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Sposób zamawiania: 
 

Czujnik termoelektryczny                NUN    -  -  - - /  -  -   

pojedyńczy: bez oznaczenia 
pojedyńczy z przetwornikiem: AP 

typ J (Fe-CuNi):  J
typ K (NiCr-Ni): K 

średnica wkładu d: Ø3 – 1, 4,5 – Ø 2, Ø6 – 3  lub inna*  

zamknięcie głowicy na wkręt: 1 
zamknięcie głowicy na zatrzask: 3 

głowica przyłączeniowa: DAN, DANW lub inna*  

długość L [mm]: (patrz specyfikacja własna)  

długość elementu dystansowego Led [mm]: 100,  200 lub inne* 

spoina odizolowana od osłony:

klasa dokładności: 

zakres pomiarowy dla przetwornika temperatury: (...)
o  C

typ przetwornika (patrz dział PRZETWORNIKI) 

Przykład: Czujnik temperatury TTJNUN11-DAN-200/100-SO-1
Czujnik temperatury AP TTKNUN33-DANW-100/300-SP-1-(0-400)oC-PR5334A 

Zastosow anie  

< Pomiar temperatury cieczy i gazów
montażu w dodatkowej osłonie< Przeznaczony do

<   Instalacje procesów technologicznych we wszystkich gałęziach
przemysłu – energetyka, petrochemia, chemia 

Właściwości techniczne 

< Wkład pomiarowy płaszczowy może być wymieniony w czasie czynności 
serwisowych bez konieczności zatrzymywania procesu technologicznego 

< Wkład pomiarowy mocowany wkrętami na sprężynach umożliwia pewny 
kontakt cieplny z osłoną, odporny na wibracje 

<Głowica przyłączeniowa:  DAN, DANW 
<  Element dystansowy (nipple-union-nipple) z gwintem 1/2"NPT 

Zakres pomiarowy 

-40 .. +800
o

 C  

Element pomiarowy 

Pojedyńczy lub podwójny

Wkład pomiarowy płaszczowy 

Materiał płaszcza 
Średnica d [mm] 
Długość L [mm] 

- 
- 
- 

stal AISI316 (1.4401) lub inna* 
Ø3, Ø4.5, Ø6  lub inna* 
dowolna 

Element dystansowy 

Długość Led 100 .. 500 m m  

Przetwornik temperatury (opcja) 

PR5334A, PR5334B, PR5335A (HART®), PR5350A (Profibus® PA) 

Uwagi 

*inne parametry dostępne na życzenie 
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typu J lub typu K*<

podwójny:  2 

 SO
spoina zwarta z osłoną:  SP
spoiny odizolowane od siebie i od osłony (wykonanie podwójne):  SOB

 1,  2 (wg PN-EN 60584-2) 
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