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 معرفی شرکت
 
 
 

 
  

مجموعه  ریترموفناوران پارس، از ز یشرکت صنعت
 تیسال تجربه فعال 03از  شیدفتر کل کاال، با ب یگروه صنعت یها

 دیلخود را با تو تیباشد. این گروه  فعال یسنجش دما م نهیدر زم
 یگر ختهیذوب و ر عیصنا یا برادم یریاندازه گ یسنسور ها

ساخت سنسور 6031در سال   یآغاز کرد، در گام بعد 27از سال 
مشترک با شرکت  یدما را با همکار یریاندازه گ یها

Günther GmbH  از کشور آلمان آغاز نمود. به منظور تمرکز
 مصارف در یبرا یدما سنج یسنسور ها یبر رو شتریهر چه ب

ترموفناوران پارس  یشرکت صنعت 6033مختلف، در سال  عیصنا
ست افتخار داشته ا کتشر نی. از آن زمان تاکنون ادیگرد سیتاس

 یعیکوچک و بزرگ کشور در صنا انیمشتر ازین یکه پاسخگو
 کیسرام شه،یش مان،یس ،یروگاهین ،یمینفت، گاز و پتروش رینظ

و  یگر ختهیذوب و ر ،یخودروساز ،یینسوز ، غذا ،یو کاش
اغذ، چوب و ک ،ییایمیش عیصنا افت،یباز ،یحرارت اتیلنورد، عم

 ،ییهوا و فضا، دارو ر،یپذ دیتجد یاه یکشت و صنعت، انرژ
 و ... باشد. ونیاتوماس
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ترمو فناوران پارس   میکه ت میکن یامروز ما افتخار م
شرکت  نیربا معتبر ت وستهیپ یو همکار یبا پشتوانه تجربه طوالن

دما در هر  یریاندازه گ یائه راه حل براار ییتوانا ،ییاوپا یها
 مورد نظر  یبا  طراح بقو مطا یطیمح طی، شرا ییگستره دما

 نیدما در محل کارخانه ا یسنسور ها دیرا دارد. تول یمشتر
دهد که سنسور  یامکان را به ما م نی، ا رانیا شرکت در داخل

 عیو سر نیرا در کوتاه تر یگرام انیشما مشتر ازیمورد ن یها
امر موجب کوتاه شدن  نینموده  و ا دیزمان ممکن تول نیتر

خواهد بود . عالوه بر   یاضطرار طیدر شرا  ماش دیتوقفات تول
شرکت  یکه بصورت استاندارد در کاتالوگ ها یمحصوالت

و  یدارد که با همکار ییوجود دارند، این مجموعه توانا
مورد  طیشرامطابق با    یسنسورها ز،یعز انیشما مشتر یهمفکر

ذکر است  انی.  شادینما دیو تول یطراح  نینظر شما را همچن
 ی( براATEX Certifiedضد انفجار ) یسنسور ها دیتولکه 

شرکت  نیتوسط ا زیقابل اشتعال/انفجار ن یها طیاستفاده در مح
سته از آن د یشرکت  برا نیا ژهیو شنهادیباشد. پ یم ریامکان پذ

با غالف  یسنسور ها ایو  ینیپالت یها که از ترموکوپل یانیمشتر
هت تواند ج یشرکت م نیکنند، ا یاستفاده م ینیمحفظ پالت
 افتیآنها را به شرط قابل باز نیپالت عاتیها، ضا نهیکاهش هز

 .دیکسر نما ازشانیمورد ن یو از مبلغ سنسور ها دیبودن بازخر
بوده  یآرمان ییقابل رقابت با محصوالت اروپا تیفیک

و ساخت محصوالت خود به آن  دیآغاز کار شرکت در تولکه از 
 تیفیدر حال باال بردن ک وستهیبوده و هست. ما بصورت پ بندیپا

 یجذب دانش و تکنولوژ قیمحصوالت و خدمات خود از  طر
 تصوالمح هیل. کمیهست یگرام انیو تعامل با شما مشتر ایروز دن

 یبرا انطباق محصول یشرکت به همراه گواه نیا یدیتول
ترموکوپل،  یگردد. در خصوص سنسور ها یم ارائه انیمشتر
ده بنا ترموکوپل استفاده ش یها میس ونیبراسیتست و کال یگواه

 ازیباشد. در صورت ن یقابل ارائه م یبه درخواست مشتر
شرکت توسط سازمان  نیا یسنسور ها ونیبراسیکال ،یمشتر

 باشد. یقابل انجام م تیصالح دییتا یدارا یها
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 محصوالت شرکت در یک نگاه

در شکل زیر شمای کلی از سنسور های ساخت شرکت مشاهده می شود. همچنین بسته به نوع صنعت، سنسور های متداول برای آن صنعت 
 در کنار آن نمایش داده شده است.
 بسته به نیاز مشتری، هر سنسور باید بسته به شرایط کارکرد طراحی و ساخته شود. الزم به ذکر است که 

برای مصارف و کاربردهای خاص که در دسته بندی کلی صنایع قرار نمی گیرد، این شرکت آمادگی دارد تا سنسور دمای مورد نظر شما را با 
 همفکری و همکاری شما طراحی و تولید نماید.

 صنایع غذایی
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 صول اندازه گیری دماا

متفاوتی وجود دارد که از آن جمله می توان و محصوالت  یا شیمیایی( مورد استفاده، روشهابرای اندازه گیری دما، بسته به پدیده فیزیکی )و 
 به دماسنج های جیوه ای، الکلی، بی متال، پیرومتری، ترموگرافی، ترموکوپل و سنسور های مقاومتی دما اشاره نمود.

یطی باشد که دمای آن قرار است اندازه گیری شود، این سنسور ور دما باید در تماس با جسم و یا محسمورد آخر، از آنجا که سن خصوص دودر 
 .شود میم سنسور های تماسی نیز شناخته ها به نا

 

 اساس کار سنسور های ترموکوپل
اختالف دما بین دو انتهای فلز ها بوجود آورده شود )نقطه تماس حرارت در صورتی که دو فلز غیر همسان به یکدیگر اتصال داده شوند و یک 

 دو انتها دارد بوجود خواهد آمد. درداده شود(، اختالف ولتاژی که بستگی به جنس دو فلز و همچنین میزان اختالف دما 
 رموکوپل می باشد. با دانستن نوع فلزاتمیالدی توسط سی بک، دانشمند آلمانی کشف شد، اساس کار سنسور ت 1331این پدیده که در سال 

 به کار گرفته شده و اندازه گیری دقیق ولتاژ ترموالکتریک، می توان دمای نقطه مورد نظر را اندازه گیری کرد.
 

 اساس کار سنسور های مقاومتی
ا ینها تغییر می کند. این پدیده می تواند ت الکتریکی مواد با تغییر دمای آمدر سنسور های مقاومتی، از این پدیده استفاده می شود که مقاو

باشد،  یبصورت افزایش مقاومت الکتریکی باشد که آن را در بسیاری از فلزات مشاهده می کنیم و برای مثال اساس کار سنسور های مقاومتی پالتینی م
 و یا باعث کاهش مقاومت الکتریکی شود که مثال آن را در ترمیستور ها می بینیم.
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دازه گیری دما چه بوسیله ترموکوپل و چه به کمک برای ان
سنسور های مقاومتی، همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، سنسور دمای 
نقطه اتصال و یا سنسور مقاومتی را اندازه می گیرد. به همین دلیل، برای 
اندازه گیری هر چه دقیق تر دما الزم است که سنسور به دمای محیطی 

گیری کند برسد. این نکته اگرچه بسیار ساده  زهاندا که می خواهد آن را
به نظر می رسد، دلیل اصلی خطای اندازه گیری دما  و عدم رسیدن به 
نتیجه دلخواه در بسیاری از موارد می باشد. بر همین اساس، اشتباه در 
انتخاب غالف محافظ مناسب و یا طراحی سنسور می تواند باعث اختالف 

 نظر و سنسور و درنهایت خطا در اندازه گیری شود.دما بین نقطه مورد 

به همین دلیل طراحی و ساخت یک سنسور دقیق   
و مناسب انتخاب بهینه ای بین عمر مفید سنسور، سرعت پاسخگویی 

 سنسور، دقت اندازه گیری و در نهایت قیمت آن می باشد.
ابقه سداشتن  شرکت صنعتی ترموفناوران پارس با 

بیات تجرنه اندازه گیری دما و با تکیه بر دانش و ر زمیطوالنی دفعالیت 
در این خصوص مفتخر است تا با  GÜNTHER GmbHشرکت 

مناسب ترین سنسور ممکن را کاری و همفکری شما مشتریان عزیز، هم
تامین کنندگان معتبر و موجودی انبار برای شما طراحی نماید و با اتکا به 
ر دتولید نموده و ع ترین زمان ممکن خود و شرکت گونتر، آن را در سری

 اختیار شما قرار دهد.
   

 ساختار سنسور اندازه گیری دما
 ، دارای اجزا و قطعات زیر می باشد:در بیشتر موارد، جدا از اینکه سنسور اندازه گیری دما از نوع ترموکوپل و یا مقاومتی باشد

   
A. )حسگر )سنسور 

 
B. غالف محافظ 

 از محافظت ،آن پیداست، وظیفه غالف همانگونه که از اسم 
 در طول مدت اندازه آسیب های مکانیکی و یا شیمیایی در برابرسنسور 

 گیری می باشد.
 
C. اتصاالت 

وظیفه این قطعه، نگهداشتن سنسور در محل مورد نظر و  
 مواد از محل نصب سنسور است.  خروججلوگیری از 

بصورت دائمی و  ور رااین اتصاالت در شکل ها و مدل های مختلف سنس 
 می دارد.بسته شده در محل استقرار خود نگه یا با قابلیت باز و 

D. کله گی 
این قطعه که بیشتر بصورت فلزی و در برخی موارد بصورت  

پالستیکی ساخته می شود، به همراه ترمینال وظیفه اتصال و حفاظت کابل 
رت نیاز امکان رابط سنسور در محل اتصال را از محیط اطراف دارد. در صو

 نصب ترانسمیتر نیز در این کله گی ها وجود دارد
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 اندازه گیری دما بوسیله ترموکوپل
همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، با اندازه گیری اختالف  

  شده  گر متصلیولتاژ بین دو فلز غیر هم جنس که سر دیگر آنها به یکد
ه دمای محلی که نوک ترموکوپل می توان دمای محل اتصال و در نتیج

 در آن قرار دارد را اندازه گیری نمود.

 اندازه گیری دما بوسیله سنسور مقاومتی 
برخالف ترموکوپل که قسمت اندازه گیری دما تنها نقطه  

اتصال آن است، در سنسور های مقاومتی، کل سنسور )سطح یا طول آن( 
نگین دما در کل سطح موثر کار اندازه گیری دما را انحام می دهد و میا

 .نشان داده می شودنشان 
میلی  11تا  1.1با عبور دادن جریان تحریک که معموال بین  

ه بو اندازه گیری ولتاژ دو سر سنسور، مقدار مقاومت سنسور  ،آمپر است
 مقاومت، دما قابل محاسبه می باشد.-و با داشتن منحنی دمادست می آید 

   

 

 

 
 

جدید ترین استاندارد حاکم بر انواع ترموکوپل  IEC 60584استاندارد 
 ها می باشد.

 بسته به آلیاژ پایه ها، ترموکوپل ها به انواع زیر دسته بندی می شوند
 
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 

 
+ 2311تا  -131ن سنسور ها می توانند از دمای ، ایبسته به نوع ترموکوپل

درجه را پوشش دهند و از نظر دقت، بسته به نوع ترموکوپل،  می توانند تا 
 /+ درجه را پوشش دهند.-1.1

جدید ترین مرجع سنسور های  IEC 60751استاندارد   
 ور های مختلفدما برای سنس-مقاومتی می باشد که منحنی های مقاومت

 و میزان خطای مجاز آنها در آن شرح داده شده است.
برای مصارف صنعتی امروزه بیشتر از سنسور های مقاومتی  

، 111پالتینی استفاده می شود که بسته به طراحی اولیه دارای مقاومت 
 اهم در دمای صفر درجه می باشد. 1111و  111، 211

ومت و حذف اثر مقاومت جهت اندازه گیری هر چه دقیق تر مقا 
سیمه قابل ساخت  4سیمه و  3کابل های رابط، این سنسور ها بصورت 

 می باشند. 
گستره دمای قابل اندازه گیری بوسیله سنسور های مقاومتی  

+ درجه می 1111+ درجه سانتیگراد و در موارد خاص تا 311تا  -211از 
 باشد.

می  ار و کالس تلرانسی آندقت اندازه گیری این سنسور ها بسته به ساخت
 تواند تا چند صدم درجه سانتیگراد را نیز پوشش دهد.
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 غالف های محافظ
   

    در مواردی که شرایط کارکرد و دمای کاری اجازه دهد،  
سنسور هایی که پایه های آن نسبت به یکدیگر ایزوله شده اند می توانند 

 را انجام دهند که این حالتا خشک و خنثی اندازه گیری دم حیط م در یک

 زمان پاسخ و دقیق ترین نوع اندازه گیری را فراهم می کند.سریعترین  
متاسفانه این شرایط در بیشتر موارد فراهم نیست و باید از یک  

 غالف برای محافظت سنسور از محیط اطراف آن استفاده شود.
   

 غالف های سرامیکی  غالف های فلزی
   

 

 

 
 

ای حفاظت سنسور در برابر ضربات احتمالی و یا خوردگی بر 
           های رد، معموال از فلزاتی نظیر فوالد محیط، بسته به شرایط کارک

زنگ، آتشخوار و یا سوپر آلیاژ ها با پایه نیکل، کبالت، کروم، مولیبدن  ضد
 1211که در برابر شرایطی نظیر اکسیداسیون، احیا، سایش و یا  دمای  تا 

ورها افظت سنسحدرجه سانتیگراد مقاوم هستند استفاده می شود.. برای م
         در کوره های ذوب شیشه بدلیل خوردگی بسیار باالی محیط، از 

 غالف های پالتین و یا پالتین رودیم استفاده می شود.
در موارد خاص که شرایط اجازه بدهد، غالف های فلزی خاص  
 مل داشته باشند قابل ارائه می باشد.درجه تح 1811که تا دمای 

ی سرامیکی از اکسید آلومینیوم متداول ترین نوع غالف ها  
خته می شود که بسته به میزان تخلخل و دمای کاری، درصد خلوص سا

ی باالتر باشد، دمای کار ییر می کند )هر چه خلوص آلومیناآلومینای آن تغ
شوک پذیری حرارتی غالف  سرامیک باالتر می رود(. از طرف دیگر میزان

 سرامیکی با باال رفتن میزان تخلخل سرامیک زیاد می شود.
برای ترموکوپل های پالتینی از آنجا که در دمای باال غالف  

فلزی روی سیم های ترموکوپل تاثیر می گذارد و دقت آن را از بین می 
برد، یک غالف میانی سرامیکی بین سیم های ترموکوپل و غالف فلزی 

 یرونی قرار داده می شود.ب
با پیشرفت تکنولوژی، غالف های سرامیکی جدیدی به بازار  

عرضه شده که از نظر ماکزیمم دمای حرارتی و یا مقاومت در برابر سایش 
الف غ ، عملکرد بسیار بهتری ) حتی در مقایسه باو خوردگی شیمیایی مواد

 های فلزی متداول( از خود نشان می دهد.
 
  



 
 

 
  

 11 صفحه
 

 نسور های تولیدی شرکتمعرفی س
00-TMT  

 ترموکوپل با ایزوالتور سرامیکی و غالف محافظ فلزی
 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنایع بازیافت -
 آلومینیوم و فلزات رنگین -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 نفت و گاز و انرژی -
 شیشه -
 کوره های صنعتی -
 فوالد و ریخته گری -
 سیمان -

 

    وکوپل های این گروه بسته به ماهیت غالف فلزی آن ترم
می تواند برای اندازه گیری دما در محیط های گازی، مایع و یا پالستیک 

 درجه سانتیگراد استفاده شود. 1211تا دمای کاری 
غالف محافظ این گروه از یک لوله درزجوش ویا بدون درز  

نگ بسته ا با فرایند فرمیتشکیل شده که انتهای آن بوسیله یک درپوش و ی
 شده است. 

نوع آلیاژ در ابعاد و ضخامت  41بسته به شرایط کاری، بیش از  
 های مختلف به عنوان غالف محافظ این گروه قابل عرضه می باشد.

جهت باال بردن سرعت پاسخگویی، می توان قطر قسمت  
 نوک سنسور را کاهش داد. همچنین جهت طوالنی تر کردن عمر سنسور،
استفاده از غالف های فلزی ضخیم تر و یا استفاده از یک غالف میانی 

 سرامیکی پیشنهاد می شود.
برای انتخاب نوع ترموکوپل و غالف محافظ، باالترین دمای  

 کاری باید با دمای کاری ترموکوپل و غالف محافظ مقایسه شود.
در صورت نیاز به انجام تعمیرات بر روی سنسور های موجود،  

ن کار توسط پرسنل مجرب شرکت در محل کارخانه انجام می شود. ای
البته الزم به ذکر است که هزینه نهایی این کار در بسیاری از موارد باالتر 

 از تعویض کامل سنسور خواهد بود.
سیم های ترموکوپل استفاده شده در محصوالت شرکت  

اشد. سی می بو با باالترین کیفیت تلران IEC 60584براساس استاندارد 
در صورت نیاز ، گواهی های کالیبراسیون سیم های ترموکوپل قابل ارائه 

 به مشتریان می باشد.
ت سنسور نیاز به همفکری و در مواردی که طراحی و ساخ 

مشاوره تیم فنی داشته باشد، تیم متخصصین این شرکت با کمال میل 
 کار مناسب دارد.ی انتخاب راهاآمادگی همکاری با مشتریان گرامی را بر

 

  

 
  



 
 

  
 11 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A B 
 AUS BUS 
 AUZ BUZ 
 AUZH BUZH 
 AUSH BBK 
   
 غالف محافظ 
 St 35.8 Mat. No. 1.0305 
 Kanthal  
 Stainless Steel Mat. No. 1.4301 
 Stainless Steel Mat. No. 1.4571 
 X18Cr N 28 Mat. No. 1.4749 
 X10Cr Al 24 Mat. No. 1.4762 
 X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841 
 Inconel 600 Mat. No. 2.4816 
 253 MA Mat. No. 1.4893 
   
 نحوه اتصال )قابل تعویض( 
 استپ فلنج  
 پیچ نگهدارنده  
 نمد نگهدارندهفلنج و   
   
 غالف میانی 
 C610  
 C799  
   
 ترموکوپلوع ن 
 Type R Pt-Pt13%Rh 
 Type S Pt-Pt10%Rh 
 Type B Pt6%Rh–Pt30%Rh 
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type C W5%Re-W26%Re 
 Type N Nicrosil/Nisil 
 Type D W3%Re-W25%Re 
   
 چیدمان 
 زمان پاسخگویی سریع 
 له دار غالف محافظ پ 
 میلیمتر 11تا  6غالف محافظ قطر  

 
 
 

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

طول 
اسمی

 



 
 

 
  

 12 صفحه
 

05-TKT  
ترموکوپل با ایزوالتور سرامیکی و غالف محافظ 

 سرامیکی

 

 
 

 در آنها کاربرد دارد: از جمله صنایعی که این مدل سنسور
 صنایع بازیافت -
 آلومینیوم و فلزات رنگین -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 نفت و گاز و انرژی -
 شیشه -
 کوره های صنعتی -
 آزمایشگاهی -
 فوالد و ریخته گری -
 عملیات حرارتی -
 سیمان -

 

  
در تمامی صنایع و تا دمای کاری  ترموکوپل های این گروه

 ستند.درجه سانتیگراد قابل استفاده ه 1311
مراه هسنسور ها اندازه گیری و کنترل دما  فراینددر آنجا که  از

روبرو هستند، الزم است که جنس با آسیب هایی نظیر خوردگی و سایش 
غالف این سنسورها از بهترین و با کیفیت ترین مواد ممکن انتخاب شود 
     که در بسیاری از موارد غالف های فلزی پاسخگوی چنین نیاز هایی 

 می توانند باشند.ن
به گروه غالف های با پیشرفت تکنولوژی، مواد جدیدی 

سرامیکی اضافه شده است که چه از نظر شوک پذیری مکانیکی و حرارتی 
 الف های فلزیا غو چه از نظیر مقاومت در برابر خوردگی قابل مقایسه ب

بهتر عمل می کنند. الزم به ذکر است که در مواردی  حتی و هستند 
ری از این مواد در حال حاضر در انبار شرکت موجود و در سریعترین بسیا

 زمان ممکن قابل ارائه به مشتریان گرامی می باشد.
با استفاده از یک غالف اضافی به عنوان غالف  در صورت نیاز،

میانی، می توان خواص مورد نظر خود را نظیر شوک پذیری، مقاومت در 
دیگر را بصورت ترکیبی در این گروه  برابر ضربه و خوردگی و یا موارد

 ایجاد نمود.
 

 
 

 

 
  



 
 

  
 13 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A B 
 AUS BUS 
 AUZ BUZ 
 AUZH BUZH 
 AUSH BBK 
   
 جنس لوله گلویی )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 تعویض( 
 استپ فلنج  
 پیچ نگهدارنده  
 فلنج و نمد نگهدارنده  
   
 جنس غالف محافظ 
 C610 Quartz Glass 
 C799 Sapphire Galss 
 C530 SiN 
 SiC   
   
 غالف میانی 
 C610  
 C799  
 C530  
   
 وع ترموکوپلن 
 Type R Pt-Pt13%Rh 
 Type S Pt-Pt10%Rh 
 Type B Pt6%Rh–Pt30%Rh 
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type C W5%Re-W26%Re 
 Type N Nicrosil/Nisil 
 Type D W3%Re-W25%Re 
   

 
 
 

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

 طول اسمی



 
 

 
  

 14 صفحه
 

08-TMP  
 غالف محافظ فلزات گرانبهاترموکوپل با 

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 شیشه مظروف -
 وریفیبر ن -
 بلور -
 کوریتشیشه های س -
 شیشه فلوت -
 الیاف شیشه -
 شیشه های دارویی -
 صنایع خاص -

 

  
 لوردر صنایع بگروه متداول ترین نوع سنسور  سنسور های این

 غالف محافظ این می باشد. زه گیری دمای شیشه مذاباو شیشه برای اند
ه بر کگروه از پایه فزات گرانبها نظیر پالتین و رودیم تشکیل شده است 

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

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 

 ی باشند.عنوان جایگزین قابل پیشنهاد م
 یا سه زوج در صورت نیاز مشتری، این سنسورها بصورت دو و

 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.
فاده شده برای این گروه از سنسور ها سیم ترموکوپل است

( بر اساس Sو  Rتلرانسی ) تایپ  1ازبهترین کیفیت ممکن و در کالس 
 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  
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 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



 
 

 
  

 16 صفحه
 

10-TMM 
 غالف فلزی و ترموکوپل وایریوکوپل با ترم

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنایع بازیافت -
 آلومینیوم و فلزات رنگین -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 نفت و گاز و انرژی -
 شیشه -
 کوره های صنعتی -
 آزمایشگاهی -
 فوالد و ریخته گری -
 سیمان -

 

  
)غالف فلزی،  TMT-00همانند ترموکوپل های گروه 

سته از سنسور ها در تمامی محیط های گازی، والتور سرامیکی(، این دایز
 درجه قابل استفاده هستند. 1211سیال و پالستیک تا دمای 

در  TMT-00تفاوت اساسی سنسورها ی این گروه با دسته 
سگر استفاده شده می باشد که در اینجا از ترموکوپل های وایری نوع ح

( استفاده می شود. از آنجا که سیم های ترموکوپل داخل )داخل پودری
پودر سرامیک کامال ایزوله شده اند، کمترین اثر را از محیط اطراف خود 

 می بینند.
از دیگر نقاط مثبت این نوع سنسور می توان به موارد زیر 

 اشاره کرد:
 امکان تعویض بسیار آسان -
 مقاومت بهتر در برابر ضربه و تنش -
 عمر بیشتر -

در صورت نیاز به پایین آوردن زمان پاسخگویی، قسمت نوک 
 این سنسور ها را می توان بصورت پلکانی با قطر کمتر تولید کرد.

 

 
  



 
 

  
 17 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A B 
 AUS BUS 
 AUZ BUZ 
 AUZH BUZH 
 AUSH BBK 
   
 غالف محافظ 
 St 35.8 Mat. No. 1.0305 
 Kanthal  
 Stainless Steel Mat. No. 1.4301 
 Stainless Steel Mat. No. 1.4571 
 X18Cr N 28 Mat. No. 1.4749 
 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 تعویض( 
 استپ فلنج  
 گهدارندهپیچ ن  
 فلنج و نمد نگهدارنده  
   
 غالف میانی 
 C610  
 C799  
   
 وایری وع ترموکوپلن 
 جنس بدنه  
 Inconel 600  
 Stainless Steel  
   
 نوع ترموکوپل  
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type N Nicrosil/Nisil 
   
 قطر ترموکوپل  
 1.5 to 8 mm 
  
 ، دو و یا سه زوجترموکوپل تک 

 
 
 

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

 طول اسمی



 
 

 
  

 18 صفحه
 

12-THD  
) بر اساس  4ترمو ول های جوشی فرم ترموکوپل با 

 (DIN 43722استاندارد 

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنایع بازیافت -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 نفت و گاز و انرژی -
 آزمایشگاهی -
 فوالد و ریخته گری -
 شیمیایی -

 

  
ترموکوپل های این گروه در محیط های سیال و گازی مانند 

اری آن باال فشار ک هوا، بخار، آب، روغن و مواردی که سرعت سیال و
ستفاده می شوند. غالف های این گروه بر اساس استاندارد تحمل است ا

و جنس آنها بر اساس دمای کاری تعیین  بار را دارند 011فشار کاری تا 
سنسور ها همگی بصورت قابل . اجزا و قطعات این گروه از می گردد
 اخته می شوند.تعویض س

ای مخازن تحت ترموول های این گروه معموال از فوالد ه
فشار انتخاب می شوند و برای نصب، در محل خود به بدنه جوش داده می 

 شوند. 
برای انتخاب ترموول مناسب، شرایط ابعادی و موقعیت نصب 
ترموول و همچنین دمای کاری آن مورد توجه قرار می گیرد. همچنین 

این ترموول ها از روی جداول و منحنی های موجود میزان تحمل تنش 
 مورد بررسی قرار می گیرد.   DIN 43772ر استاندارد د

از دیگر پارامتر های مهم در انتخاب ترموول، بررسی مقاومت 
آن در برابر خوردگی شیمیایی برای هر مورد کارکرد می باشد که باید به 
دقت مورد بررسی قرار گیرد. در بسیاری از موارد، تست عملی تنها راه 

ب سنسور می باشد و کمترین مقدار هر نوع ماده اطمینان از عملکرد مناس
موجود در محیط می تواند اثرات تخریبی قابل توجهی روی عملکرد 

 ترموول بگذارد.
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 B BBK 
 BUS BUSH 
 BUZ BUZH 
   
 DIN 43767ابعاد گلویی بر اساس استاندارد  
 رزوه دار  
 M24x1.5/M18x1.5  
 M24x1.5/M14x1.5  
 با پوشش گالوانیزه و یا فوالد های خاص 
 در صورت نیاز مدل بدون رزوه قابل ارائه است 
   
 DIN 43767ترمو ول بر اساس استاندارد  
 40 – 125 mm طول قسمت مخروطی 
 50 / 110 mm طول قسمت مخروطی 
 115 – 260 mm طول نصب 
 18 / 24 mm قطر 
 جنس 1.7335 
 1.4571  
 1.5415  
   
 وایری وع ترموکوپلن 
 جنس بدنه  
 Inconel 600  
 Stainless Steel  
   
 نوع ترموکوپل  
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type N Nicrosil/Nisil 
   
 قطر ترموکوپل  
 1.5 to 8 mm 

   
 وپل تک و یا دو زوجترموک 
  
  

 
 

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

 طول نصب
 طول گلویی

 طول قسمت مخروطی
طول قسمت 

 استوانه ای
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13-TFL  
 با فلنج جوشیترموکوپل 

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنایع بازیافت -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 نفت و گاز و انرژی -
 آزمایشگاهی -
 فوالد و ریخته گری -
 شیمیایی -
 صنایع غذایی -

 

  
ترموکوپل های این گروه در محیط های سیال و گازی مانند 

 هوا، بخار، آب، روغن استفاده می شوند. 
عالمت مشخصه این سنسور ها فلنج جوش داده شده به لوله 

فلنج ها در متداول برای این د رابط و غالف محافظ می باشد. استاندار
 می باشد.  DIN EN 1092بیشتر موارد 

این گروه معموال یا بصورت یک در قسمت سنسور طراحی 
ترموکوپل ایزوالتوری با غالف محافظ سرامیکی است و یا بصورت یک 

 جا زده می شود. یری که داخل غالف محافظ فلنج دارترموکوپل وا
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A BUSH 
 B BUZH 
 BUS DL/MA (M10x1) 
 BUZ  
   
  DIN EN 1092مشخصات فلنج بر اساس  
 DN10 –DN 100 PN 16 
 جنس  
 St 37-2 C22.8 
 Alloy C4 1.4571 
   
 ترموکوپل وایری 
 Inconel 600, SS جنس غالف 
 K, N, L, U نوع ترموکوپل 
 3 – 8 mm قطر ترموکوپل 
 موکوپل تک و یا دو زوجتر  
   
 با ایزوالتور سرامیکی ترموکوپل 
 R, S, B, K, N, J, C نوع 
 ترموکوپل تک و یا دو زوج  
   
 غالف محافظ 
 St 35.8 Mat. No. 1.0305 
 Kanthal  
 Stainless Steel Mat. No. 1.4571 
 X10Cr Al 24 Mat. No. 1.4762 
 X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841 
 Inconel 600 Mat. No. 2.4816 
 Alloy C4  
 Diameter 6 – 22 mm 
 Wall Thickness 0.75 - 3 mm 
   
 چیدمان 
 زمان پاسخگویی سریع 

  پله دار 
 میلیمتر 11تا  6قطر لوله محافظ  
  
  

 
 
 
 
 

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

 طول نصب
 طول گلویی



 
 

 
  

 22 صفحه
 

14-TES  
 رزوه ایبا اتصال ترموکوپل 

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنایع بازیافت -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 نفت و گاز و انرژی -
 فوالد و ریخته گری -
 شیمیایی -
 صنایع غذایی -

 

  
از سنسورها در محیط های فشار این گروه  مورد استفاده

متوسط و پایین مانند مایعات و مواد پالستیک می باشد. باال ترین دمای 
کاری برای این گروه بسته به جنس غالف و سایر موارد طراحی در حد 

 درجه سانتیگراد است. 1211
برای استقرار سنسور های این گروه در محل، از یک اتصال 

وه ای که به روی غالف محافظ جوش داده شده استفاده می شود. بسته رز
سته شود ی ببه شرایط نصب، این اتصال می تواند یا  مستقیما زیر کله گ

سانتی متری، به وسط غالف جوش  21ا ت 11و یا با یک فاصله تقریبی 
 داده شود.

غالف های محافظ این گروه معموال از لوله های فوالدی 
می باشند که قسمت انتهایی آن به کمک یک درپوش فلزی  بدون درز 

 بسته شده است.
در صورت نیاز می توان از یک غالف میانی سرامیکی بین 

ادی کمک زیترموکوپل و غالف محافظ بیرونی استفاده کرد که این کار 
 به ثبات سنسور در طوالنی مدت می کند.
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 B BUSH 
 BUS BUZH 
 BUZ NA 
 BBK DL/MA (M10x1) 
 Other  
   
 نوع رزوه 
 G1” M24 x 1.5 / G1/2” 
 G ½”  M10 x 1 / G1/2” 
 M18 x 1.5 Other 
 G3/4”  
 M20 x 1.5  
   
 با ایزوالتور سرامیکی ترموکوپل 
 R, S, B, K, N, J, C نوع 
 ترموکوپل تک و یا دو زوج  
   
 حافظغالف م 
 St 35.8 Mat. No. 1.0305 
 Kanthal  
 Stainless Steel Mat. No. 1.4571 
 X10Cr Al 24 Mat. No. 1.4762 
 X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841 
 Inconel 600 Mat. No. 2.4816 
   
 Diameter 6 – 22 mm 
 Wall Thickness 0.75 - 3 mm 
   
 چیدمان 
 ن پاسخگویی سریعزما 

  پله دار 
 میلیمتر 11تا  6قطر لوله محافظ  
  

 
 
 
 
 

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

 طول نصب
 طول گلویی



 
 

 
  

 24 صفحه
 

15-TKM  
با غالف محافظ سرامیکی و سنسور وایری  ترموکوپل

  داخل پودری

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 صنایع بازیافت -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 نفت و گاز و انرژی -
 و عملیات حرارتی کوره -
 سیمان -

  
معموال در محیط های گازی با حداکثر  این گروه سنسورهای

ترموکوپل های این گروه  درجه سانتیگراد کار می کنند. 1211دمای کاری 
 ال از نوع فلزات پایه انتخاب می شوند.معمو

نقطه قوت این نوع سنسور ها )ترموکوپل های وایری( ، قابلیت 
 تعویض بسیار آسان آنها در مقایسه با ترموکوپل های ایزوالتوری می باشد.

همچنین این گروه نسبت به تغییرات دما، ضربه و ارتعاشات مکانیکی مقاوم 
عالوه براین، بخاطر ماهیت این نوع سنسور  تر از گروه ایزوالتوری هستند.

هستند، در صورت نیاز، فضای  دارای قطر کمترکه نسبت به گروه قبل 
کافی برای قرار گرفتن یک سنسور مرجع در کنار آنها برای مقایسه و 

 کالیبراسیون باقی خواهد ماند.
بسیاری از موارد، خورندگی محیط و وجود عوامل ساینده  در

باعث از بین رفتن زود هنگام غالف های فلزی می شود. در در کنار آن 
 خاصاینگونه موارد، سنسور های وایری با غالف محافظ سرامیک های 

 راه حل مناسبی برای رفع این مشکل می باشند.
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 
 کله گی  

 

 A B 
 AUS BUS 
 AUZ BUZ 
 AUZH BUZH 
 AUSH BBK 
   
 ول های متفاوت(جنس لوله گلویی )در ط 
 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 تعویض( 
 استپ فلنج  
 پیچ نگهدارنده  
 فلنج و نمد نگهدارنده  
   
 جنس غالف محافظ 
 C610 Quartz Glass 
 C799 Sapphire Galss 
 C530 SiN 
 SiC   
   
 غالف میانی 
 C610  
 C799  
 C530  
   
 وع ترموکوپلن 
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type N Nicrosil/Nisil 
   
 1.5 – 8 mm قطر غالف 
 ترموکوپل بصورت تک زوج و یا دو زوج 
   
   

 
 
 

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

 طول اسمی



 
 

 
  

 26 صفحه
 

18-TKL  
  های آزمایشگاهی ترموکوپل

 

 
 

 این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:از جمله صنایعی که 
 ماشین سازی -
 صنایع فوالد و ریخته گری -
 خودرو -
 عملیات حرارتی -
 شیمیایی -
 آزمایشگاهی -
 کوره سازی -

  
سنسور های این گروه برای اندازه گیری دما در محیط های 

 1311تا  211گازی و مایع در شرایط آزمایشگاهی برای محدوده دمای 
 اده می شوند.درجه سانتیگراد استف

تفاوت اصلی سنسور های این گروه، ابعاد کوچک، وزن کم 
آنها و همچنین مکانیزم های متفاوت اتصال کابل به تروکوپل می باشد. 

ری در دهی سریعت ین گروه معموال زمان پاسخهمچنین سنسور های ا
 مقایسه با سنسو های سایر گروه ها دارند.

قطعات فلزی و یا گاز  سطآلوده شدن سیم ها ی ترموکوپل تو
های ناشی از احتراق در محیط از جمله مواردی است که کارکرد صحیح 
این گروه از سنسور ها را به خطر می اندازد. به همین دلیل، استفاده از 
سرامیک های بدون تخلخل و کامال آب بندی شده برای این گروه از 

 سنسور ها توصیه می شود.
ی ما برای ترموکوپل های بیشترین دمای کاری پیشنهاد

 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  
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 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 گلویی )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 تعویض( 
 استپ فلنج  
 نگهدارندهپیچ   
 فلنج و نمد نگهدارنده  
   
 جنس غالف محافظ 
 C610  
 C799  
   
 غالف میانی 
 C610  
 C799  
 C530  
   
 وع ترموکوپلن 
 Type R Pt-Pt13%Rh 
 Type S Pt-Pt10%Rh 
 Type B Pt6%Rh–Pt30%Rh 
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type C W5%Re-W26%Re 
 Type N Nicrosil/Nisil 
 Type D W3%Re-W25%Re 
   

 
 
 
 
 

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

 طول اسمی



 
 

 
  

 28 صفحه
 

20-TOM  
  های وایری بدون غالف محافظ ترموکوپل

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 بازیافت -
 شیشه -
 ماشین سازی -
 صنایع فوالد و ریخته گری -
 خودرو -
 عملیات حرارتی -
 شیمیایی -
 آزمایشگاهی -
 کوره سازی -
 آلومینیوم و فلزات غیر آهنی -
 سیمان -
 نفت، گاز و انرژی -
 پتروشیمی -
 پالستیک -

  
       ین سنسور هایترموکوپل های این گروه از متداول تر

اندازه گیری دما در صنایع مختلف می باشد.  دمای کاری این سنسور ها 
درجه برای غالف های  1111بسته به جنس غالف و شرایط محیطی تا 

درجه سانتی  1011درجه برای غالف های پالتینی و تا   1311سوپر آلیاژ، 
 گراد برای غالف های خاص )در شرایط خاص( می باشد.

ن سنسور ها همانگونه که به آن اشاره شد از یک غالف ای
فلزی تشکیل شده است که سیم های ترموکوپل درون آن به کمک اکسید 

 سرامیک نسبت به هم ایزوله شده است.
این سنسور ها بسته به شرایط کاری بصورت تک زوج و یا 

لیمتر می 12تا  1.13چند زوج، متصل به بدنه و یا ایزوله و در قطر های از 
 قابل تولید می باشند.

قطر کم و انعطاف پذیری این سنسور ها به همراه مقاومت 
باالی آنها در برابر ارتعاش و فشار، این سنسور ها را به یکی از بهترین 

کرده است. همچنین غالف فلزی  تبدیل گزینه ها برای اندازه گیری دما
 الکترمغناطیسی عملمحافظ در برابر تداخل این سنسور ها خود به عنوان 

 می کند.
این سنسور ها در انواع ترموکوپل ها، با هر نوع کله گی و 

 اتصال، در هر قطر مورد نیاز و طول دلخواه قابل تولید و ارئه می باشد.
دقت تلرانسی سنسور های این گروه بصورت پیش فرض 

می باشد. در صورت نیاز  DIN EN 60584مطابق استاندارد  1کالس 
و ... برای  AMS ،CQI-9برای شرایط خاص ) نظیر الزامات مشتری 

سته تر( این شرکت امکان تولید سنسور های دقیق تر با تلرانس های ب
بصورت ضد انفجار قابل  تلرانس کمتر را دارد. همچنین این سنسور  ها

 اشد.ارائه می ب
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 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)  
   
   
 نحوه اتصال )قابل تعویض( 
 کلمپ  
 تیوب فیتینک تفلونی  
 تیوب فیتینگ استنلس استیل  
   
 وع ترموکوپلن 
 Type R Pt-Pt13%Rh 
 Type S Pt-Pt10%Rh 
 Type B Pt6%Rh–Pt30%Rh 
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type C W5%Re-W26%Re 
 Type N Nicrosil/Nisil 
 Type D W3%Re-W25%Re 
   
 ترموکوپل الفجنس غ 
 Stainless Steel Molybdenum 
 Inconel Tungsten 
 Hastelloy  UCAR 
 Pt10%Rh Moly Disilicate 
 Tantalum … 
   
   

 
 

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

 طول اسمی
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30-WTE  
  درجه با زانویی 01های  ترموکوپل

 

 
 

 غالف پیشنهادی برای حمام های آبکاری

جنس غالف  حداکثر دما نوع حمام نمک
 پیشنهادی

Tenifer® 600C Titanium 
حمام نمک برای آنیل، تمپر و 
سختکاری کردن از نوع نمک 

 هالید، کلرید و سیانید

1000C Pure Iron 

1300C SL 25 
 ای پیشنهادی برای کوره های ذوبغالف ه

  ,700C SiN آلومینیوم
SiC 

 ,700C Pure Iron منیزیم، آلومینیوم + منیزیم
SiN 

 600C SiN سرب

 600C روی
Pure Iron, 

Steel, 
 SiN 

 1200C مس
1.4762, 

Graphite, 
LT1 

 900C برنج
1.4762, 

Graphite, 
SiN  

  
وکوپل ها در کوره های ذوب و کاربرد اصلی این گروه از ترم

 حمام های نمک و روغن برای عملیات حرارت می باشد.
ها این امکان را می دهد که        درجه این سنسور 01زاویه 

ی و  اتصاالت دور از محیط حمام و کوره قرار بگیرد و در معرض کله گ
 نباشد.بخارات خورنده آسیب تابش حرارت و 

زانویی در ساختار این نوع سنسور، همچنین بدلیل استفاده از 
این امکان به شما داده می شود که غالف محافظ خود را پس از سپری 
شدن عمر آن تعویض کنید و بقیه اجزاء سنسور تا بیشترین زمان ممکن 

. همچنین با این کار می توان از فلزات ارزانتر برای قرار گیرداستفاده مورد 
و بهای تمام شده سنسور را کاهش کرد قسمت لوله رابط سنسور استفاده 

 .داد
تواند ترموکوپل های  ، این شرکت میبسته به شرایط کاری

 رنی سرامیکی تولید نماید که این کااین گروه را به همراه یک غالف میا
 یازنتاثیر قابل توجهی در عمر و کارکرد سنسور خواهد داشت. در صورت 

ترموکوپل های ایزوالتوری  به جایتوان از ترموکوپل های وایری  می
استفاده کرد که مقاومت بهتری در برابر ضربه، ارتعاشات و خوردگی از خود 

 نشان می دهد.
برای بدست آوردن بهترین نتیجه و طول عمر از ترموکوپل 
های این گروه، انتخاب درست جنس غالف محافظ از اهمیت بسیار زیادی 

 الیت و شرایط کارکرد شما میبرخوردار است. این شرکت بسته به نوع فع
تواند گستره وسیعی از غالف های محافظ را برای شما پیشنهاد و تامین 

 نماید.
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A B 
 AUS BUS 
 AUZ BUZ 
 AUZH BUZH 
 AUSH BUSH 
   
 جنس لوله رابط 
 Carbon Steel  
 Stainless Steel  
   
 پلجنس غالف ترموکو 
 Pure Iron  
 SL 25  
 Cast Iron  
 Titanium  
 Enameled Steel  
 AISI 321 Mat. No. 1.4541 
 X10Cr Al 24 Mat. No. 1.4762 
 X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841 
 Inconel 600 Mat. No. 2.4816 
 Silicon Nitride   
 Silicon Carbide  
 Metal Ceramic  
 Quartz Glass  
   
 غالف میانیجنس  
 C610  
 C799  
   
 نوع ترموکوپل )ایزوالتوری، وایری( 
 Type R Pt-Pt13%Rh 
 Type S Pt-Pt10%Rh 
 Type B Pt6%Rh–Pt30%Rh 
 Type K Ni/Cr-Ni 
 Type J Fe-Cu/Ni 
 Type L Fe-Cu/Ni 
 Type C W5%Re-W26%Re 
 Type N Nicrosil/Nisil 
 Type D W3%Re-W25%Re 
 ترموکوپل بصورت تک زوج و یا دو زوج 
  
 قطر زانویی 
 3/8”, 1/2” ,3/4”, 1 1/4”  

 
 

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

 طول لوله رابط

 طول غالف محافظ



 
 

 
  

 32 صفحه
 

35-WGG  
 شده درجه با لوله خم یا جوش 01های  وپلترموک

 

 
 

 غالف پیشنهادی برای حمام های آبکاری

جنس غالف  حداکثر دما نوع حمام نمک
 پیشنهادی

Tenifer® 600C Titanium 
حمام نمک برای آنیل، تمپر و 
سختکاری کردن از نوع نمک 

 هالید، کلرید و سیانید

1000C Pure Iron 

1300C SL 25 
 های پیشنهادی برای کوره های ذوب غالف

  ,700C SiN آلومینیوم
SiC 

 ,700C Pure Iron منیزیم، آلومینیوم + منیزیم
SiN 

 600C SiN سرب

 600C روی
Pure Iron, 

Steel, 
 SiN 

 1200C مس
1.4762, 

Graphite, 
LT1 

 900C برنج
1.4762, 

Graphite, 
SiN  

  
اصلی این گروه از ترموکوپل  ، کاربردWTE-30مشابه گروه 

 یها در کوره های ذوب و حمام های نمک و روغن برای عملیات حرارت
 می باشد.

ها این امکان را می دهد که         درجه این سنسور 01زاویه 
ی و  اتصاالت دور از محیط حمام و کوره قرار بگیرد و در معرض کله گ

 تابش حرارت و آسیب بخارات خورنده نباشد.
، استفاده از 30فاوت اصلی سنسور های این گروه با گروه ت

ط است که در بسیاری از موارد، ه به عنوان غالف محافظ و لوله رابیک لول
 .اجبار را ایجاد می کندجنس غالف این 

همچنین در صورت امکان می توان از ترموکوپل های وایری 
مت بهتری در به جای ترموکوپل های ایزوالتوری استفاده کرد که مقاو

 برابر ضربه، ارتعاشات و خوردگی از خود نشان می دهد.
برای بدست آوردن بهترین نتیجه و طول عمر از ترموکوپل 
های این گروه، انتخاب درست جنس غالف محافظ از اهمیت بسیار زیادی 
      برخوردار است. این شرکت بسته به نوع فعالیت و شرایط کارکرد شما 

 وسیعی از غالف های محافظ را پیشنهاد و تامین نماید. می تواند گستره
 

 

 
  



 
 

  
 33 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A B 
 AUS BUS 
 AUZ BUZ 
 AUZH BUZH 
 AUSH BUSH 
   
 جنس غالف 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 غالف میانی 
 C610  
 C799  
   
 نوع ترموکوپل )ایزوالتوری، وایری( 
 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 وایری 
 ترموکوپل بصورت تک زوج و یا دو زوج 
  
 قطر زانویی 
 3/8”, 1/2” ,3/4”, 1 1/4”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی می باشنددر صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص )جنس غالف، نحوه اتصال، دقت سنسور، ...(، مهندسین این شرکت آماده پاسخ

 طول لوله رابط

 طول غالف محافظ



 
 

 
  

 34 صفحه
 

50-WMS  
  سنسور های مقاومتی با غالف محافظ فلزی

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 ماشین سازی -
 صنایع فوالد و ریخته گری -
 خودرو -
 صنایع شیمیایی -
 نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی -

  
ی سنسور های این گروه برای اندازه گیری دما در محیط ها

درجه سانتیگراد  311درجه و در شرایط خاص تا دمای  611سیال تا دمای 
استفاده می شوند. از کاربرد های معمول این گروه از سنسور ها در صنایع 

 دارویی می باشد. و  شیمیایی، تهویه مطبوع، گرمایش، برودتی
غالف محافظ این سنسور ها از لوله های فلزی درزجوش یا 

ی شود. بسته به شرایط، قسمت نوک سنسور به روش بدون درز ساخته م
 فرمینگ و با جوشکاری بسته می شود.

نیاز به کوتاه کردن زمان پاسخگویی باشد، در مواردی که 
امکان پله دار کردن غالف فلزی وجود دارد. همچنین برای جلوگیری از 
        نوسانات دما و محافظت بیشتر سنسور در برابر شوک های حرارتی، 
          می توان از غالف های میانی سرامیکی و یا غالف های محافظ 

  ضخیم تر استفاده نمود.
سیمه تولید می شوند  4و یا  3، 2این سنسور ها در حالت های 

نسورها س تعیین می شود.  آن که بسته طول و دقت مورد نیاز، سیم بندی
در قسمت  اومتمقمعموال از نوع کابل های داخل پودری می باشد که 

 نوک آن جاسازی می شود.
های به کار رفته برای این گروه معموال از نوع  مقاومت

Pt100  و مطابق با استانداردDIN IEC 60751  در کالس های
تلرانسی مطابق با نیاز مشتری می باشد. در صورت نیاز، این سنسور ها 

ارائه  مختلف قابل مقادیر آلفایو با   Pt500 ،Pt1000 ،Niبصورت 
 می باشد.

 

 
  



 
 

  
 30 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A B 
 AUS BUS 
 AUZ BUZ 
 AUZH BUZH 
 AUSH BBK 
   
 غالف محافظ 
 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 
 253 MA Mat. No. 1.4893 
   
 نحوه اتصال )قابل تعویض( 
 استپ فلنج  
 پیچ نگهدارنده  
 فلنج و نمد نگهدارنده  
   
 سنسور مقاومتیوع ن 
 1.5 – 8 mm قطر سنسور 
 2.0 – 10 mm قطر نوک سنسور 
 جانمایی در یک سنسور سنسور 3تا  1از  
 سیم بندی سیمه 4و یا  3، 2 
   
 انچیدم 
 زمان پاسخگویی سریع 
 غالف محافظ پله دار  
 میلیمتر 11تا  6غالف محافظ قطر  
  
  
  
  
  

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

 طول اسمی



 
 

 
  

 36 صفحه
 

52-WOS  
 حافظ سنسور های مقاومتی بدون غالف م

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 ماشین سازی -
 صنایع فوالد و ریخته گری -
 خودرو -
 آزمایشگاهی -
 پالستیک -

  
سنسور های این گروه برای اندازه گیری دما در محیط های 

درجه سانتیگراد  311درجه و در شرایط خاص تا دمای  611سیال تا دمای 
وند. از کاربرد های معمول این گروه از سنسور ها در اندازه استفاده می ش

 گیری دمای سطح و یا سیاالت می باشد.
سیمه تولید می شوند  4و یا  3، 2این سنسور ها در حالت های 

که بسته طول و دقت مورد نیاز، سیم بندی آن تعیین می شود.  سنسورها 
در قسمت  مقاومتمعموال از نوع کابل های داخل پودری می باشد که 

 نوک آن جاسازی می شود.
در صورت نیاز مشتری، این سنسور ها بصورت ضد انفجار 

 برای محیط های قابل اشتعال قابل ساخت و ارائه می باشد.
های به کار رفته برای این گروه معموال از نوع  مقاومت

Pt100  و مطابق با استانداردDIN IEC 60751  در کالس های
با نیاز مشتری می باشد. در صورت نیاز، این سنسور ها  تلرانسی مطابق

و با  مقادیر آلفای مختلف قابل ارائه  Pt500 ،Pt1000 ،Niبصورت 
 می باشد.
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 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 تعویض( 
 کلمپ  
 تیوب فیتینک تفلونی  
 تیوب فیتینگ استنلس استیل 
   
 سنسور مقاومتیوع ن 
 1.5 – 8 mm قطر سنسور 
 2.0 – 10 mm قطر نوک سنسور 
 جانمایی در یک سنسور سنسور 3تا  1از  
 سیم بندی سیمه 4و یا  3، 2 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

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

 طول اسمی



 
 

 
  

 38 صفحه
 

53-WHD  
) بر  4ترمو ول های جوشی فرم با سنسور های مقاومتی 

 (DIN 43722اساس استاندارد 

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 بازیافت -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 صنایع شیمیایی -
 شگاهیآزمای -
 نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی -

  
های سیال و گازی مانند هوا،  سنسورهای این گروه در محیط

بخار، آب، روغن و مواردی که سرعت سیال و فشار کاری آن باال است 
استفاده می شوند. غالف های این گروه بر اساس استاندارد تحمل فشار 

بار را دارند و جنس آنها بر اساس دمای کاری تعیین می  011کاری تا 
مگی بصورت قابل تعویض سنسور ها هگردد. اجزا و قطعات این گروه از 

 اخته می شوند.س
های مخازن تحت فشار ول های این گروه معموال از فوالدترمو

 انتخاب می شوند و برای نصب، در محل خود به بدنه جوش داده می شوند. 
برای انتخاب ترموول مناسب، شرایط ابعادی و موقعیت نصب 

رد. همچنین ترموول و همچنین دمای کاری آن مورد توجه قرار می گی
میزان تحمل تنش این ترموول ها از روی جداول و منحنی های موجود 

 مورد بررسی قرار می گیرد.   DIN 43772در استاندارد 
از دیگر پارامتر های مهم در انتخاب ترموول، بررسی مقاومت 

ه باید ک شرایط کاری مختلف می باشدآن در برابر خوردگی شیمیایی برای 
سی قرار گیرد. در بسیاری از موارد، تست عملی تنها راه به دقت مورد برر

اطمینان از عملکرد مناسب سنسور می باشد و کمترین مقدار هر نوع ماده 
موجود در محیط می تواند اثرات تخریبی قابل توجهی روی عملکرد 

 ترموول بگذارد.
سنسور های به کار رفته برای این گروه معموال از نوع 

Pt100 استاندارد  و مطابق باDIN IEC 60751  در کالس های
تلرانسی مطابق با نیاز مشتری می باشد. در صورت نیاز، این سنسور ها 

و با  مقادیر آلفای مختلف قابل ارائه  Pt500 ،Pt1000 ،Niبصورت 
 می باشد.

 

 
  



 
 

  
 39 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 B BUSH 
 BUS BUZH 
 BUZ NA 
 BBK DL/MA 
 DIN 43767استاندارد ابعاد گلویی بر اساس  
 رزوه دار  
 M24x1.5/M18x1.5  
 M24x1.5/M14x1.5  
 با پوشش گالوانیزه و یا فوالد های خاص 
 در صورت نیاز مدل بدون رزوه قابل ارائه است 
   
 DIN 43767ترمو ول بر اساس استاندارد  
 40 – 125 mm طول قسمت مخروطی 
 50 / 110 mm مخروطی طول قسمت 
 115 – 260 mm طول نصب 
 18 / 24 mm قطر 
 جنس 1.7335 
 1.4571  
 1.5415  
   
 سنسور مقاومتیوع ن 
 1.5 – 8 mm قطر سنسور 
 2.0 – 10 mm قطر نوک سنسور 
 جانمایی در یک سنسور سنسور 3تا  1از  
 سیم بندی سیمه 4و یا  3، 2 
   
   
   
   
   
   
   
  

  
  
  
  

 
 

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

 طول نصب
ط

ول گلویی
 

 طول قسمت مخروطی
طول قسمت 

 استوانه ای



 
 

 
  

 41 صفحه
 

54-WFL  
 سنسور های مقاومتی با فلنج جوشی

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 بازیافت -
 شین سازیما -
 خودرو -
 صنایع شیمیایی -
 شگاهیآزمای -
 نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی -

  
سنسور های این گروه در محیط های سیال و گازی مانند هوا، 

 بخار، آب، روغن استفاده می شوند. 
عالمت مشخصه این سنسور ها فلنج جوش داده شده به لوله 

ی این فلنج ها در رابط و غالف محافظ می باشد. استاندارد متداول برا
 می باشد.  DIN EN 1092بیشتر موارد 

وایری  سنسوربصورت یک  این گروه معموالدر قسمت سنسور 
 جا زده می شود. در داخل غالف محافظ فلنج دار،

های به کار رفته برای این گروه معموال از نوع  مقاومت
Pt100  و مطابق با استانداردDIN IEC 60751  در کالس های

ی مطابق با نیاز مشتری می باشد. در صورت نیاز، این سنسور ها تلرانس
و با  مقادیر آلفای مختلف قابل ارائه  Pt500 ،Pt1000 ،Niبصورت 
 می باشد.

 

 
  



 
 

  
 41 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 A BUSH 
 B BUZH 
 BUS DL/MA (M10x1) 
 BUZ  
   
  DIN EN 1092مشخصات فلنج بر اساس  
 DN10 –DN 100 PN 16 
 جنس  
 St 37-2 C22.8 
 Alloy C4 1.4571 
   
 غالف محافظ 
 St 35.8 Mat. No. 1.0305 
 Kanthal  
 Stainless Steel Mat. No. 1.4571 
 X10Cr Al 24 Mat. No. 1.4762 
 X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841 
 Inconel 600 Mat. No. 2.4816 
 Alloy C4  
 Diameter 6 – 22 mm 
 Wall Thickness 0.75 - 3 mm 
   
 سنسور مقاومتیوع ن 
 1.5 – 8 mm قطر سنسور 
 2.0 – 10 mm قطر نوک سنسور 
 جانمایی در یک سنسور سنسور 3تا  1از  
 سیم بندی سیمه 4و یا  3، 2 
   
 چیدمان 
 زمان پاسخگویی سریع 

  پله دار 
 میلیمتر 11تا  6افظ قطر لوله مح 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

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

 طول نصب
 طول گلویی



 
 

 
  

 42 صفحه
 

55-WES  
 سنسور های مقاومتی بااتصاالت رزوه ای

 

 
 

 اربرد دارد:از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها ک
 بازیافت -
 ماشین سازی -
 خودرو -
 صنایع شیمیایی -
 شگاهیآزمای -
 نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی -

  
محیط های فشار مورد استفاده این گروه از سنسورها در 

متوسط و پایین مانند مایعات و مواد پالستیک می باشد. باال ترین دمای 
کاری برای این گروه بسته به جنس غالف و سایر موارد طراحی در حد 

 درجه سانتیگراد است. 311
برای استقرار سنسور های این گروه در محل، از یک اتصال 

ده استفاده می شود. بسته رزوه ای که به روی غالف محافظ جوش داده ش
و یا  مستقیما زیر کله گی بسته شود شرایط نصب، این اتصال می تواندبه 

سانتی متری، به وسط غالف جوش داده  21تا  11با یک فاصله تقریبی 
 شود.

غالف های محافظ این گروه معموال از لوله های فوالدی 
  وش فلزیبدون درز می باشند که قسمت انتهایی آن به کمک یک درپ

 بسته شده است.
در صورت نیاز می توان از یک غالف میانی سرامیکی بین 
ترموکوپل و غالف محافظ بیرونی استفاده کرد که این کار کمک زیادی 

 به ثبات سنسور در طوالنی مدت می کند.
های به کار رفته برای این گروه معموال از نوع  مقاومت

Pt100  و مطابق با استانداردDIN IEC 60751  در کالس های
تلرانسی مطابق با نیاز مشتری می باشد. در صورت نیاز، این سنسور ها 

و با  مقادیر آلفای مختلف قابل ارائه  Pt500 ،Pt1000 ،Niبصورت 
 می باشد.

در صورت نیاز مشتری، این سنسور ها بصورت ضد انفجار 
 .شود اشتعال قابل ساخت و ارائه می نیزمحیط های  جهت استفاده در
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی  

 

 B BUSH 
 BUS BUZH 
 BUZ NA 
 BBK DL/MA (M10x1) 
 Other  
   
 نوع رزوه 
 G1” M24 x 1.5 / G1/2” 
 G ½”  M10 x 1 / G1/2” 
 M18 x 1.5 Other 
 G3/4”  
 M20 x 1.5  
   
 سنسور مقاومتیوع ن 
 1.5 – 8 mm قطر سنسور 
 2.0 – 10 mm قطر نوک سنسور 
 جانمایی در یک سنسور سنسور 3تا  1از  
 سیم بندی سیمه 4و یا  3، 2 
   
 غالف محافظ 
 St 35.8 Mat. No. 1.0305 
 Kanthal  
 Stainless Steel Mat. No. 1.4571 
 X10Cr Al 24 Mat. No. 1.4762 
 X15Cr Ni Si 25 20 Mat. No. 1.4841 
 Inconel 600 Mat. No. 2.4816 
   
 Diameter 6 – 22 mm 
 Wall Thickness 0.75 - 3 mm 
   
 چیدمان 
 زمان پاسخگویی سریع 

  پله دار 
 میلیمتر 11تا  6قطر لوله محافظ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ین این شرکت آماده پاسخگویی می باشنددر صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص )جنس غالف، نحوه اتصال، دقت سنسور، ...(، مهندس

 طول نصب
 طول گلویی



 
 

 
  

 44 صفحه
 

60-WTH  60و-TE  
 ترموکوپل وسنسور های مقاومتی با اتصاالت بایونت

 

 
 

 از جمله صنایعی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 ماشین سازی -
 پالستیک -
 عملیات حرارتی -
 نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی -

  
ندازه گیری دما در پوسته مورد استفاده این گروه از سنسورها ا

ماشین های ماشین آالت، قطعات ریخته گری شده، و دمای یاتاقان های 
 411ها معموال تا  رآالت دوار می باشد. دمای کاری این گروه از سنسو

 درجه سانتیگراد می باشد.
از عمده مزایای این نوع چیدمان می توان به موارد زیر اشاره 

 کرد:
 طراحی قابل اطمینان  -
 نصب و تعویض بسیار آسان -
 حفظ تماس در هنگام کارکرد برای شرایط در معرض ارتعاش -
 دقت اندازه گیری بسیار باال -

ه به شرایط محل نصب بصورت      قسمت نوک سنسور بست
 و ...( می باشد. 01، 121، 113، تخت و یا یا زاویه های مختلف )نیم کره

در قسمت  این سنسور ها عموما به همراه یک فنر فشاری
شود که وظیفه آن فشردن سنسور در محل استقرار  نوک آن ساخته  می

آن و حفظ تماس آن در محل های دارای لرزش و ارتعاش می باشد. از 
و مقدار فشار طرف دیگر، با تغییر موقعیت مهره روی فنر، طول موثر 

 سنسور قابل تنظیم می باشد.
رت مقاومتی این سنسور ها هم بصورت ترموکوپل و هم بصو

با دقت های مختلف قابل تولید و ارائه می باشد. در صورت نیاز، این سنسور 
 ها بصورت دو یا سه زوج قابل تولید می باشند.

الزم به ذکر است که در کنار سایز های ذکر شده در جدول 
که ابعاد استاندارد این نوع سنسور می باشد، این سنسور ها با هر سایز و 

 رد نیاز مشتری باشد قابل طراحی و ساخت می باشد.مشخصاتی که مو
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 نوع سنسور  

 

 1xPt100-2L  
 1xPt100-2L  
 1xPt100-2L  
 TC Type K  
 TC Type J  
 TC Type L  
   
 نوک سنسور 
 6 mm تخت 
 113زاویه   
 سایر  
 8 mm تخت 
 113زاویه   
 سایر  
   
 انتهای سنسور 
 سیم لخت  
 سیم لیحم شده  
 سر سیم  
 LEMO Connector  
 Standard Connecotr  
 Miniature Connector 
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(، مهندسین این شرکت آماده پاسخگویی می باشنددر صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص )جنس غالف، نحوه اتصال، دقت سنسور، ..
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71-KFT  72و-KFW  
 سنسور های کابلی

 

 
 

 که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد: مواردیاز جمله 
 لوله کشی -
 ماشین آالت -
 سیستم های گرمایشی -
 فریزر ها -
 مایعات -
 پخت فر -

  
 یدر اندازه گیری دمای سیاالت ماین سنسور ها کاربرد اصلی 

باشد. البته بسته به چیدمان قسمت نوک سنسور می توان آن را برای 
مصارف مختلف به کار برد. گستره کاری این سنسور ها معموال از دمای 

 + سانتیگراد می باشد.411تا  -211
از عمده مزایای این نوع چیدمان می توان به موارد زیر اشاره 

 کرد:
 گرد و غبار هستند.معموال مقاوم در برابر نفوذ مایعات و  -
بسته به کاربرد سنسور، ساختار و چیدمان آن قابل طراحی و  -

 ساخت است.
برای محافظت کابل در مقابل نفوذ سیال و یا پاره شدن کابل 

می توان از روکش ر محل خروج کابل از غالف محافظ در محل پرس، د
 های تفلونی و یا از فنر های خاص استفاده نمود.

ت نوک ، این سنسور ها برای کاربرد های بسته به شکل قسم
 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 پیچی -
 سنسور های جوشی -
 سنسور های مقاوم به اسید و روغن -

د انفجار در صورت نیاز مشتری، این سنسور ها بصورت ض
 جهت استفاده در محیط های نیز اشتعال قابل ساخت و ارائه می شود.
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 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  
   
 چیدمان نوک سنسور 
 سنسور باز  
 با شیرینگ حرارتی  
 با غالف فلزی ساده  
 با غالف فلزی رزوه دار  
 با بست شلنگ  
 به همراه صفحه جوش  
 سنسور تماسی  
 پبچی  
 بر اساس طراحی  
   
   
 انتهای سنسور 
 سیم لخت  
 سیم لیحم شده  
 سر سیم  
 LEMO Connector  
 Standard Connector 
 Miniature Connector 
 High Temperature Standard Connector 
 High Temperature Miniature Connector 
 Ceramic Standard Connector 

 
 
 
 
 

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



 
 

 
  

 48 صفحه
 

74-WTH  
 سنسور های با کانکتورهای صنعتی

 

 
 

 از جمله مواردی که این مدل سنسور در آنها کاربرد دارد:
 نک هامخازن و تا -
 ماشین آالت -
 صنایع دارویی -
 صنایه غذایی -
 تولید و توزیع انرژی -
 خودرو -

  
کاربرد این سنسور ها اندازه گیری دمای سیال در محیط ها 

      درجه سانتیگراد  211ی در حال لرزش و یا با شرایط سخت تا دمای 
 می باشد.

       می توان به موارد زیر  طراحیاز عمده مزایای این نوع 
 اشاره کرد:

 مقاوم در برابر ارتعاشات -
 اتصال سریع و آسان سنسور به کابل رابط -
ساخت سنسور و کانکتور از فوالد های ضد زنگ برای  یتقابل -

 کار در شرایط بهداشتی 
از کاربرد های متداول این سنسور ها می توان به صنایع 

تور سور  کانکاشاره کرد. از اتصاالت رایج برای این نوع سن غذایی،  دارویی
 ( .IP65می باشد که درجه محافظت باالیی ارائه می کند ) M12های 

سنسور های به کار رفته برای این گروه معموال از نوع 
Pt100  و مطابق با استانداردDIN IEC 60751  در کالس های

تلرانسی مطابق با نیاز مشتری می باشد. در صورت نیاز، این سنسور ها 
و با  مقادیر آلفای مختلف قابل ارائه  Pt500 ،Pt1000 ،Niبصورت 
 می باشد.
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 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  
   
 ع کانکتورنو 
 M12 with/without Transmitter 

 Angled Plug with/without Transmitter 

 M8  

 Etc.  

   
 نوع رزوه 
 بدون رزوه  

 G 1/2”  

 G 1/4”  

 G3/8”  
 M18x1.5  
 M20x1.5  
 KF Flange for Vacuum 
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 

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

 طول نصب



 
 

 
  

 01 صفحه
 

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

 
   

شرکت ترموفناوران پارس مفتخر است که ارائه سنسور های 
رات معلق، دمای ضد انفجار را برای محیط های قابل اشتعال )بصورت ذ

خود قرار داده است. این سنسور ها در  غبار، بخار، ...( در سبد محصوالت
 های مختلف قابل ارائه می باشد. طراحیمدل ها و 

الزامات مربوط به  1301گونتر آلمان از سال  شرکت 
را در سیستم  ATEX 94/9/EGدستورالعمل سنسور های ضد انفجار 

 مدیریت کیفیت محصوالت خود پیاده سازی کرده است.
نایی ساخت سنسور های ضد این شرکت در حال حاضر توا

 دارد.را برای هر دو نوع محیط قابل انفجار غبار و گاز  انفجار،
رت نیاز به هرگونه اطالعات بیشتر در این زمینه، در صو

 پاسخگویی شما می باشند. آماده جهتاین شرکت  مهندسین
   
   

   
   

 
 

  



 
 

  
 01 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 

 ی سنسور های ضد انفجارانمونه کاربرده
   

 
      

Series R6/T6 Series R5/T5 Series R4/T4 Series R3/T3 Series R2/T2 Series R1/T1 
      

 مناسب برای زون های
      

 ) محیط های قابل انفجار گاز( 2و  1، 1 ) محیط گاز( 2و  1 ) محیط های قابل انفجار گاز( 2و  1
 ) محیط های قابل انفجار غبار( 22و  21، 21 ) محیط غبار( 22و  21 ) محیط های قابل انفجار غبار( 22و  21

 
  



 
 

 
  

 02 صفحه
 

 

 ر سنسور های ضد انفجارکاربرد ها، عملکرد و ساختا
   

 

ن شرکت به هر دو صورت سنسور های ضد انفجار ای 
ه یک را بدمای محیط ر مقاومتی ساخته می شود که ترموکوپل و یا سنسو

      این  کمیت قابل اندازه گیری )ولتاژ و یا مقاومت( تبدیل می کنند.
+ درجه 1211تا  -211سنسور ها قابلیت اندازه گیری در محدوده دمایی 

 دارند.را سانتیگراد 
          هر دو نوع این سنسور ها به گونه ای طراحی و ساخته 

 می شوند که قابلیت ایجاد الکتریسیته ساکن و یا جرقه نداشته باشند.
بسته به شرایط کاری و دقت مورد نیاز، این سنسور ها به روش 

های محافظ  الفتمامی غو  های مختلفی در محل خود استقرار می یابند
ه که در تماس با محیط است، در آزمایشگاه تحت این سنسور ها و هر آنچ

ده رائه شالزم به ذکر است که سنسور های اتست نشتی قرار می گیرد، 
 غالف های همراه خود می باشند. تنها مجاز به استفاده از

مجاز هستند )ضد جرقه(  ”i“سنسور های با درجه محافظت 
اتصال داده شوند. در چنین شرایطی، اپراتور  ”ia“گروه ی که به مدار ها

وان ت میزان گرم شدن سطح سنسور و فاصله ایمنیموظف است بسته به 
   تنظیم کند.ورودی به سنسور را 

  

 

 

  

 

 

   
 

 
  



 
 

  
 03 صفحه

 

 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

سنسور های های  (R1-R6)برای سنسور های مقاومتی 
ساس اشئد. این سنسور ها بر اپالتینی و نیکل متداول قابل استفاده می ب

ی ساخته می شوند و در کلیه کالس ها DIN IEC 60751استاندارد 
تلرانسی و سیم بندی های مختلف قابل عرضه هستند. در صورت نیاز، 

 امکان ارائه سنسور با دو مدار اندازه گیری وجود دارد.
 هفلزات پای ترموکوپل های تولیدی در این گروه معموال از نوع

 1و با تلرانس های کالس  DIN IEC 60584بر اساس استاندارد و  
می باشند. در صورت نیاز، این سنسور ها بصورت تک و یا دو زوج  2و 

 قابل ارائه می باشند.
 1/2Gدسته  IIاین سنسور ها با الزامات سنسور های گروه 

 2Dو  1/2Dدسته  IIو در مواردی با الزامات سنسور های گروه  2Gو 
و  1بر همین اساس، این سنسور ها برای محیط های زون  .ق دارندانطبا
 )گاز و غبار( مناسب می باشند. 21

   
 (R1/T1 – R3/T3) 3تا  1سنسور های گروه 

   

 
 طراحی و تولید نماید.بسته به شرایط کاری شما، این شرکت توانایی دارد مناسب ترین راهکار را )چه از نظر جنس مواد و چه از نظر ابعاد( برای شما 

   
در سنسورهای این گروه، حداقل ضخامت پیش بینی  شده 

میلیمتر در نظر گرفته شده است  1برای غالف محافظ در تماس با محیط 
 اطمینان حاصل شود. تا از جدا بودن محیط ها از یکدیگر

از یک طرف وظیفه محافظت سنسور  ی محافظاین غالف ها
حکام مکانیکی کل از طرف دیگر است یش دارند وسا در برابر خوردگی و

 قطعه را باال می برند.

از کلیه روش های مرسوم این سنسور ها در محل  برای استقرار 
اتصاالت ثابت نظیر رزوه، فلنج و یا جوش می توان استفاده کرد. کلیه 
      اتصاالت طبق استاندارد های مورد نظر مشتری قابل ساخت و عرضه 

در خصوص اتصاالت جوشی، کلیه جوانب برای جداسازی محیط  می باشد.
های قابل انفجار از محیط های عادی باید توسط پرسنل مربوطه در نظر 

 ساختگرفته شود. جهت باال بردن سرعت پاسخگویی این سنسور ها 
 امکان پذیر می باشد. (Tapered)غالف های شیب دار 

   
 

  

II 1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb 
II 1/2D Ex ia IIIC TX Da/Db 



 
 

 
  

 04 صفحه
 

 (R4/T4) 4سنسور های گروه 
ورهای این گروه که با اتصاالت متحرک )در صورت نیاز( سنس

)محیط های گاز( و  1قابل ارائه می باشند، برای محیط های )زون های( 
 ) محیط های غبار( قابل استفاده می باشند. 21

غالف محافظ سنسور های این گروه از لوله های فلزی با 
 اال بردنضخامت های مختلف تشکیل شده است.  در صورت نیاز به ب

 سنسور و غالف محافظ وجود دارد. سرعت زمان پاسخ ، امکان جفت کردن
جهت استقرار سنسور های این گروه از انواع اتصاالت، چه 

 بصورت ثابت و چه بصورت متحرک می توان استفاده کرد. 
الزم به ذکر است که غالف های محافظ در این گروه از 

 ها( را انجام نمی دهد.سنسور ها کار جداسازی محیط ها )زون 
را در  THR (K/W)جدول زیر مقدار مقاومت حرارتی 

 امت دیواره غالف محافظ نشان می دهد.مقایسه با ضخ
 

 

 
   II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb  

 II 2D Ex ia IIIC TX Db 
 THRمقاومت حرارتی  ضخامت دیواره

مساحت غالف محافظ در (
نقطه اندازه گیری دما در 

Zone 0) 
6.0, 8.0, 9.0 mm 85 K/W 
10.0, 11.0, 12.0, 15.0, … mm 55 K/W  
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 (R5/T5) 1سنسور های گروه 
سنسور های این گروه در عمل یک 
سنسور وایری ترموکوپل یا مقاومتی هستند که 
در یک کله گی مونتاژ شده اند. این سنسور ها در 

راه اتصاالت میلیمتر به هم 6و  1/4، 3قطر های 
وله ثابت و قابل حرکت و همچنین به همراه ل

 .گلویی قابل تولید و ارائه هستند
ن الزم به ذکر است که اتصاالت ای

 را از یکدیگر گروه قابلیت جداسازی محیط ها
 ندارد. 

قابل  1این سنسور ها تنها در زون 
 استفاده می باشند.

 

 
   II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb 

 (R6/T6) 6ی گروه سنسور ها
های این گروه از جنس سنسور 

سنسور های کابلی با قطر های مختلف هستند 
)محیط گاز(  1رای اندازه گیری در زون بکه 

صورت سنسور ه طراحی شده اند و می توانند ب
های وایری داخل پودری و یا سنسور کابلی 

 باشند.
 

 THRمقاومت حرارتی  ضخامت دیواره

ظ مساحت غالف محاف(
در نقطه اندازه گیری 

 (Zone 1دما در 
3 mm 165 K/W 
4.5 mm 110 K/W 
6.0 mm 90 K/W 
 K/W 300 سنسور های کابلی

 

  
   II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb 
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 ترموکوپلکابل های کابل های جبران ساز و 

 
   

 کابل های ترموکوپل  کابل های جبران ساز
هیزات تا تجرابط بین سنسور ترموکوپل کابل های جبران ساز، 

اندازه گیری شما هستند. این کابل ها که جنس سیم های آن متفاوت از 
که در استاندارد  معینیجنس سیم های ترموکوپل می باشد تا دمای 

(DIN 43722, ANSI 96.1   )... مشخص شده است، رفتاری و
آنها در مواردی که به ترموکوپل از خود نشان می دهند و می توان از مشا

استفاده از سیم های ترموکوپل برای کابل کشی از نظر هزینه ای غیر 
اقتصادی است، برای اتصال سنسور از محل ترمینال تا دستگاه از این نوع 

 کابل استفاده نمود.
این کابل ها بسته به نیاز مشتری می تواند با سیم های افشان 

مختلف برای شرایط کاری گوناگون  روکش هاو شیلد هایو یا مفتولی و با 
 تولید و ارائه شود.

کابل های ترموکوپل در واقع همان سیم های ترموکوپل با  
ترموکوپل هستند که بصورت کابل همان خصوصیات مربوط به هر نوع 

 ورده شده اند. درآ
         در موارد الزم با اتصال یک سر سیم های این کابل ها 

تفاده اسدر سایت نوان ترموکوپل برای اندازه گیری دما می توان از آنها به ع
 کرد.

این کابل ها بسته به نیاز مشتری می تواند با سیم های افشان 
و یا مفتولی و با روکش هاو شیلد های مختلف برای شرایط کاری گوناگون 

 تولید و ارائه شود.
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

ران و جبترموکوپل کد بندی کابل های 
  ساز

ل های جبران ساز و ترموکوپل بر اساس رنگ بندی کاب
و ...  DIN 60584-3, ANSI 96.1تلفی نظیر مخاستاندارد های 

می باشد. این رنگ بندی تا حدود زیادی از بروز اشتباه در استفاده از کابل 
نامناسب جلوگیری می کند. البته الزم به ذکر است که یک کابل می تواند 

 اندارد آن برای دو نوع ترموکوپل کامالبا یک نوع رنگ بندی بسته به است
متفاوت باشد که به همین دلیل مشتری باید قبل از استفاده، از نوع کابل 

 اطمینان حاصل کند.
بسته به دمای کاری ، روکش ها و عایق های مختلفی برای 

 کابل ها استفاده می شود که در لیست زیر به آنها اشاره شده است.

 

 

 

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

 

 تلرانس و مقدار خطای مجاز
 
 ی کابل هایا و میزان ولتاژ ترموالکتریک آن براسیم ه سجن

 DIN و DIN 43713جبران ساز و ترموکوپل همگی در استانداردهای 
 پوشش داده شده است. 60584-1

      مقدار خطای مجاز و تلرانس این کابل ها در استاندارد
DIN 43722  مطابق با(DIN 60584-2:آورده شده است ) 

که برای کابل های ترموکوپل است و مقدار  تلرانسی 1کالس  -
 مجاز کمتری دارد. خطای

که برای کابل های ترموکوپل و جبران ساز  تلرانسی 2کالس  -
 است و مقدار خطای مجاز باالتری دارد.

 

 

 

درجه  111، تا دمای Bبرای کابل های جبران ساز تایپ  
سانتی گراد استفاده از کابل های مسی بدون اکسیژن بال مانع می باشد. 

درجه باشد، الزم است که تغییراتی  111تر از در صورتیکه دمای محیط باال
در ساختار کابل ها اعمال شود که این کابل ها بر حسب سفارش قابل 

 تولید و ارائه می باشند.
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 قطعات و لوازم جانبی

 
   

   و قطعات اجزاء
برای پاسخگویی هر چه سریعتر به مشتریان و از بین بردن 

عات سنسور های دما در انبار های این توقفات، بسیاری از اجزاء و قط
شرکت نگهداری می شود. همچنین با دسترسی مستقیم به انبار های 

یل گستره وسیعی از وین و تحامین کنندگان این شرکت، امکان تامت
 قطعات مورد نیاز در زمان بسیار کوتاهی امکانپذیر می باشد.

چه تنها الزم به ذکر است که اطالعات ارائه شده در این دفتر
بخش کوچکی از موجودی انبار این شرکت می باشد و در صورت نیاز به 
هر گونه اطالعات تکمیلی و یا راهنمایی فنی، پرسنل فروش این شرکت 

 آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند.
 رموکوپل های پالتینیتاز مشتریانی که از فاه آن دسته جهت ر

محفظ پالتینی استفاده می کنند، این شرکت و یا سنسور های با غالف 
می تواند جهت کاهش هزینه های آنان ضایعات پالتین آنها را به شرط 

 ز مبلغ سنسور های مورد نیازشان کسرقابل بازیافت بودن بازخرید و ا
 نماید.
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 کله گی
 Aکله گی نوع   

 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 54 M24x1.5 
 IP 53 22.8, 24.8, 26.8, 28.8, 32.8 
   
 Aترمینال مناسب: نوع  
 

  

    
 AUZ/AUSکله گی نوع   

 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 65 M24x1.5 
 IP 54 22.8, 24.8, 26.8, 28.8, 32.8 
   
 Aترمینال مناسب: نوع   
 

  

    
 AUZH/AUSHکله گی نوع   

 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 65 M24x1.5 
 IP 54 22.8, 24.8, 26.8, 28.8, 32.8 
   
 Aترمینال مناسب: نوع   
 

  

   
 Bکله گی نوع   

 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 54 M24x1.5 
 IP 53 10.8, 15.8 
   
 Bترمینال مناسب: نوع   
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 BUZ/BUSکله گی نوع   
 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 65 M24x1.5 
 IP 54 12.8, 15.8 
   
 Bترمینال مناسب: نوع  
 

  

    
 BUZH/BUSHکله گی نوع   

 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 65 M24x1.5 
 IP 54 12.8, 15.8 
   
 Bترمینال مناسب: نوع   
 

  

    
 DLکله گی نوع   

 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 54 M10x1 Inner Thread 
 IP 54 M20x0.75 Outer Thread 
 IP 54 6.1 
   
 Sترمینال مناسب: نوع   
   

 NAکله گی نوع   
 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 65 M24x1.5 
 IP 54 15.8 
   
 Bترمینال مناسب: نوع   
 

  

 Lکله گی نوع    
 نحوه اتصال لوله قابلیت محافظت  
 IP 54 8.2 
 Bترمینال مناسب: نوع   
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 ترمینال    

 

برای اتصال سیم های ترموکوپل از یک طرف و کابل ارتباطی از طرف  
یر ترمینال ها بسته به موارد زاین  دیگر درون کله گی از ترمینال استفاده می شود.

 قابل دسته بندی هستند:
 سایز ساخته می شوند.  3بسته به سایز کله گی در سایر کله گی:  -
حفظ تماس سنسور با نوک غالف محافظ در زمان  جهت ثابت یا فنری: -

ت فنری و یا ثابت قابل ارائه انبساط و انقباض، این ترمینال ها بصور
 می باشند.

صال سیم ترموکوپل و یا کابل به ترمینال، قسمت رای اتنحوه اتصال: ب -
 کنتاکت بصورت پیچی و یا لحیمی می باشد.

الزم به ذکر است که در صورت نیاز، این ترمینال ها برای سنسور های ضد انفجار 
 نیز قابل ارائه هستند.

   
 سیم های ترموکوپل  

 

پایی کنندگان ارو سیم های ترموکوپل این شرکت از معتبر ترین تامین 
 ارائه می گردد.

در صورت نیاز مشتری سیم های ترموکوپل بصورت جوش خورده به 
        همراه ایزوالتور روی یک پایه و یا هر دو پایه به طول دلخواه تولید و تحویل 

 می شود.
کلیه سیم های ترموکوپل این شرکت به همراه گواهی کالیبراسیون 

 د. معتبر قابل ارائه می باش
برای آن دسته از مشتریانی که از ترموکوپل های پالتینی و یا سنسور 
های با غالف محفظ پالتینی استفاده می کنند، این شرکت می تواند جهت کاهش 
هزینه های آنان ضایعات پالتین آنها را به شرط قابل بازیافت بودن بازخرید و از 

 مبلغ سنسور های مورد نیازشان کسر نماید.
   
 ترموکوپل های وایری داخل پودری  

 

این سنسور ها از یک غالف فلزی  به همراه سیم های ترموکوپل و یا  
 زه که بوسیله پودر اکسید سرامیک اهادی برای سنسور های مقاومتی تشکیل شد

 همدیگر ایزوله شده اند.
، مقاومت در برابر نویز و امکان ساخت در سایز های قابلیت انعطاف باال

میلیمتر( این سنسورها را به یکی از متداول ترین گزینه ها  1.13یار کوچک )بس
 برای اندازه گیری دما کرده است.

این سنسور ها بسته به نیاز مشتری با قطر و جنس روکش دلخواه 
 بصورت خام و یا جوش داده شده و ایزوله شده قابل ارائه می باشد.
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 ترانسمیتر
   

ترانسمیتر، گرفتن سیگنال چه بصورت ولتاژ و یا مقاومت از وظیفه  
میلی آمپر  21-4سنسور و تبدیل آن یه یک سیگنال که معموال بصورت جریان 

ل این سیگنال مشکل افت ولتاژ در طول مسیر و همچنین است می باشد. با تبدی
 تداخل های امواج مرتفع می شود. 

از دیگر وظایف ترانسمیتر، محافظت و ایزوالسیون مدار کنترل از مدار 
اندازه گیری می باشد که با این کار سیستم های کنترل که از نظر ارزش و قیمت 

 شند از خطر شوک های الکتریکی و یابابه مراتب گرانبها تر و مهمتر از سنسور می 
همچنین جداسازی گالوانیک مدار سنسور از مدار کنترل  اتصالی در امان خواهند بود.

در مواردی که خطر جرقه و انفجار وجود دارد از دیگر کاربرد های این قطعه          
 می باشد

ا یاین قطعات را می توان یا همانند ترمینال درون کله گی سنسور و 
 بصورت کارت بر روی ریل های تابلوی کنترل نصب نمود.

تمامی ترانسمیترهای شرکت قابل برنامه ریزی توسط کامپیوتر بوسیله 
کابل رابط می باشند. در صورت نیاز مشتری این قطعات برای پروتکل های ارتباطی 

، برای نصب در محیط های با HART ،Profibus ،Fieldbusمختلف نظیر 
ار و یا با خروجی ولتاژ بجای جریان قابل ارائه می باشند. الزم به ذکر خطر انفج

 ATEXو  GL ،UL ،SiL2است که ترانسمیتر های این شرکت با الزامات 
 انطباق دارد.
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 هاکانکتور  
 کانکتورهای دوشاخه ای 
این کانکتور ها برای اتصال و ارتباط انواع سنسور ها )ترموکوپل، مقاومتی،  

وپل  تور هر ترموکبه سیستم های اندازه گیری و کنترل می باشند. پین های کانک ...(
دقیقا از جنس آلیاژ خود همان ترموکوپل می باشد که از بروز هر گونه خطا در اندازه 

 گیری جلوگیری می کند.
یشترین که ب پین های کانکتور های این شرکت مفتول تو پر ساخته می شود

یکی و محیطی دارد. بدلیل تفاوت سایز در پین سیب های مکانمقاومت را در برابر آ
 ثبت و منفی، امکان جا زدن اشتباه در این کانکتور وجود ندارد.م

این کانکتور ها بسته به نیاز شما در انواع ساده، مینیاتوری، چند زوج، پنل، 
پین، قابل نصب روی بورد الکترونیک، به همراه متعلقات مختلف برای نیاز های  4یا  3

 شما قابل ارائه می باشد.
 :ارائه می شوند زیرانکتور ها در مدل های بسته به جنس بدنه، این ک

 درجه سانتیگراد 211نوع استاندارد با دمای کاری حداکثر  -
این کانکتور ها با رنگ بندی طبق استاندار های متداول دنیا 

 قابل ارائه می باشند.
 درجه سانتیگراد 311با دمای کاری حداکثر  Hi-Tempنوع  -

با عالمت مشخصه این کانکتور ها همگی به رنگ قهوه ای 
 هر نوع سنسور روی آن می باشد.

 درجه سانتیگراد 611نوع سرامیکی با دمای کاری حداکثر  -
این کانکتور ها همگی به رنگ سفید با عالمت مشخصه هر 

 نوع سنسور روی آن می باشد.
در صورت نیاز مشتری این کانکتور ها بصوت پنل های آماده و یا برای نصب بر روی 

 بلو قابل ارائه هستند.پنل و یا تا

 

 

 

 

 پنلیکانکتورهای  
ل تابلو و یا پنل کنتردر صورت نیاز به اتصال همزمان چند سنسور به  

 می توان از این نوع کانکتور استفاده نمود.
این نوع کانکتور ها برای انواع سنسور ها در مدل های تکی و یا 

 ل ارائه هستند.بصورت ردیفی در یک یا چند ردیف قاب
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 ترمینالیکانکتورهای   

 

کابل های سنسور به درون تابلو و با سسیستم ل مستقیم جهت اتصا 
 می توان استفاده نمود.کنترلی، از این نوع کانکتور 

الزم به ذکر است که جنس پایه ها و سر سیم های این گروه بسته به 
 ترموکوپل می باشد.نوع ترموکوپل مصرفی از آلیاژ همان 

 

 

 
   
 صنعتی کانکتورهای  

 

 

 لسیگنا ولتاژ و یاان، ل جریرها عموما برای انتقاواین گروه از کانکت
ی شوند و جنس پین های آنها از جنس هادی های های الکترونیک استفاده م

متداول صنعتی نظیر مس، نیکل، برنج با روکش طال، نقره، پالتین، قلع و یا نیکل 
 می باشد.

استفاده از این گروه از کانکتورها برای سنسورهای مقاومتی هیچ منعی 
ور تترموکوپل، در شرایط خاص می توان از این نوع کانک ندارد. برای سنسور ها

 استفاده نمود.

    
 گردکانکتورهای   

 

 

کاربرد این کانکتور ها بیشتر برای مواردی است که کانکتور در معرض  
لرزش و ارتعاش از محیط و یا مواد خورنده، رطوبت، روغن و یا گرد و غبار محیط  

 قرار دارد.
         نحوه اتصال این کانکتور ها هم بصورت پیچی و هم بصورت 
ضامن دار می باشد. این کانکتور ها بسته به نیاز شما با تعداد پین های مختلف، 

 کواکسیال و با درجه محافظت های مختلف قابل ارائه می باشد.

 
 

 موارد باال تنها بخشی از محصوالت شرکت می باشد. در صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص، مهندسین این شرکت آماده پاسخگویی هستند
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
 )سهامی خاص(

 جهیرات تثبیت سنسورت  

 

 استپ فلنج و فلنج نمد دار 
وظیفه این قطعه اتصال و نگه داشتن سنسور بر روی بدنه و دیواره 

 محل نصب آن می باشد.
از آنجا که فلنج های نمد دار بر روی بدنه جوش داده می شوند بدلیل 

 د.از دارنداشتن نمد نسوز درون خود قابلیت آب بند بودن و جلوگیری از خروج گ
 32و  26، 22، 11بسته به شرایط نصب این قطعات برای سایز های 

 میلیمتر و در انواع چدنی، آهنی و یا استنلس استیل قابل ارائه اند.

 

 

    

 

 پیچ و مهره نگهدارنده 
 ر روی بدنهدار، این قطعه برای نصب سنسور ب مشابه فلنج های نمد

 بصورت آب بند می باشد.
 32و  26، 22، 11به شرایط نصب این قطعات برای سایز های  بسته

. رزوه انتهای ندی و یا استنلس استیل قابل ارائه می باشمیلیمتر و در انواع چدنی، آهن
 می باشد.  ”¼ G1تا  ”G1/2این قطعات بسته به سایز غالف از 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رت نیاز به هرگونه طراحی خاص، مهندسین این شرکت آماده پاسخگویی هستندموارد باال تنها بخشی از محصوالت شرکت می باشد. در صو
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 تیوب فیتینگ  

 

   مشابه پیچ و مهره نگهدارنده، این قطعه برای تثبیت سنسور استفاده  
می شود. تفاوت اصلی آن با موارد باال، سایز غالف های مورد مصرف این قطعه 

رزوه  میلیمتر می باشد. 12تا  1.1ک از می باشد که عمدتا برای سایز های کوچ
لوله، ...( قابل اتصال این قطعات در انواع سایز ها و استاندار ها )متریک، اینچی، 

 ساخت و ارائه می باشد.
جهت تثبیت سنسور، این قطعات هم با رینگ تفلونی برای نصب قابل 

 تنظیم و با رینگ فلزی برای نصب ثابت قابل ارائه هستند.

   
 غالف های محافظ  
 فلزی غالف های محافظ  

 

 
همانطور که در قسمت سنسور ها به آن اشاره شد، غالف های فلزی 
وظیفه محافظت از سنسور را در برابر خوردگی و آسیب های مکانیکی و شیمیایی 
دارند. بسته به شرایط محیط و دمای کاری و وجود مسائلی نظیر سایش، و ...، این 

ایز ها و جنس های گوناگونی نظیر فوالد های عادی، استنلس استیل، غالف ها در س
ها، فوالد های مقاوم به حرارت، مقاوم به خوردگی، مقاوم به سایش، سوپر آلیاژ

 .و ... قابل ارائه می باشند فلزات غیر آهنی
ور مصرف کش الزم به ذکر است که این شرکت با شناختی که از بازار

 کتموجود در انبار شرسب کرده است، بسیاری از این موارد ه کدر طول سالیان گذشت
ارد خاص با داشتن دسترسی به و در مو و قابل ارائه به مشتریان خود می باشند

شرکت های همکار خود در اروپا می تواند این اغالم را در سریعترین زمان  انبارهی
 ممکن برای مشتریان خود تامین نماید.

 

 
 مشخصات یحداکثر دمای کار جنس

1.0305 550C لوله آهنی عادی، برای کار در شرایط محیطی 

1.4541 700C مقاوم در برابر اکسیداسون و خوردگی، مقاوم به گاز های ناشی از احتراق 

1.4571 700C  بعالوه مقاومت در برابر اسید سولفوریک، اسید استیک، اسید فسفریک 1.4541مشابه 

1.4762 1200C بخارات گوگردی، ضعیف در برابر گاز های نیتروژن دار مقاوم به 

1.4841 1150C مقاوم در برابر گاز های نیتروژن دار ، ضعیف در برابر بخارات گوگردی 

1.4893 1150C 
مقاومت عالی در محیط های احیایی و مقاومت خوب در محیط های اکسیداسیونی، مقاومت خوب در برابر 

 احتراق، ذوب مس، سرب و رویخوردگی ناشی از خاکستر 

2.4816 1150C 
و  C550و گوگرد باالی   2COمقاومت خوب در برابر خوردگی و اکسیداسیون. برای بخار های دارای 

 توصیه نمی شود.700Cبخارات سدیم باالی 
 

 این شرکت آماده پاسخگویی هستند موارد باال تنها بخشی از محصوالت شرکت می باشد. در صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص، مهندسین
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 شرکت صنعتی ترموفناوران پارس
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 غالف های محافط سرامیکی آلومینایی 
استفاده اصلی این نوع غالف ها در مواردی است که دمای کاری و یا 
 شرای محیطی استفاده از غالف های محافظ فلزی را غیر قابل توجیه می کند.

درجه سانتیگراد  1311تا  1111کاربرد اصلی این گروه از سرامیک ها معموال بین دما
 است.

این غالف ها یا بصورت مستقیم در تماس با محیط اطراف خود هستند 
        و یا بصورت غالف میانی حائل بین غالف بیرونی و سنسور می باشند. این 

و  C530 ،C610غالف ها بسته به میزان خلوص و نفوذپذیری خود در سه نوع 
C799 .تقسیم بندی می شوند 

ی مصرفی این شرکت از معتبرترین تامین کنندگان اروپایی و غالف ها
 با باالترین کیفیت ممکن در تمامی سایز ها قابل ارائه می باشد

   

 

 Ekatec Sغالف های محافط سرامیکی  
مزیت اصلی این غالف مقاومت باال در برابر سایش و همچنین خوردگی 

 و برنج می باشد.فلزات غیر آهنی نظیر مذاب آلومینیوم، مس 
از دیگر مزایای این غالف، انتقال حرارت باال و در نتیجه زمان پاسخ 
بسیار سریع آن می باشد. در کنار آن این غالف مقاومت باالیی نسبت به شوک 

 های حرارتی و همچنین مکانیکی دارد.

   

 

 Ekatec Cغالف های محافط سرامیکی  
ی در برابر خوردگی و سایش از خود مقاومت بسیار باالی این غالف ها

نشان می دهند و  قابلیت کار تا دماهای باال آنها را به یکی از گزینه های مناسب 
کرده است. از جمله موارد کاربرد  تبدیل برای محافظت سنسور در شرایط سخت

این غالف، سنسور های دما در ذوب فلزات غیر آهنی نظیر آلومینیوم، روی، منیزیم، 
درپوش کنورتور،  یبرنز ) در تماس با ذوب و یا بخارات آن(، کنترل دمامس و 

کنترل دمای ذوب آهن خروجی کوره بلند در جوی )رینه(، کنترل دمای کوره ذوب 
 شیشه، کنترل دمای مشعل در کوره های سوخت فسیلی و یا زباله سوز می باشد.

ای مختلف بسته به فرایند تولید، در مدل ها و سایز ه این غالف ها
 تولید می شوند.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد باال تنها بخشی از محصوالت شرکت می باشد. در صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص، مهندسین این شرکت آماده پاسخگویی هستند
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 غالف های مارشال 
یک راه حل برای اندازه گیری لحظه ای دما  ترموکوپل های مارشال

 ت غیر آهنی نظیر آلومینیوم، مس و آلیاژ های آنها می باشد.فلزادر ذوب های 
تلرانسی  1می باشد که از نظر دقت در کالس  Kاین سنسور ها از نوع 

 قرار دارند.
در صورت نیاز مشتری، این غالف به همراه دستگاه اندازه گیری و 

 تجهزات مربوطه قابل ارائه می باشد.

   

 

 ژاکت های مقاوم به حرارت 
ها در برابر حرارت و یا پاشش  وظیفه این ژاکت ها، حفاظت کابل

 مالی مواد داغ نظیر مذاب )فلزات، شیشه، ...( در طول مسیر کابل کشی می باشد.احت
این ژاکت ها بسته به قطر بیرونی و دمای کاری در مدل ها و رنگبندی 

 های مختلف قابل ارائه هستند. 
نیاز این ژاکت ها مانند چسب های  الزم به ذکر است که مواد مورد

همگی برای مشتریان این شرکت  ستن انتهای آن و یا نوار های نسوز،مخصوص ب
 قابل ارائه می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندموارد باال تنها بخشی از محصوالت شرکت می باشد. در صورت نیاز به هرگونه طراحی خاص، مهندسین این شرکت آماده پاسخگویی هست
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 : رنگبندی کابل های ترموکوپل و جبران ساز در استاندارد های مختلف1وست پی
 

  /DIN EN 60584 DIN 43714 ANSI MC 96.1 نوع ترموکوپل
ASTM E230 

    

NiCr-Ni / K 

   
    

NiCrosil-Nisil / N 

 

- 

 
    

Pt10Rh-Pt / S 

   
    

Pt13Rh-Pt / R 

   
    

Pt30Rh-Pt6Rh / B 

 

- 

 
    

Fe-CuNi / J 

 

- 

 
    

Cu-CuNi / T 

 

- 

 
    

Fe-CuNi / L - 

 

- 

    

Cu-CuNi / U - 

 

- 

    

NiCr – CuNi / E 

 

- 

 
    

W5Re-W26Re /  C - - 
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 ASTM E-230و  DIN IEC 60584ترموکوپل ها بر اساس استانداره  تلرانس: 2پیوست 
 

 W
5R

e-W
20R

e /  A
 

 W
5R

e-W
26R

e /  C 
 N

iC
r – C

uN
i / E 

 C
u-C

uN
i / T 

 Fe-C
uN

i / J 
 Pt30R

h-Pt6R
h / B 

 Pt13R
h-Pt / R

 
 Pt10R

h-Pt / S 
 N

iC
rosil-N

isil / N
 

 N
iC

r-N
i / K

 
  

 نوع ترموکوپل

 0 - 2500
C 

 0 - 2315
C 

 -270 - 1000
C 

 -270 - 400
C 

 0 - 1200
C 

 0 - 1820
C 

 -50 - 1768
C 

 -50 - 1768
C 

 -270 - 1300
C 

 -270 - 1300
C 

  

 بازه دمای کاری

 -  - -40 - 800
C 

±1.5 or 0.004x|T| 
-40 - 350

C 
±0.5 or 0.004x|T| 
-40 - 750

C 
±1.5 or 0.004x|T| 
 - 0 - 1600

C 
±1.0 or 1+0.003x|T-1100| 
0 - 1600

C 
±1.0 or 1+0.003x|T-1100| 
-40 - 1000

C 
±1.5 or 0.004x|T| 
-40 - 1000

C 
±1.5 or 0.004x|T| 
 C

lass I 

س استاندارد 
س بر اسا

تلران
D

IN
 IEC

 60584
 

1000 - 2500
C 

0.01x|T| 
426 - 2315

C 
0.01x|T| 
-40 - 900

C 
±2.5 or 0.0075x|T| 
-40 - 350

C 
±1.0 or 0.0075x|T| 
-40 - 750

C 
±2.5 or 0.0075x|T| 
600 - 1700

C 
±1.5 or 0.0025x|T| 
0 - 1600

C 
±1.5 or 0.0025x|T| 
0 - 1600

C 
±1.5 or 0.0025x|T| 
-40 - 1200

C 
±2.5 or 0.0075x|T| 
-40 - 1200

C 
±2.5 or 0.0075x|T| 
 C

lass II 

     ±1.7 or 0.005x|T| 
0 - 370

C 
±1.0 or 0.0075x|T| 
0 - 760

C 
±2.2 or 0.0075x|T| 
  0 - 1480

C 
±1.5 or 0.0025x|T| 
0 - 1480

C 
±1.5 or 0.0025x|T| 
0 - 1260

C 
±2.2 or 0.0075x|T| 
0 - 1260

C 
±2.2 or 0.0075x|T| 
 Standard 

س استاندارد 
س بر اسا

Aتلران
STM

 E-230 

  0 - 2315
C 

±4.4 or 0.01x|T| 
 ±1.0 or 0.0004x|T| 
0 - 370

C 
±0.5 or 0.0004x|T| 
0 - 760

C 
±1.1 or 0.0004x|T| 
870 - 1700

C 
0.00025x|T| 
0 - 1480

C 
±0.6 or 0.0001x|T| 
0 - 1480

C 
±0.6 or 0.0001x|T| 
0 - 1260

C 
±1.1 or 0.0004x|T| 
0 - 1260

C 
±1.1 or 0.0004x|T| 
 Special lim

it 
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 حداکثر دمای کاری پیشنهادی برای سیم های ترموکوپل و کابل های داخل پودری: 3پیوست 
 

ب درجه سانتیگراد(نوع ترموکوپل )دما بر حس     
   K N S R B J T E C 

 قطر سیم ترموکوپل به میلیمتر 

0.2 
   200 300    600 600 دائمی

          لحظه ای

0.35 
   200 400 1500 1300 1300 700 700 دائمی

   250 400      لحظه ای

0.50 
 2315  215  1500 1400 1400 700 700 دائمی

   260  1700 1600 1600   لحظه ای

0.65 
  440 225 400    850 750 دائمی

  480 275 500    900 850 لحظه ای

0.81 
  470 250 425    900 800 دائمی

  520 300 530    950 900 لحظه ای

1.00 
  500 300 450    950 850 دائمی

  560 350 560    1000 950 لحظه ای

1.29 
  540 300 475    1000 900 دائمی

  610 350 600    1050 1000 لحظه ای

1.60 
  570 370 500    1050 950 دائمی

  650  640    1100 1050 لحظه ای

2.30 
  620  550    1100 1000 دائمی

  720  700    1150 1100 لحظه ای

3.20 
  690  600    1200 1100 دائمی

  800  750    1250 1200 لحظه ای
            
            
 نوع ترموکوپل )دما بر حسب درجه سانتیگراد(   
   K N S R B J T   

 قطر کابل داخل پودری

>  0.5 
   400 500    500 500 غالف استیل

   400 700 1000 1000 1000 800 800 غالف سوپر آلیاژ

1.5 
   400 800    800 800 غالف استیل

الف سوپر آلیاژغ  1000 1000 1300 1300 1300 900 400   

3 
   400 800    800 800 غالف استیل

   400 900    1100 1100 غالف سوپر آلیاژ

6 
   500 800    800 800 غالف استیل

   500 900    1100 1100 غالف سوپر آلیاژ
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 DIN EN 60751ه : سنسور های مقاومتی بر اساس استاندار4پیوست 
 

ی اهمانگونه که در بخش مقدمه به آن اشاره شد، اساس کار سنسور های مقاومتی یر مبنای تغییر مقاومت آنها با تغییر دما است. این تغییر بر
بعیت می کند. با این زیر صفر ت برای دما های 3برای دما های باالی صفردرجه و درجه  2فلزات متداول در این سنسور ها از یک چند جمله ای درجه 

ت ر یک مقاوموصف، با داشتن مقدار مقاومت اولیه سنسور در دمای صفر درجه عمال می توان مقاومت آن را در هر دمایی محاسبه کرد و یا بالعکس دما را د
 معین محاسبه نمود. 

نیست، سنسور های مقاومتی را بر حسب تلرانس  از آنجا که محاسبه مقاومت در دمای صفر درجه برای هر سنسور در مصارف عادی قابل توجیه
 نسبت به مقادیر اسمی خود دسته بندی می کنند که در جدول زیر نشان داده شده است.

 

می
قدی

ی 
ذار

مگ
 نا

سور
 سن

س
کال

 

س 
کال

مت
قاو

م
 

وع 
از ن Th

in
 F

ilm
 

یی
دما

زه 
س  با

کال
مت

قاو
م

 
وع 

از ن W
ire

 W
ou

nd
 

یی
دما

زه 
 با

جاز
س م

لران
 ت

1/10 DIN      ± (0.03 + 0.0005 x |T|) 
1/3 DIN AA F 0.1 0 - 150C W 0.1 -50 - 250C ± (0.1 + 0.0017 x |T|) 
A A F 0.15 -30 - 300C W 0.15 -100 - 450C ± (0.15 + 0.002 x |T|) 
B B F 0.3 -50 - 500C W 0.3 -196 - 600C ± (0.3 + 0.005 x |T|) 
2B C F 0.6 -50 - 500C W 0.6 -196 - 800C ± (0.5 + 0.01 x |T|) 

 
از دیگر مسائل مهم در سنسور های مقاومتی، مقدار جریان عبوری سنسور برای اندازه گیری مقاومت است. اهمیت این مساله در اینجا مشخص 

سنسور نسبت مستقیم دارد و در نتیجه می شود که در هر دمایی مقدار انرژی و در نتیجه حرارت کاذب ایجاد شده در سنسور با مجذور جریان عبوری از آن 
 با افزایش جریان، خطای اندازه گیری باال می رود. 

( حداکثر Wire Woundاهمی با المان سرامیکی ) 111برای سنسور های مقاومتی DIN EN 60751مقدار جریان پیشنهادی استاندارد 
 میلی آمپر می باشد.  1

 
 نحوه رنگ بندی سیم های سنسور های مقاومتی
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 یادداشت
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دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه رسالت، خروجی برازنده (سهروردی شمالی) پالک ٦٤، کد پستی ١٥٥٥٧٣٣٤١٥
تلفن: ٥-٨٨٧٤٥٣٣٠ (٢١) ٩٨+  فاکس:٨٨٧٦٨٧٨٦ (٢١) ٩٨+ 

کارخانه: تهران، جاده آبعلی، ٤ کيلومتر بعد از پليس راه جاجرود، منطقه صنعتی کمرد، خيابان صنعت غربی، کوچه پنجم، پالک ٢ و ٤، کد پستی ١٦٥٣١٣٦١٨١
تلفن: ٧-٧٦٢٦٢٧٤٥ (٢١) ٩٨+  فاکس:٧٦٢٦٢٤٤٧ (٢١) ٩٨+ 
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