
Niniejsza karta katalogowa zawiera tylko mały wycinek 
naszego programu dostaw termopar wielopunktowych do 
pomiaru profilu temperatury w zbiornikach.

Inne wersje mogą być dostarczone na życzenie klienta.

Bardzo często zachodzi potrzeba pomiaru profilu 
temperaturowego na całej długości większych zbiorników. W 
takim przypadku stosuje się termoparę wielopunktową, w 
której spoiny pomiarowe termopar umieszczane są na 
różnych głębokościach. Celem tego rozwiązania jest 
zapewnienie kontroli temperatur w wielu miejscach 
pomiarowych za pomocą pojedynczego kompletu termopary 
lub RTD (na specjalne zamówienie).

Termopary wielopunktowe są stosowane w krakingu 
katalitycznym, piecach do wypalania wapna, kolumnach 
destylacyjnych, ciśnieniowych naczyniach reakcyjnych oraz 
w wielu innych aplikacjach. Kompletne czujniki można 
dowolnie miniaturyzować,  mogą mieć one dowolną długość, 
osiągając nawet około 30 m (wersje zwijane, bez osłony 
zewnętrznej), przy zamontowanych 12 lub więcej czujnikach.

Termopary wielopunktowe zwykle składają się z obudowy z 
zaciskami umożliwiającymi podłączenie końcówek termopar 
a następnie przyłączenie ich do przewodów biegnących do 
instrumentu pomiarowego. Ustawione na różnych 
głębokościach termopary, a także zewnętrzna osłona 
procesowa, są odporne na działanie ciśnienia i czynników 
korozyjnych wewnątrz zbiornika.

Termopary  w ie lopunk towe dos tosowu jemy do  
indywidualnych wymagań klienta umieszczając spoiny 
pomiarowe w najważniejszych miejscach procesu. Lata 
doświadczenia naszej firmy a także wykwalifikowany 
personel inżynieryjny pomogą w stworzeniu projektu 
technicznego termopary wielopunktowej najlepiej 
dopasowanej do Państwa potrzeb.

Zastosowanie

Właściwości techniczne

Dalsze wersje

Monitorowanie profilu temperatury
w dużych zbiornikach

Przemysł energetyczny

Przemysł petrochemiczny

Pojedyncze termopary wykonane z przewodu 
płaszczowego izolowanego wewnątrz MgO

Dostosowywane do indywidualnych
wymagań klienta

Niski koszt jednego punktu pomiarowego

Przyłącze procesowe gwintowane lub kołnierzowe

Zwarta konstrukcja niezależnych punktów pomiarowych

Maksymalna długość zanurzeniowa do 30 metrów*

Zakres pomiarowy: -40 .. +800 Co

Czujnik Termoelektryczny
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wielopunktowy, Typ TTP-328

Karta katalogowa TTP-328, Edycja 2011

Wykonania ATEX

Do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem 
dostępne są modele iskrobezpieczne Exi. Wykonania te 
składają się z komponentów posiadających certyfikat 
badania typu WE zgodnie z Dyrektywą 94/9/EG (ATEX).

* Dotyczy wersji giętkich, bez osłony procesowej



TERMOPARY SWOBODNIE ZAWIESZONE

Typ TTP-328

2 TERMOAPARATURA WROCŁAW  •  Zębice, ul. Rzemieślnicza 4  •  55-010 Święta Katarzyna  •  tel. +48 71 311-58-60  •  fax +48 71 311-37-17

L

L
n

L
3

L
2

L
1

1
5
0

1

2

3

4

5

6

Swobodnie zawieszone termopary to rozwiązanie 
najtańsze i stosowane najczęściej w przypadku 
termopar lub RTD umieszczonych w pojedynczej 
rurze ochronnej. Spoiny pomiarowe każdego z 
czujników są fabrycznie ustawiane na wybranej 
głębokości, co ma na celu dokładne zmierzenie 
gradientu temperaturowego w drodze transferu 
temperatury od powierzchni rury ochronnej. 

Ten model czujnika może być dostarczany bez rury 
ochronnej, gdyż osłona często stanowi element 
instalacji procesowej. Czujnik dostarczany jest w 
postaci zwoju, maksymalna długość czujnika (bez 
osłony) do 30 metrów. 

Elementy są ze sobą związane paskami ze stali 
nierdzewnej, co ułatwia montaż i demontaż. 
Wewnątrz tulei wiązka czujników jest zabezpieczona 
za pomocą pierścienia z dociskiem, który zapobiega 
ich przemieszczaniu. Wewnątrz obudowy 
puszkowej każdy element jest zakończony 
e lastycznym przewodem termoparowym, 
doprowadzonym do listwy zaciskowej. Listwy 
zaciskowe są ponumerowane, co pozwala 
zidentyfikować umiejscowienie 

Rurki ochronne są produkowane w wielu różnych 
rozmiarach, przy czym w celu uzyskania długości 
około 6 metrów mogą być spawane. Przyłącze 
procesowe w formie kołnierza (ASME B 16.5, 
DIN2527) lub króćca gwintowanego. Dystans 
pomiędzy przyłączem procesowym a obudową 
puszkową zapewnia odpowiednią odległość od 
źródeł ciepła i innych przeszkód (np. izolacja 
zbiornika). Nakrętka dociskowa wewnątrz obudowy 
puszkowej umożliwia obrócenie obudowy w celu 
właściwego dostępu do zacisków termopar. 

Obudowy puszkowe mogą być wykonane ze stali 
nierdzewnej, włókna szklanego, żeliwa, stopu 
aluminium. Można je stosować wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach 
zagrożonych wybuchem. 

Listwy zaciskowe wykonane są ze stopu, z którego 
wykonana jest termopara lub są typu modularnego. 
Zamiast listew zaciskowych można zainstalować 
przetworniki temperatury z sygnałem wyjściowym 4-
20 mA z protokołem HART®, Profibus® PA, 
Foundation™ Fieldbus  lub obwód średniujący.

każdego elementu 
pomiarowego.
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- Dławik kablowy M20x1.5

- Listwa z zaciskami

- Przyłącze procesowe

- Obudowa puszkowa

- Rura ochronna

- Termopara płaszczowa
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TERMOPARY Z RDZENIEM PROWADZĄCYM

Termopary z rdzeniem prowadzącym są równie 
często stosowane jak wersja z czujnikami 
swobodnie zawieszonymi, jednak jest to konstrukcja 
sztywna i przy długości całkowitej przekraczającej 6 
metrów może powodować kłopot w transporcie i 
montażu. 

 

Elementy są ze sobą połączone za pomocą talerzy, 
które w równych odległościach 
wzdłuż rdzenia prowadzącego. Całość stanowi 
solidną i zwartą konstrukcję. Wewnątrz tulei wiązka 
czujników jest zabezpieczona za pomocą 
pierścienia z dociskiem, który zapobiega ich 
przemieszczaniu. Wewnątrz obudowy puszkowej 
każdy element jest zakończony elastycznym 
przewodem termoparowym, doprowadzonym do 
l is twy zaciskowej .  L istwy zaciskowe są 
ponumerowane, co pozwala zidentyfikować 
umiejscowienie 

Rurki ochronne są produkowane w wielu różnych 
rozmiarach, przy czym w celu uzyskania długości 
około 6 metrów mogą być spawane. Przyłącze 
procesowe w formie kołnierza (ASME B 16.5, 
DIN2527) lub króćca gwintowanego. Dystans 
pomiędzy przyłączem procesowym a obudową 
puszkową zapewnia odpowiednią odległość od 
źródeł ciepła i innych przeszkód (np. izolacja 
zbiornika). Nakrętka dociskowa wewnątrz obudowy 
puszkowej umożliwia obrócenie obudowy w celu 
właściwego dostępu do zacisków termopar. 

Obudowy puszkowe mogą być wykonane ze stali 
nierdzewnej, włókna szklanego, żeliwa, stopu 
aluminium. Można je stosować wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach 
zagrożonych wybuchem. 

Listwy zaciskowe wykonane są ze stopu, z którego 
wykonana jest termopara lub są typu modularnego. 
Zamiast listew zaciskowych można zainstalować 
przetworniki temperatury z sygnałem wyjściowym 4-
20 mA z protokołem HART®, Profibus® PA, 
Foundation™ Fieldbus  lub obwód średniujący.

Spoiny pomiarowe każdego z czujników 
są fabrycznie ustawiane na wybranej głębokości, co 
ma na celu dokładne zmierzenie gradientu 
temperaturowego w drodze transferu temperatury 
od powierzchni rury ochronnej.

umieszczone są 

każdego elementu pomiarowego.
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- Dławik kablowy M20x1.5

- Listwa z zaciskami

- Przyłącze procesowe

- Obudowa puszkowa

- Rura ochronna

- Talerz stabilizujący

- Termopara płaszczowa

- Rdzeń prowadzący
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TERMOPARY ZE SPRĘŻYNĄ DOCISKOWĄ

Termopary wielopunktowe sprężynowe zapewniają 
stały styk końcówki czujnika z wewnętrzną ścianką 
rurki osłonowej. Dzięki temu poprawia się czas 
reakcji w danym miejscu pomiarowym w porównaniu 
z termoparą zawieszoną swobodnie. Wykonana z 
paska stalowego sprężyna została poddana 
hartowaniu, co zapewnia jej sztywność w wysokich 
temperaturach. Blaszka sprężynowa przymoco-
wana jest do osłony czujnika i rdzenia 
prowadzącego dociskając końcówkę czujnika do 
ścianki rury ochronnej. Termopary są ugięte, co 
zapewnia że spoina pomiarowa styka się ze ścianką 
rury ochronnej. 

Elementy są ze sobą połączone za pomocą talerzy, 
które w równych odległościach 
wzdłuż rdzenia prowadzącego. Całość stanowi 
solidną i zwartą konstrukcję. Wewnątrz tulei wiązka 
czujników jest zabezpieczona za pomocą 
pierścienia z dociskiem, który zapobiega ich 
przemieszczaniu. Wewnątrz obudowy puszkowej 
każdy element jest zakończony elastycznym 
przewodem termoparowym, doprowadzonym do 
l is twy zaciskowej .  L istwy zaciskowe są 
ponumerowane, co pozwala zidentyfikować 
umiejscowienie 

Rurki ochronne są produkowane w wielu różnych 
rozmiarach, przy czym w celu uzyskania długości 
około 6 metrów mogą być spawane. Przyłącze 
procesowe w formie kołnierza (ASME B 16.5, 
DIN2527) lub króćca gwintowanego. Dystans 
pomiędzy przyłączem procesowym a obudową 
puszkową zapewnia odpowiednią odległość od 
źródeł ciepła i innych przeszkód (np. izolacja 
zbiornika). Nakrętka dociskowa wewnątrz obudowy 
puszkowej umożliwia obrócenie obudowy w celu 
właściwego dostępu do zacisków termopar. 

Obudowy puszkowe mogą być wykonane ze stali 
nierdzewnej, włókna szklanego, żeliwa, stopu 
aluminium. Można je stosować wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach 
zagrożonych wybuchem. 

Listwy zaciskowe wykonane są ze stopu, z którego 
wykonana jest termopara lub są typu modularnego. 
Zamiast listew zaciskowych można zainstalować 
przetworniki temperatury z sygnałem wyjściowym 4-
20 mA z protokołem HART®, Profibus® PA, 
Foundation™ Fieldbus  lub obwód średniujący.

umieszczone są 

każdego elementu pomiarowego.
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- Dławik kablowy M20x1.5

- Listwa z zaciskami

- Przyłącze procesowe

- Obudowa puszkowa

- Rura ochronna

- Termopara płaszczowa

- Talerz stabilizujący

- Rdzeń prowadzący

- Sprężyna dociskowa 
  termopary do ścianki rury ochronnej
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Typ TTP-328

TERMOPARY WIELOPUNKTOWE Z MULTIRURKĄ

Termopary wielopunktowe z multirurką mają wiele  
zalet. Blok przejmujący ciepło przyspawany do 
powierzchni rury ochronnej zapewnia bardzo krótki 
czas reakcji końcówki termopary. Spoiny pomiarowe 
każdego z czujników są fabrycznie ustawiane na 
wybranej głębokości, co ma na celu dokładne 
zmierzenie gradientu temperaturowego w drodze 
transferu temperatury od powierzchni rury 
ochronnej.

Wewnątrz obudowy puszkowej każdy element jest 
z a k o ń c z o n y  e l a s t y c z n y m  p r z e w o d e m  
termoparowym, doprowadzonym do listwy 
zaciskowej. Listwy zaciskowe są ponumerowane, co 
pozwala zidentyfikować umiejscowienie każdego 
elementu pomiarowego.

Rurki ochronne są produkowane w wielu różnych 
rozmiarach, przy bez względu na długość całkowitą 
mogą być spawane. Przyłącze procesowe w formie 
kołnierza (ASME B 16.5, DIN2527) lub króćca 
gwintowanego. Dystans pomiędzy przyłączem 
procesowym a obudową puszkową zapewnia 
odpowiednią odległość od źródeł ciepła i innych 
przeszkód (np. izolacja zbiornika). Nakrętka 
dociskowa wewnątrz obudowy puszkowej umożliwia 
obrócenie obudowy w celu właściwego dostępu do 
zacisków termopar. 

Obudowy puszkowe mogą być wykonane ze stali 
nierdzewnej, włókna szklanego, żeliwa, stopu 
aluminium. Można je stosować wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach 
zagrożonych wybuchem. 

Listwy zaciskowe wykonane są ze stopu, z którego 
wykonana jest termopara lub są typu modularnego. 
Zamiast listew zaciskowych można zainstalować 
przetworniki temperatury z sygnałem wyjściowym 4-
20 mA z protokołem HART®, Profibus® PA, 
Foundation™ Fieldbus  lub obwód średniujący.
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- Dławik kablowy M20x1.5

- Listwa z zaciskami

- Przyłącze procesowe

- Obudowa puszkowa

- Rura ochronna

- Blok przejmujący ciepło
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TERMOPARY WIELOPUNKTOWE Z MULTIRURKĄ - OPCJE

Czujniki wielopunktowe z przetwornikami

Obudowy puszkowe

Ilość punktów pomiarowych Rezystancja izolacji

Zakres temperatur

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia

Dławiki kablowe

ścianka
rury ochronnej

blok transferu
ciepła

czujnik

rurka
prowadząca

Blok transferu ciepła
(standardowe wykonanie)

Czujnik wystawiony
na oddziaływanie ośrodka

(szybszy czas reakcji)

Czujnik wyprowadzony
do ośrodka

Każdy wielopunktowy czujnik temperatury może współpracować z zintegrowanymi przetwornikami temperatury tworząc 
kompletne rozwiązanie do monitorowania profilu temperatury. W jednej obudowie puszkowej można zamontować maksymalnie 
dwadzieścia cztery główkowe przetworniki temperatury PR5334 (tylko termopary), PR5335 (HART®) lub PR5350 
(Foundation™ Fieldbus). Obudowa ta jest następnie montowana na górnej powierzchni wielopunktowego czujnika. W celu 
zminimalizowania kosztów uruchomienia przetworniki mogą być skonfigurowane fabrycznie.

Obudowy puszkowe dobierane są indywidualnie do potrzeb 
klienta. Oferujemy trzy materiały obudów: aluminiowe, 
poliestrowe oraz ze stali nierdzewnej. Wymiary obudowy 
puszkowej zależy od ilości punktów pomiarowych - 
zalecamy kontakt z naszym działem sprzedaży w celu 
uzgodnienia szczegółów.

Termopary wielopunktowe wyposażone są w wysokiej 
jakości dławiki kablowe do dławienia kabli o średnicach od 
Ø4 mm do Ø18 mm. Rozmiary dławików dobierane są 
indywidualnie do potrzeb klienta. Standardowy materiał: 
mosiądz niklowany.

od 2 do 36 (w zależności od wykonania) Zarówno dla poszczególnych termopar i całego układu
powyżej 1000 MΩ w temperaturze pokojowej. Napięcie 
testowe 500 VDC

Typ J:       -40 do +750°C

Typ K, N:  -40 do +800°C Dla obudów i przetworników: -40 do +80°C

Tolerancje błędów

Norma PN-EN 60584 określa wzory obliczania 
dopuszczalnych błędów pomiarowych. Więcej informacji
w ogólnej karcie dotyczącej czujników termo-
elektrycznych.

Typ K ( NiCr-Ni ), Typ N ( NiCrSi-NiSi )

Dopuszczalny błądZakres temperaturyKlasa

o± 1.5 Co o   -40 C ..   +375 C
1

± 0.0040 x | t |o o+375 C .. +1000 C

± 2.5 oCo o  -40 C ..   +333 C
2

± 0.0075 x | t |o o+333 C .. +1200 C
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Typ TTP-328

Typ J ( Fe-CuNi )

o± 1.5 C

± 0.0040 x | t |

± 2.5 oC

± 0.0075 x | t |

Klasa Zakres temperatury Dopuszczalny błąd

1

2

o o   -40 C ..   +375 C
o o+375 C ..   +750 C
o o  -40 C ..   +333 C
o o+333 C ..   +750 C

Charakterystyka termoelektryczna termopar typu J, K, N wg PN-EN 60584 / IEC 584

Temperatura oC

oC

mV

oC

mV

mV

Wartość
podstawowa

Klasa 1

Typ J

Dopuszczalny 
błąd 

Klasa 2

Typ K

Typ N

200

±1.5

10.78

±2.5

8.14

5.91

400

±1.6

21.85

±3.0

16.40

12.97

500

±2.0

27.39

±3.7

20.64

16.75

700

±2.8

39.13

±5.2

29.13

24.53

100

±1.5

5.27

±2.5

4.10

2.77

300

±1.5

16.33

±2.5

12.21

9.34

600

±2.4

33.10

±4.5

24.91

20.61
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Kod zamówieniowy
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J

A

11/2"600RF

15

21.3

xxx

AL

04

1.4404

NT

N Typ N ( NiCrSi-NiSi )

-- - - -

6

- -

Typ J ( Fe-CuNi )

Standardowa

Termopary swobodnie zawieszone

Kołnierz według ASME B 16.5, 1½” 600# z przylgą RF

Ø 15 mm

Ø 21.3 mm   ( 1/2" )

należy podać długości zanurzeniowe punktów pomiarowych

Aluminium

4

Stal kwasoodporna 1.4404 ( AISI316L )

Bez przetworników - tylko listwa zaciskowa

Typ K ( NiCr-Ni )

Iskrobezpieczna Exi zgodnie z ATEX

Termopary z rdzeniem prowadzącym

Kołnierz według DIN2527, DN50 PN16 z przylgą

Ø 22 mm

Ø 33.7 mm   ( 1" )

Termopary ze sprężyną dociskową

inne, należy określić

Termopary z multirurką - wykonanie standardowe

Termopary z multirurką - czujniki wystawione na oddziaływanie ośrodka

Termopary z multirurką - czujniki wyprowadzone do ośrodka

Ø 48.3 mm   (  )11/2"

inna, należy określić

Poliester

8

Stal żaroodporna 2.4816 ( INCONEL® 600 )

Stal nierdzewna

16

bez rury ochronnej

inna, należy określić

inna, należy określić

Przetwornik temperatury PR5334 - tylko termopary

Przetwornik temperatury PR5335 z HART®

Przetwornik temperatury PR5350 z Profibus® PA / Foundation™ Fieldbus

Typ termoelementu

Wersja

Konstrukcja

Przyłącze procesowe (kołnierzowe jako standard) - materiał kołnierza 1.4571 (AISI 316Ti)

Średnica rury ochronnej

Materiał obudowy puszkowej

Ilość punktów pomiarowych

Materiał rury ochronnej

Typ przetwornika

Długość L /L /L /.../L1 2 3 n

11
2

1 Klasa 1 wg PN-EN 60584-2
Klasa 2 wg PN-EN 60584-2

Klasa dokładności

Przykład zamawiania

TTP-328-K-04-A-11/2"600RF-NT-5200/8300/12500/15000-AL-NT-1
Termopara wielopunktowa typu K, 4 punkty pomiarowe, termopary swobodnie zawieszone, przyłącze kołnierzowe ANSI 1½"
klasa ciśnieniowa 600lbs z przylgą RF, bez rury ochronnej, długość L1=5200mm, L2=8300mm, L3=12500mm, L4=15000mm,
aluminiowa obudowa puszkowa, bez przetworników temperatury - tylko listwa zaciskowa, klasa 1 wg PN-EN 60584-2.
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