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                         TECHNICKÝ POPIS
                           pro platinové mìøící odpory                         TP - 35/33/12 - 97
                                Pt 100      DT 800

Rozmìry Mìøící odpor Æ 3 x 50 mm,                              objednací èísla :
vývody 10 mm, tol tøída, B- 40511290014900, C- 40511290015000
vývody 30 mm, tol.tøída, B- 40511203014901, C- 40511203015001

Vývody Pt Æ 0,35 mm                                             
Mìøící rozsah -200 a� +800°C

Pou�ití Mìøících odporù  se u�ívá ve vhodné armatuøe jako èidel pro mìøení,regulaci, registraci a
indikaci teploty.  Pozor køehký výrobek � chránit pøed mechanickým po�kozením!

Popis Mìøící odpory se sestávají z keramického váleèku s podélnými kanálky, v nich� jsou umístìny
platinové odporové spirálky. Zátavy na obou koncích keramického váleèku jsou neprody�né a
nenasákavé.   Mìøicí odpor s dvìma mìrnými vinutími.

Pracovní podmínky Jsou dány mìøícím rozsahem a mohou pracovat v pøímoøskoprùmyslové, velmi silnì agresivní
atmosféøe.

Vibraèní zkou�ka
/otøesuvzdornost/

16m.s-2  s plynulou zmìnou kmitoètu v pásmu 10 a� 500 Hz, rychlostí zmìny kmitoètu 1
dekády za 500 s. Amplituda výchylky pøi nízkých kmitoètech je omezena na 1,5 mm.

Mechanické upevnìní Upevnìní mìøícího odporu nesmí mít za následek trvalé statické mechanické napìtí ve váleèku a
vývodech.

Znaèení a prùvodní
Dokumentace

�títek obalu obsahuje údaje : poèet kusù, typové oznaèení, toleranèní tøídu, délku vývodù, datum,
potvrzení OØJ o jakosti a kompletnosti výrobku a záruèní dobu./ 6 mìsícù od data prodeje /.

Základní odpor Základní odpor je  Ro = 100 W.
Základní hodnoty Rt odpovídají svým prùbìhem normì ÈSN IEC 751/A2.

Hodnoty dovolených odchylek od zákl. hodnot Rt odpovídají normì ÈSN IEC 751/A2.
Teplot. koeficient Nominální hodnota   a - 0,003 85055.°C-1

Proudové zatí�ení   do 5 mA

Toleranèní tøída
/Tøída pøesnosti/

B s tolerancí   ±0,12W / 0,30°C + 0,005/t/   Odpovídá normì ÈSN IEC 751
C s tolerancí   ±0,24W / 0,60°C + 0,008/t/
/t/ = absolutní hodnota teploty ve °C bez ohledu na znaménko.

Èas teplotní odezvy t0,5 - cca 5 sec. proudící vzduch 3 m.s-1

Mìøeno dle normy ÈSN IEC 751
Spolehlivost Intenzita poruch  l - 5,6.10-5 hod.-1

Støední doba do poruchy t0 - 17 860 hod./dle ÈSN 01 01 03/

Izolaèní odpor       15 a� 35°C                 ³ 100 MW               r.v. £ 80%
100 a� 300°C                    10 MW

301 a� 500°C                      2 MW

501 a� 850°C                   0,5 MW

Hmotnost cca  0,9 g

Objednací èísla V objednávce je nutné uvést : název,  typ, toleranèní tøídu a délku vývodù výrobku, nebo
                                                název a objednací èíslo
                                                 poèet kusù

Pøejímací podmínky Dle ÈSN ISO 2859 - 1, tabulka I : AQL = 1,0 pro kontrolní úroveò II G.


