
hoget t



IIoLIEI -
Hőe|emek és e||ená||ásmérók

A hóe|emek és e||ená||ásmérók nemcsak a műanyagiparban haszná|hatók, aho| regu|á|ni
vagy kiértékelni ke|| a gépekben a hőfokot, hanem beöntó rendszerekben, puhító
hengerekben és csigásprésekben, de egyéb ipari szakterÜ|eteken is, mint a gépiparban,
|aboratóriumi felszere|ésekben, k|imatizációban, a nyomás a|atti öntésné|, az
orvostudományban stb.

Funkció szerinti átvezetés:
dugaszoló
pa|ást
merü|ő

A standard átvezetést eovéb ke||ékekkeI is ki |ehet eqészíteni:
konnektorok' rögzités, csat|akozófejek, csavaros és szuronyos rögzítók,
kiegyen|ító Vezetékek' védőcsövek stb'

Kiná|atunkban megta|álható számos hóe|em hüVe|y és ellenállásméró' de a Vásár|ó- speciá|is igényeit is ki tudjuk e|égíteni. Ha technikai|ag |ehetséges, akkor rajz vagy minta
alapján is eI tudjuk késziteni a hóe|emet és az e||ená||ásmérő hüve|yét' A mérópontot
fö1deIni Iehet.
A hőe|emeket kaIibrá|tan kalibrációs protoko||aI kíná|juk'
A ke|lékeket öná||óan is |ehet rende|ni' hóelem- vezetéket, konneKorokat, rögzítőket stb.

szabványozott hó €|em:
Fe CuNi Nicr Ni

tious L tÍpus J típus K
oIusz (sziqete|és színe) ptros fekete zö|d

mínusz (sziqete|és színe) kék fehér fehér
eIző fonal kék fekete zö|d

E||ená||ásmérók:
1 x Ptl00, Pt500, Pt1000
2xPt50,2xPt100
pontossági osztá|y A vagy B
2' 3, 4-eres átvezetés
szigete|és színe: piros / fehér

standard átvezetés kompenzációs és kieqven|ító vezetékekné|:
üVegszá|as szigete|és, védőszövet cinke|t acé|drótbó|'
csatoIható konnektorra| |ehet kiegészíteni'
válasáható: szilikon vagy teflon szigete|és védószöVet né|kül'

hosszÚság

I nformációé |t forduljon a képvíselethez.

Á katalóqus tartalmazza a standard ótyezetéseket és az ábrókat folyamqlosah bő|íliik



Hőe|emek és e||ená||ásmérők

T0í

A szuronyok íögzitése Ít'gzitó

(|ásd tovább)

Vá|asÍható:

A hüve|y átméÍóje és hossza
érinlkezési felü|et:

egyenes' íélgömba|akú' í 10.'
120"
beIsó szuronybáb álméÍóje
(10,12' ísmm)

nyomórugó hossza és átméÍóje

]totlÉ -

MT

pa|ást átvezelés
Iehet isméle|ten haj|ítani
m'n' hajlásiálméró 'l0 mm
csal|akozó hÜve|y

Z 4 x 30 mm (slandard)

vá|asáható:

támasáóÍUgó cca. 60 mm
átméró 0,5 mm{ő|
hosszúság
anyag:

rozsdamentes acel (800"C-ig)
Inconell (1 1 00' C]g)

vanánsok lásd Íovább



1ÍüIÉ -
HőeIemek és eIlená||ásmérők átvezetése

T02

hengerje|váltó z 5 mm

Vá|asáható:

Fe|vi|ágosÍtást adunk

T03

hengeÍje|váltó z 5 mm
deÍékszöglj kanyarcdássaI

Vá|asáható:

Fe|vi|ágosílásl ádunk

T04

kúp alakú hüve|y
kÚp 1: 50
|ámasztóÍugó

T 04.0:
O d 8,0 mm, 11r65 mm
T 04.1:
Z d 5,2 mm, L1:65 mm
T 04.0:
Z d 5,7 mm, L1:40 mm

vá|asáható:

átméíók, hosszÚság



lroLlÉ{ -
HóeIemek és e||ená||ásmérók átvezetése

-r--\P-'T

T05(sp).

hengeÍhüve|y
standaÍd méret|

D6x30mm
szorítósza|ag:

szé|esség:9 mm
átméó: 12- 110 mm

Vá|asÍható:

A hüve|y e|he|yezése a
szoÍitósza|agon

T 05 radial

jelváltó 11 mm szé|es szorÍló-
sza|agga| a kör menti
ÍögzÍ1ésÍe

46 -70 mm
7 l  -  110  mm

sugáÍiÍányú átvezetés
kompenzációs bevezelés

támasaóÍugó ccá' 30 mm

T06(TEFí9r

hengerhijveIy sáÍgaÍéz
nyI|ássa|' hővezetó sza|aggaI

1 mm eósségú fútósza|ag
aIá he|yezéshez

Vá|asíható:

szélesség (B) és átméíó ( D)
fűtősza|ag szeÍinl

je|vá|tó e|he|yezése szerint a
hővezető sza|agon

( |ásd tovább )



lrot14 -
Hőe|emek és e||enál|ásmérők átvezetése

T06(TEFí9r

kanyaÍodási variánsok
hengeÍhüve|y sáÍgaréz
nyllássa|' hóvezetó szaIaggaI
1 mm erósségtl f,jtósza|ag
a|á he|yezéshez
szé|esség és átméró e fűtó.
szalag szerint

VáIasÍható:
je|váltó e|he|yezése a úit&
szalagon
je|vá|tó hüvely kanyárodási
szoge

T22

je|vá|tó 9 mm széles szoriló
sza|agga| a kör menti
Íögz'1ésre
szé|esség;9 mm
kapcsollís: tömló kapocs
csavarozott jelváltóval
méIésre rögzített hengeres
átmérőkön

12 -  110  mmjg

r07

behÚzhaló hengerhÜve|y
derékszógű kanyaÍodásseI

o 3 mm, (más - tudakozódás)
|efogó csap reteszeknek

Vá|asztható:

vá|asáható hosszÚság



llotlÉ
HőeIemek és e||ená||ásmérók átvezetése

T09(TEFí2r

kisseb hengerhüve|y
deÍékszögű kanyaÍodássa|
ov á | i s f o rmao6x5mm
íögzítócsavarM8x1
kompenzációs bevezetéssel

vá|asÍható:

egyenes átvezetés

variáns:

sárgaÍezes hi]veIy
l apo s f enéko6x5mm

T í0

kisseb hengerhüve|y
derékszögÜ kanyarodássa|
A  4 x12mm
lámasáórugó

Vá|asztható:

átméÍő és hosszúság
egyenes atvezetés
Iefogási méÍel toleranciája

r11 (TEF1r

hengeÍhüVe|y derékszögű

o 6 mm' (más - tudakozódás)
csavaí Í'gzílés M10x1

Vá|asáható:

egyenes átvezetés
hosszúság
átmá6 (tudakozódás)



hoLIÉ l-
HóeIemek és el|ená||ásmérők áfuezetése

T12(TEF13r

lapos je|vá|tó
A 14mm
ógzités kózépen
( csavar [44 )

Tí3(TEFí4r

hengerje|vá|ló u 4 mm
ógzítlj szög|etvassa|

( fogóva|)
csappalO 4 xO mm

Tí4(TEFí5r

behúzható hengerhüVe|y
q 3,5 mm
|apos fenék
e|ófúÍ| nyí|ásoknak

min' álméÍóve|3'6 mm
vá|ásaható hosszúság
rögzitó csap Íugós
rögzltésekre

Vá|asáható:

mege|tsített to|dat né|kt]|
to|dat hosszúsága



hoLI4 -
HőeIemek és el|ená||ásmérők átvezetése

Tí5(TEF20r

hengeÍhüve|yz4x6mm
to l da lO6x19mm
szuÍonybáb o 'l2'3 mm

vá|asÍható:

meÍü|ési hosszúság
szuÍonybáb

T20(TEF2í F

íe|épÍtési|eg olyan. minla
T  15
deÍéksztgii kanyaÍodás

Vá|asáhatói

meÍü|ési hosszúság
szufunybáb
egységes hosszúság

T16(TEF2r

kisebb hengeÍhüve|y
O 3,5 x 30 vagy40 mm
csavar Ítgzítés né|kt]|
védőszöve| nélk01 a Vezeiésen

vá|asáható:

álvezetés rögzítésse|' védó.
szövette1



ltdIÉ l-
HóeIemek és el|ená||ásmérők átvezetése

415

TEF í8

hengeÍ je|váItó szigete|t,
gÖmbö|yű' keramikus nem
fedett é||eI
l 8 x 12mm
szuronybáb
nyomórugó 200 mm

Vá|asíható:

A szuronybáb átméroje
A szurony ÍÖgzítő csavaÍja

Tí9(TEF11 r

hengerjelváltó o 5/8 mm
kapocs Íogalóva|

15,3 mm átméíójében
nyomórugó cca' 200 mm

T21 (TEFAT

jelváltó Z 6 mm
fe|fogatássa| 15 x 30 x 0.3

fűlősza|ag köá fogott
kiszedésse|6 x 6 mm vagy
csat|akozó horonnyal 6 mm
szé|esse|

választható:

A íogalás nagysága
R átméró
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T 3030P

je|vá|tó o 6 mm
sárgaréz fogetta|

30 x 30x 0,5 mm
támasaó rugó

o6x50ínm

Vá|agztható:
A fogatás nagysága
je|váltó e|he|yezése a
Íogatáson
a |eíogás vestagsága

T 3010P

je|vá|ló sárgaÍéz fogatta|
30 x10x0 , 5mm

Vá|asztható:

A |efogás nagysága

T sD,IO

je|vá|tó dÍótszemme| a végén
o 5 mm nyílássa|

(slandard)

Vá|asztható:

A dótszem nagysága

HőeIemek és e||ená||ásmérők átvezetése



ltot14 -
HóeIemek és eIlená||ásmérők átvezetése

TE

henger je|vá|ló sokoIda|Ú
haszná|atra
hÜvely rozsdamentes acé|bó|

Vá|asÍható:

átméíó és hosszúság
támasáóíugó

TEF 55

henger hÜve|y deíékszögŰ
kanyeÍodássaI
A Ax40 mm
kompenzációs bevezetések

1100 mm hosszúak
konnekto.ía| á végén
T3300/006 AR

Vá|asáható:

átmá6 és hosszúság

TEF 57

hengerhilvely
U8x6mm
rögzílócsavarra| M1 0x1
nyomorugo
kompenációs bevezetések

í 100 mm hosszúak
konnektoÍa| a végén



lÍot1c{ -
Hőe|emek és eIlená||ásmérők átvezetése

ffi

TEF 60

henger je|vá|tó |apos íenékk€|
O8x5mm
Íögzitócsaval ( R1/4 )
haialmas szerkezet

TEF 68

A 4x12mm
( standaÍd átvezelés )

vá|asáható:

beto|dható hÜve|y hossza
pl. 16, 20, 24 mm

beto|dható hijve|y né|kü|
méÍel toleíanciája

(íníormáció)

TÉF 74

hengerje|vá|tó |apos
fenékkel
derékszÖgű átvezetés
O6x5130mm
rögzitőcsavaÍ Í\'{8
nyomórugó

Vá|asztható:
egységes hosszúság
a ÍögzitŐ menete



kot1c{ *-
HőeIemek és e||ená||ásmérők átvezetése

TEF 10í

hengeíjelvá|tó |apos
fenékkeI
hatalmas szerkezet
deÍékszögű átvezetés
a6x4ín f i
íógzítócsavaÍ ['{8

vá|asáható:
egységes hosszúság
a rögzílő menele

TEF í03

hengerje|Vá|tó
deékszögú álvezetés
A4mm
íögzÍ1ócsavaÍ

M8x0'75 szuÍonyokra;
43 mm hosszú

Vá|asÍható:

A je|vá|tó hosszúsága és
átméroje

a nyomórugó hosszúsága
a rógzítócsevaÍ hosszúsága

MT - vaiáns

palást átvezelés szuÍony.
bábbaI
S2x lOOmm
perem U 4 mm
nyomóÍugó u 4 mm
csat|akozó hÜv€|y
O 4x3O mm

Vá|asÍható:

átmá6
egységes hosszúság
a szuronybáb nagysága

TEF701.OO



Pa|ást hóeIemek és e||enál|ásmérők átvezetése

IlotsÉ{ -

MT 301

MT 302

MT 303
minikonnektor

MT 304
standard

MT 305

MT 306

MT 307
po|aÍitás kéresre

MT 308 F

szeg -

MT 308 M
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lÍotre J
Pa|ást hőeIemek és e||ená||ásmérők átvezetése

MT 319

MT 320

MT 321

MT 325

MT 330

MT 335



ltotl4 -
Rögzítőcsavarok szurony bábokra

Hatszögű rögzítő-
GSavar

A Íögzjlócsavaí szurony.
bábokra nem lar|ozík a hó.
e|emek tartozékába

Vá|asztható:

méretek
mé|yedés átméÍóje

sokíé|e menel átvezetés
(rende|ésné| szükség6s
megadni)

Henger aIakú
rögzítőcsavar

Vá|asáható:

mé|yedés átméoe

sokfé|e menet álvezetés
(Íendélésné| szüksége3
megaclni)

Henger aIakú
rögzítőcsavar

Vá|asáható:

méretek
mé|yedés átmá6je

sokíé|e menet átvezetés
(Íendé|ésné| szükséges
megacÍn|)

. nové a püvodn i zna.en í teímoé|ánkÜ


