اشتباه در استفاده از کابل
نامناسب جلوگيری می کند .البته ﻻزم به ذکر است که يک کابل می تواند
با يک نوع رنگ بندی بسته به استاندارد آن برای دو نوع ترموکوپل کامﻼ
متفاوت باشد که به همين دليل مشتری بايد قبل از استفاده ،از نوع کابل
اطمينان حاصل کند.
بسته به دمای کاری  ،روکش ها و عايق های مختلفی برای
کابل ها استفاده می شود که در ليست زير به آنها اشاره شده است.

دمای کاری روکش ها و عايق ها بر حسب درجه سانتيگراد
PVC
105
MFA
235
TPE-0
130
PFA
260
ECTFE 135
E Glass Fiber
400
ETFE
155
R Glass Fiber 700
Silicon
180
Silica
1000
FEP
205
Nextel
1200

تلرانس و مقدار خطای مجاز
جنس سيم ها و ميزان ولتاژ ترموالکتريک آن برای کابل های
جبران ساز و ترموکوپل همگی در استانداردهای  DIN 43713و DIN
 60584-1پوشش داده شده است.
مقدار خطای مجاز و تلرانس اين کابل ها در استاندارد
) DIN 43722مطابق با  (DIN 60584-2آورده شده است:

-

کﻼس  ۱تلرانسی که برای کابل های ترموکوپل است و مقدار
خطای مجاز کمتری دارد.

برای کابل های جبران ساز تايپ  ،Bتا دمای  ۱۰۰درجه
سانتی گراد استفاده از کابل های مسی بدون اکسيژن بﻼ مانع می باشد.
در صورتيکه دمای محيط باﻻتر از  ۱۰۰درجه باشد ،ﻻزم است که تغييراتی
در ساختار کابل ها اعمال شود که اين کابل ها بر حسب سفارش قابل
توليد و ارائه می باشند.

کﻼس  ۲تلرانسی که برای کابل های ترموکوپل و جبران ساز
است و مقدار خطای مجاز باﻻتری دارد.

صفحه

٥٧

قطعات و لوازم جانبی

اجزاء و قطعات
برای پاسخگويی هر چه سريعتر به مشتريان و از بين بردن
توقفات ،بسياری از اجزاء و قطعات سنسور های دما در انبار های اين
شرکت نگهداری می شود .همچنين با دسترسی مستقيم به انبار های
تامين کنندگان اين شرکت ،امکان تامين و تحويل گستره وسيعی از
قطعات مورد نياز در زمان بسيار کوتاهی امکانپذير می باشد.
ﻻزم به ذکر است که اطﻼعات ارائه شده در اين دفترچه تنها
بخش کوچکی از موجودی انبار اين شرکت می باشد و در صورت نياز به
هر گونه اطﻼعات تکميلی و يا راهنمايی فنی ،پرسنل فروش اين شرکت
آماده پاسخگويی به شما مشتريان گرامی می باشند.
جهت رفاه آن دسته از مشتريانی که از ترموکوپل های پﻼتينی
و يا سنسور های با غﻼف محفظ پﻼتينی استفاده می کنند ،اين شرکت
می تواند جهت کاهش هزينه های آنان ضايعات پﻼتين آنها را به شرط
قابل بازيافت بودن بازخريد و از مبلغ سنسور های مورد نيازشان کسر
نمايد.

صفحه

٥٨

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کله گی
کله گی نوع A
نحوه اتصال لوله

قابليت محافظت

IP 54
IP 53

M24x1.5
22.8, 24.8, 26.8, 28.8, 32.8
ترمينال مناسب :نوع A

کله گی نوع AUZ/AUS
نحوه اتصال لوله

قابليت محافظت

IP 65
IP 54

M24x1.5
22.8, 24.8, 26.8, 28.8, 32.8
ترمينال مناسب :نوع A

کله گی نوع AUZH/AUSH
نحوه اتصال لوله

قابليت محافظت

IP 65
IP 54

M24x1.5
22.8, 24.8, 26.8, 28.8, 32.8
ترمينال مناسب :نوع A

کله گی نوع B
نحوه اتصال لوله

M24x1.5
10.8, 15.8

قابليت محافظت

IP 54
IP 53

ترمينال مناسب :نوع B

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
صفحه

٥٩

کله گی نوع BUZ/BUS
قابليت محافظت

نحوه اتصال لوله

IP 65
IP 54

M24x1.5
12.8, 15.8
ترمينال مناسب :نوع B

کله گی نوع BUZH/BUSH
قابليت محافظت

نحوه اتصال لوله

IP 65
IP 54

M24x1.5
12.8, 15.8
ترمينال مناسب :نوع B

کله گی نوع DL
قابليت محافظت

نحوه اتصال لوله

IP 54
IP 54
IP 54

M10x1 Inner Thread
M20x0.75 Outer Thread
6.1
ترمينال مناسب :نوع S
کله گی نوع NA
قابليت محافظت

نحوه اتصال لوله

IP 65
IP 54

M24x1.5
15.8
ترمينال مناسب :نوع B

کله گی نوع L
قابليت محافظت

نحوه اتصال لوله

8.2

IP 54

ترمينال مناسب :نوع B

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
صفحه

٦٠

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

ترمينال

برای اتصال سيم های ترموکوپل از يک طرف و کابل ارتباطی از طرف
ديگر درون کله گی از ترمينال استفاده می شود .اين ترمينال ها بسته به موارد زير
قابل دسته بندی هستند:
 ساير کله گی :بسته به سايز کله گی در  ۳سايز ساخته می شوند. ثابت يا فنری :جهت حفظ تماس سنسور با نوک غﻼف محافظ در زمانانبساط و انقباض ،اين ترمينال ها بصورت فنری و يا ثابت قابل ارائه
می باشند.
 نحوه اتصال :برای اتصال سيم ترموکوپل و يا کابل به ترمينال ،قسمتکنتاکت بصورت پيچی و يا لحيمی می باشد.
ﻻزم به ذکر است که در صورت نياز ،اين ترمينال ها برای سنسور های ضد انفجار
نيز قابل ارائه هستند.

سيم های ترموکوپل

سيم های ترموکوپل اين شرکت از معتبر ترين تامين کنندگان اروپايی
ارائه می گردد.
در صورت نياز مشتری سيم های ترموکوپل بصورت جوش خورده به
همراه ايزوﻻتور روی يک پايه و يا هر دو پايه به طول دلخواه توليد و تحويل
می شود.
کليه سيم های ترموکوپل اين شرکت به همراه گواهی کاليبراسيون
معتبر قابل ارائه می باشد.
برای آن دسته از مشتريانی که از ترموکوپل های پﻼتينی و يا سنسور
های با غﻼف محفظ پﻼتينی استفاده می کنند ،اين شرکت می تواند جهت کاهش
هزينه های آنان ضايعات پﻼتين آنها را به شرط قابل بازيافت بودن بازخريد و از
مبلغ سنسور های مورد نيازشان کسر نمايد.

ترموکوپل های وايری داخل پودری

اين سنسور ها از يک غﻼف فلزی به همراه سيم های ترموکوپل و يا
هادی برای سنسور های مقاومتی تشکيل شده که بوسيله پودر اکسيد سراميک از
همديگر ايزوله شده اند.
قابليت انعطاف باﻻ ،مقاومت در برابر نويز و امکان ساخت در سايز های
بسيار کوچک ) ۰,۰۸ميليمتر( اين سنسورها را به يکی از متداول ترين گزينه ها
برای اندازه گيری دما کرده است.
اين سنسور ها بسته به نياز مشتری با قطر و جنس روکش دلخواه
بصورت خام و يا جوش داده شده و ايزوله شده قابل ارائه می باشد.

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند

صفحه

٦١

ترانسميتر
وظيفه ترانسميتر ،گرفتن سيگنال چه بصورت ولتاژ و يا مقاومت از
سنسور و تبديل آن يه يک سيگنال که معموﻻ بصورت جريان  ۲۰-۴ميلی آمپر
است می باشد .با تبديل اين سيگنال مشکل افت ولتاژ در طول مسير و همچنين
تداخل های امواج مرتفع می شود.
از ديگر وظايف ترانسميتر ،محافظت و ايزوﻻسيون مدار کنترل از مدار
اندازه گيری می باشد که با اين کار سيستم های کنترل که از نظر ارزش و قيمت
به مراتب گرانبها تر و مهمتر از سنسور می باشند از خطر شوک های الکتريکی و يا
اتصالی در امان خواهند بود .همچنين جداسازی گالوانيک مدار سنسور از مدار کنترل
در مواردی که خطر جرقه و انفجار وجود دارد از ديگر کاربرد های اين قطعه
می باشد
اين قطعات را می توان يا همانند ترمينال درون کله گی سنسور و يا
بصورت کارت بر روی ريل های تابلوی کنترل نصب نمود.
تمامی ترانسميترهای شرکت قابل برنامه ريزی توسط کامپيوتر بوسيله
کابل رابط می باشند .در صورت نياز مشتری اين قطعات برای پروتکل های ارتباطی
مختلف نظير  ،Fieldbus ،Profibus ،HARTبرای نصب در محيط های با
خطر انفجار و يا با خروجی ولتاژ بجای جريان قابل ارائه می باشند .ﻻزم به ذکر
است که ترانسميتر های اين شرکت با الزامات  SiL2 ،UL ،GLو ATEX
انطباق دارد.

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
صفحه

٦٢

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

کانکتورها

کانکتورهای دوشاخه ای
اين کانکتور ها برای اتصال و ارتباط انواع سنسور ها )ترموکوپل ،مقاومتی،
 (...به سيستم های اندازه گيری و کنترل می باشند .پين های کانکتور هر ترموکوپل
دقيقا از جنس آلياژ خود همان ترموکوپل می باشد که از بروز هر گونه خطا در اندازه
گيری جلوگيری می کند.
پين های کانکتور های اين شرکت مفتول تو پر ساخته می شود که بيشترين
مقاومت را در برابر آسيب های مکانيکی و محيطی دارد .بدليل تفاوت سايز در پين
مثبت و منفی ،امکان جا زدن اشتباه در اين کانکتور وجود ندارد.
اين کانکتور ها بسته به نياز شما در انواع ساده ،مينياتوری ،چند زوج ،پنل،
 ۳يا  ۴پين ،قابل نصب روی بورد الکترونيک ،به همراه متعلقات مختلف برای نياز های
شما قابل ارائه می باشد.
بسته به جنس بدنه ،اين کانکتور ها در مدل های زير ارائه می شوند:
 نوع استاندارد با دمای کاری حداکثر  ۲۰۰درجه سانتيگراداين کانکتور ها با رنگ بندی طبق استاندار های متداول دنيا
قابل ارائه می باشند.
 نوع  Hi-Tempبا دمای کاری حداکثر  ۳۵۰درجه سانتيگراداين کانکتور ها همگی به رنگ قهوه ای با عﻼمت مشخصه
هر نوع سنسور روی آن می باشد.
 نوع سراميکی با دمای کاری حداکثر  ۶۵۰درجه سانتيگراداين کانکتور ها همگی به رنگ سفيد با عﻼمت مشخصه هر
نوع سنسور روی آن می باشد.
در صورت نياز مشتری اين کانکتور ها بصوت پنل های آماده و يا برای نصب بر روی
پنل و يا تابلو قابل ارائه هستند.

کانکتورهای پنلی
در صورت نياز به اتصال همزمان چند سنسور به تابلو و يا پنل کنترل
می توان از اين نوع کانکتور استفاده نمود.
اين نوع کانکتور ها برای انواع سنسور ها در مدل های تکی و يا
بصورت رديفی در يک يا چند رديف قابل ارائه هستند.

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
صفحه

٦٣

کانکتورهای ترمينالی
جهت اتصال مستقيم کابل های سنسور به درون تابلو و با سسيستم
کنترلی ،از اين نوع کانکتور می توان استفاده نمود.
ﻻزم به ذکر است که جنس پايه ها و سر سيم های اين گروه بسته به
نوع ترموکوپل مصرفی از آلياژ همان ترموکوپل می باشد.

کانکتورهای صنعتی
اين گروه از کانکتورها عموما برای انتقال جريان ،ولتاژ و يا سيگنال
های الکترونيک استفاده می شوند و جنس پين های آنها از جنس هادی های
متداول صنعتی نظير مس ،نيکل ،برنج با روکش طﻼ ،نقره ،پﻼتين ،قلع و يا نيکل
می باشد.
استفاده از اين گروه از کانکتورها برای سنسورهای مقاومتی هيچ منعی
ندارد .برای سنسور ها ترموکوپل ،در شرايط خاص می توان از اين نوع کانکتور
استفاده نمود.

کانکتورهای گرد
کاربرد اين کانکتور ها بيشتر برای مواردی است که کانکتور در معرض
لرزش و ارتعاش از محيط و يا مواد خورنده ،رطوبت ،روغن و يا گرد و غبار محيط
قرار دارد.
نحوه اتصال اين کانکتور ها هم بصورت پيچی و هم بصورت
ضامن دار می باشد .اين کانکتور ها بسته به نياز شما با تعداد پين های مختلف،
کواکسيال و با درجه محافظت های مختلف قابل ارائه می باشد.

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند

صفحه

٦٤

شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
)سهامی خاص(

تجهيرات تثبيت سنسور

استپ فلنج و فلنج نمد دار
وظيفه اين قطعه اتصال و نگه داشتن سنسور بر روی بدنه و ديواره
محل نصب آن می باشد.
از آنجا که فلنج های نمد دار بر روی بدنه جوش داده می شوند بدليل
داشتن نمد نسوز درون خود قابليت آب بند بودن و جلوگيری از خروج گاز دارند.
بسته به شرايط نصب اين قطعات برای سايز های  ۲۶ ،۲۲ ،۱۵و ۳۲
ميليمتر و در انواع چدنی ،آهنی و يا استنلس استيل قابل ارائه اند.

پيچ و مهره نگهدارنده
مشابه فلنج های نمد دار ،اين قطعه برای نصب سنسور بر روی بدنه
بصورت آب بند می باشد.
بسته به شرايط نصب اين قطعات برای سايز های  ۲۶ ،۲۲ ،۱۵و ۳۲
ميليمتر و در انواع چدنی ،آهنی و يا استنلس استيل قابل ارائه می باشند .رزوه انتهای
اين قطعات بسته به سايز غﻼف از ” G1/2تا ”¼  G1می باشد.

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
صفحه
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تيوب فيتينگ
مشابه پيچ و مهره نگهدارنده ،اين قطعه برای تثبيت سنسور استفاده
می شود .تفاوت اصلی آن با موارد باﻻ ،سايز غﻼف های مورد مصرف اين قطعه
می باشد که عمدتا برای سايز های کوچک از  ۰,۵تا  ۱۲ميليمتر می باشد .رزوه
اتصال اين قطعات در انواع سايز ها و استاندار ها )متريک ،اينچی ،لوله (... ،قابل
ساخت و ارائه می باشد.
جهت تثبيت سنسور ،اين قطعات هم با رينگ تفلونی برای نصب قابل
تنظيم و با رينگ فلزی برای نصب ثابت قابل ارائه هستند.

غﻼف های محافظ

غﻼف های محافظ فلزی

همانطور که در قسمت سنسور ها به آن اشاره شد ،غﻼف های فلزی
وظيفه محافظت از سنسور را در برابر خوردگی و آسيب های مکانيکی و شيميايی
دارند .بسته به شرايط محيط و دمای کاری و وجود مسائلی نظير سايش ،و  ،...اين
غﻼف ها در سايز ها و جنس های گوناگونی نظير فوﻻد های عادی ،استنلس استيل،
فوﻻد های مقاوم به حرارت ،مقاوم به خوردگی ،مقاوم به سايش ،سوپر آلياژها،
فلزات غير آهنی و  ...قابل ارائه می باشند.
ﻻزم به ذکر است که اين شرکت با شناختی که از بازار مصرف کشور
در طول ساليان گذشته کسب کرده است ،بسياری از اين موارد موجود در انبار شرکت
و قابل ارائه به مشتريان خود می باشند و در موارد خاص با داشتن دسترسی به
انبارهی شرکت های همکار خود در اروپا می تواند اين اغﻼم را در سريعترين زمان
ممکن برای مشتريان خود تامين نمايد.

مشخصات

جنس

حداکثر دمای کاری

لوله آهنی عادی ،برای کار در شرايط محيطی

550C

1.0305

مقاوم در برابر اکسيداسون و خوردگی ،مقاوم به گاز های ناشی از احتراق

700C

1.4541

مشابه  1.4541بعﻼوه مقاومت در برابر اسيد سولفوريک ،اسيد استيک ،اسيد فسفريک

700C

1.4571

مقاوم به بخارات گوگردی ،ضعيف در برابر گاز های نيتروژن دار

1200C

1.4762

مقاوم در برابر گاز های نيتروژن دار  ،ضعيف در برابر بخارات گوگردی

1150C

1.4841

مقاومت عالی در محيط های احيايی و مقاومت خوب در محيط های اکسيداسيونی ،مقاومت خوب در برابر
خوردگی ناشی از خاکستر احتراق ،ذوب مس ،سرب و روی

1150C

1.4893

مقاومت خوب در برابر خوردگی و اکسيداسيون .برای بخار های دارای  CO2و گوگرد باﻻی  550Cو
بخارات سديم باﻻی 700Cتوصيه نمی شود.

1150C

2.4816

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
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غﻼف های محافط سراميکی آلومينايی
استفاده اصلی اين نوع غﻼف ها در مواردی است که دمای کاری و يا
شرای محيطی استفاده از غﻼف های محافظ فلزی را غير قابل توجيه می کند.
کاربرد اصلی اين گروه از سراميک ها معموﻻ بين دما ۱۰۰۰تا  ۱۸۰۰درجه سانتيگراد
است.
اين غﻼف ها يا بصورت مستقيم در تماس با محيط اطراف خود هستند
و يا بصورت غﻼف ميانی حائل بين غﻼف بيرونی و سنسور می باشند .اين
غﻼف ها بسته به ميزان خلوص و نفوذپذيری خود در سه نوع  C610 ،C530و
 C799تقسيم بندی می شوند.
غﻼف های مصرفی اين شرکت از معتبرترين تامين کنندگان اروپايی و
با باﻻترين کيفيت ممکن در تمامی سايز ها قابل ارائه می باشد
غﻼف های محافط سراميکی Ekatec S
مزيت اصلی اين غﻼف مقاومت باﻻ در برابر سايش و همچنين خوردگی
فلزات غير آهنی نظير مذاب آلومينيوم ،مس و برنج می باشد.
از ديگر مزايای اين غﻼف ،انتقال حرارت باﻻ و در نتيجه زمان پاسخ
بسيار سريع آن می باشد .در کنار آن اين غﻼف مقاومت باﻻيی نسبت به شوک
های حرارتی و همچنين مکانيکی دارد.

غﻼف های محافط سراميکی Ekatec C
اين غﻼف ها مقاومت بسيار باﻻيی در برابر خوردگی و سايش از خود
نشان می دهند و قابليت کار تا دماهای باﻻ آنها را به يکی از گزينه های مناسب
برای محافظت سنسور در شرايط سخت تبديل کرده است .از جمله موارد کاربرد
اين غﻼف ،سنسور های دما در ذوب فلزات غير آهنی نظير آلومينيوم ،روی ،منيزيم،
مس و برنز ) در تماس با ذوب و يا بخارات آن( ،کنترل دمای درپوش کنورتور،
کنترل دمای ذوب آهن خروجی کوره بلند در جوی )رينه( ،کنترل دمای کوره ذوب
شيشه ،کنترل دمای مشعل در کوره های سوخت فسيلی و يا زباله سوز می باشد.
اين غﻼف ها بسته به فرايند توليد ،در مدل ها و سايز های مختلف
توليد می شوند.

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
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غﻼف های مارشال

ترموکوپل های مارشال يک راه حل برای اندازه گيری لحظه ای دما
در ذوب های فلزات غير آهنی نظير آلومينيوم ،مس و آلياژ های آنها می باشد.
اين سنسور ها از نوع  Kمی باشد که از نظر دقت در کﻼس  ۱تلرانسی
قرار دارند.
در صورت نياز مشتری ،اين غﻼف به همراه دستگاه اندازه گيری و
تجهزات مربوطه قابل ارائه می باشد.

ژاکت های مقاوم به حرارت

وظيفه اين ژاکت ها ،حفاظت کابل ها در برابر حرارت و يا پاشش
احتمالی مواد داغ نظير مذاب )فلزات ،شيشه (... ،در طول مسير کابل کشی می باشد.
اين ژاکت ها بسته به قطر بيرونی و دمای کاری در مدل ها و رنگبندی
های مختلف قابل ارائه هستند.
ﻻزم به ذکر است که مواد مورد نياز اين ژاکت ها مانند چسب های
مخصوص بستن انتهای آن و يا نوار های نسوز ،همگی برای مشتريان اين شرکت
قابل ارائه می باشد.

موارد باﻻ تنها بخشی از محصوﻻت شرکت می باشد .در صورت نياز به هرگونه طراحی خاص ،مهندسين اين شرکت آماده پاسخگويی هستند
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 رنگبندی کابل های ترموکوپل و جبران ساز در استاندارد های مختلف:١ پيوست
نوع ترموکوپل

NiCr-Ni / K
NiCrosil-Nisil / N
Pt10Rh-Pt / S
Pt13Rh-Pt / R

IEC 584/
INSO 6978-3
(Intl./IR)
DIN 43714
(GR/NL)

X

X

ANSI MC 96.1/
ASTM E230
(US/CA)

BS 1843
(UK/CZ)

X

X

JIS C 1610
(JP)

X

NFC 42-324
(FR)

X

X

Pt30Rh-Pt6Rh / B

X

X

X

Fe-CuNi / J

X

X
X

Cu-CuNi / T
Fe-CuNi / L

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

Cu-CuNi / U
NiCr – CuNi / E
W5Re-W26Re / C

صفحه

٦٩

ASTM E-230  وDIN IEC 60584  تلرانس ترموکوپل ها بر اساس استانداره:۲ پيوست

نوع ترموکوپل

NiCr-Ni / K
NiCrosil-Nisil / N
Pt10Rh-Pt / S
Pt13Rh-Pt / R
Pt30Rh-Pt6Rh / B
Fe-CuNi / J
Cu-CuNi / T
NiCr – CuNi / E
W5Re-W26Re / C
W5Re-W20Re / A

بازه دمای کاری

-270 - 1300C
-270 - 1300C
-50 - 1768C
-50 - 1768C
0 - 1820C
0 - 1200C
-270 - 400C
-270 - 1000C
0 - 2315C
0 - 2500C

0 - 1600C

±1.0 or 1+0.003x|T-1100|

-40 - 1000C

±1.5 or 0.004x|T|

-40 - 1000C

±1.5 or 0.004x|T|

Class I

±1.5 or 0.0025x|T|

0 - 1600C

±1.5 or 0.0025x|T|

-40 - 1200C

±2.5 or 0.0075x|T|

-40 - 1200C

±2.5 or 0.0075x|T|

Class II

0 - 1480C

±1.5 or 0.0025x|T|

0 - 1480C

±1.5 or 0.0025x|T|

0 - 1260C

±2.2 or 0.0075x|T|

0 - 1260C

±2.2 or 0.0075x|T|

Standard

0 - 1480C

±0.6 or 0.0001x|T|

0 - 1480C

±0.6 or 0.0001x|T|

0 - 1260C

±1.1 or 0.0004x|T|

0 - 1260C

±1.1 or 0.0004x|T|

Special limit

ASTM E-230 تلرانس بر اساس استاندارد

±1.0 or 1+0.003x|T-1100|

0 - 1600C

IEC 584/INSO 6978 تلرانس بر اساس استاندارد

0 - 1600C

-40 - 750C

±1.5 or 0.004x|T|

±1.0 or 0.0075x|T|

-40 - 750C

±2.5 or 0.0075x|T|

0 - 370C

±1.0 or 0.0075x|T|

0 - 760C

±2.2 or 0.0075x|T|

±1.0 or 0.0004x|T|

0 - 370C

±0.5 or 0.0004x|T|

0 - 760C

±1.1 or 0.0004x|T|

0.00025x|T|

±0.5 or 0.004x|T|

-40 - 350C

±1.7 or 0.005x|T|

±1.5 or 0.0025x|T|

-40 - 350C

±2.5 or 0.0075x|T|

-

±1.5 or 0.004x|T|

-40 - 900C

±4.4 or 0.01x|T|

870 - 1700C

-40 - 800C

0.01x|T|

600 - 1700C

-

0 - 2315C

0.01x|T|

426 - 2315C

-

1000 - 2500C
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پيوست  :۳حداکثر دمای کاری پيشنهادی برای سيم های ترموکوپل و کابل های داخل پودری

440
480
470
520
500
560
540
610
570
650
620
720
690
800

1300 1300

700

700

200
250
215
260
225
275
250
300
300
350
300
350
370

T
400
400
400
400
400
400
500
500

1500 400
400
700 700 1400 1400 1500
1600 1600 1700
750 850
400
850 900
500
800 900
425
900 950
530
850 950
450
950 1000
560
900 1000
475
1000 1050
600
950 1050
500
1050 1100
640
1000 1100
550
1100 1150
700
1100 1200
600
1200 1250
750

J
500
700
800
900
800
900
800
900

نوع ترموکوپل )دما بر حسب درجه سانتيگراد(
K
N
S
R
B
500 500
800 800 1000 1000 1000
800 800
1000 1000 1300 1300 1300
800 800
1100 1100
800 800
1100 1100

صفحه
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غﻼف استيل
غﻼف سوپر آلياژ
غﻼف استيل
غﻼف سوپر آلياژ
غﻼف استيل
غﻼف سوپر آلياژ
غﻼف استيل
غﻼف سوپر آلياژ

0.2
0.35
0.50
0.65
0.81
1.00
1.29
1.60
2.30
3.20

> 0.5
1.5
3
6

قطر کابل داخل پودری

2315

N
600

K
600

دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای
دائمی
لحظه ای

قطر سيم ترموکوپل به ميليمتر

C

E

نوع ترموکوپل )دما بر حسب درجه سانتيگراد(
S
R
B
J
T
300 200

پيوست  :۴سنسور های مقاومتی بر اساس استانداره DIN EN 60751
همانگونه که در بخش مقدمه به آن اشاره شد ،اساس کار سنسور های مقاومتی ير مبنای تغيير مقاومت آنها با تغيير دما است .اين تغيير برای
فلزات متداول در اين سنسور ها از يک چند جمله ای درجه  ۲برای دما های باﻻی صفردرجه و درجه  ۳برای دما های زير صفر تبعيت می کند .با اين
وصف ،با داشتن مقدار مقاومت اوليه سنسور در دمای صفر درجه عمﻼ می توان مقاومت آن را در هر دمايی محاسبه کرد و يا بالعکس دما را در يک مقاومت
معين محاسبه نمود.
از آنجا که محاسبه مقاومت در دمای صفر درجه برای هر سنسور در مصارف عادی قابل توجيه نيست ،سنسور های مقاومتی را بر حسب تلرانس
نسبت به مقادير اسمی خود دسته بندی می کنند که در جدول زير نشان داده شده است.

تلرانس مجاز

بازه دمايی

کﻼس مقاومت از نوع
Wire Wound

بازه دمايی

کﻼس مقاومت از نوع
Thin Film

کﻼس سنسور

)|± (0.03 + 0.0005 x |T

نامگذاری قديمی

1/10 DIN

)|± (0.1 + 0.0017 x |T

-50 - 250C

W 0.1

0 - 150C

F 0.1

AA

1/3 DIN

)|± (0.15 + 0.002 x |T

-100 - 450C

W 0.15

-30 - 300C

F 0.15

A

A

)|± (0.3 + 0.005 x |T

-196 - 600C

W 0.3

-50 - 500C

F 0.3

B

B

)|± (0.5 + 0.01 x |T

-196 - 800C

W 0.6

-50 - 500C

F 0.6

C

2B

از ديگر مسائل مهم در سنسور های مقاومتی ،مقدار جريان عبوری سنسور برای اندازه گيری مقاومت است .اهميت اين مساله در اينجا مشخص
می شود که در هر دمايی مقدار انرژی و در نتيجه حرارت کاذب ايجاد شده در سنسور با مجذور جريان عبوری از آن سنسور نسبت مستقيم دارد و در نتيجه
با افزايش جريان ،خطای اندازه گيری باﻻ می رود.
مقدار جريان پيشنهادی استاندارد  DIN EN 60751برای سنسور های مقاومتی ۱۰۰اهمی با المان سراميکی ) (Wire Woundحداکثر
 ۱ميلی آمپر می باشد.
نحوه رنگ بندی سيم های سنسور های مقاومتی
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يادداشت
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