
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.

Snímače teploty

Snímače teploty Pt venkovní
do 40°C

- s těžkou kotvou (2xPt 50)
- s lehkou kotvou (2xPt 50)
- sálový (1xPt 100)

TYP 11265

Charakteristika

- čidlo 1 x Pt100 nebo 2 x Pt 50 v sérii
- zapojení třívodičové

Popis
Snímače jsou určeny ke globálnímu vyhodnocení vlivu klima-

tických podmínek se zřetelem na tepelnou odezvu stavební kon-
strukce k těnto podmínkám. Signál snímače má hlavní použití
pro regulaci teploty vytápěcích soustav a to zejména ve spojení s
ekvitermními regulátory teploty. Signál snímače může být vyhod-
nocen pro měření, registraci nebo signalizaci teploty.

Snímače Pt 100 L a Pt 100 T se skládají ze dvou měřicích
odporů Pt 50, z nichž je jeden umístěn v kouli vzdálené cca 290
mm od pláště budovy a druhý v kotevní části snímače, kde snímá
teplotu stavebního pláště z hloubky cca 70 až 90 mm pomocí
tepelně vodivých kontaktovacích dílců. Měřicí odpory jsou zapo-
jeny sériově se společným výstupem 100 Ω do svorkovnice. Sní-
mače jsou vybaveny 3 pólovou svorkovnicí s možností zapojení
snímačů třívodičově.

Snímače Pt 100 T - jsou vybaveny těžkou kotvou pro zabu-
dování do těžkých obvodových plášťů (betonové panely - zdivo
apod.)

Snímače Pt 100 L - jsou vybaveny lehkou kotvou s 6 otvory
∅ 6,3 pro zabudování na lehké obvodové pláště s malou tepel-
nou setrvačností.

Technické údaje:
Teplotní čidlo: Pt 100, 2 x Pt 50 zapojené v sérii (se

společným výstupem)

Měřicí rozsah: -40 až +40°C s použitelností do +60°C

Třída přesnosti: u snímačů 1xPt 100 A. B dle ČSN IEC 751,

C dle katalogu ZPA (ČSN 258306), u

snímačů 2xPt50 C dle katalogu ZPA (ČSN

258306)

Stupeň krytí: IP 64

Max. proud: do 5mA

Čas tepl. odezvy: -

Montáž:
- snímače jso určeny pro upevnění na svislé stěny budov. Kon-
strukce umožňuje zabudování snímačů na plochy vodorovné i
šikmé. Kabelovou vývodku je nutné natočit směrem dolů. Do-
poručené umístění na stavební objekty viz obr.

- průběh změny odporu sériově zapojených měřicích odporů v
kouli a obvodovém plášti v závislosti na vzájemně posunuté
harmonicky se měnící teplotě koule a pláště, je roven součtu
okamžitých hodnot obou měřicích odporů. Svých maximálních
hodnot dosahuje v časech mezi max. hodnotami teplot vnější-
ho prostředí a obvodového pláště.

- pro skupinu stejně situovaných staveb se volí referenční stav-
ba. Dále je z energetického hlediska výhodné rozdělit stavbu
na sektory: severní (severozápadní) a jižní (jihozápadní). Kaž-
dý z těchto sektorů vybavit regulací. Toto řešení je z energetic-
kého hlediska vysoce ekonomické, předpokládá však zvláštní
rozvody pro každý sektor.

- upevnění kotvy u snímačů venkovních s těžkou kotvou Pt
100 T se provede cementovou maltou do otvoru ∅ 50 mm o
hloubce min. 100 mm na úroveň vnějšího povrchu obvodové
stěny. Z tohoto důvodu je vlastní kotva vybavena zátkou, aby
nedošlo k znečištění kontaktovacích dílců umístěných v kotvě
při stavebních pracích. Zátka se v kotvě ponechá až do doby
montáže vlastního snímače. Montáž se provede po sejmutí
zátky našroubováním do kotvy a to až na lehký dosed čelní
plochy šestihranu na těsnící lem kotvy. Konstrukce těsnícího
lemu na kotvě umožňuje další dotažení celého snímače pomo-
cí šestihranu (OK30) v rozmezí 360° tak, aby byla bylo možné
zajistit polohu vývodky (vývod směrem dolů). Kontaktovací hrot
není dolisován a při šroubování snímače do kotvy dochází k
jeho nalisování podle utažení. Kontaktovací dílce, hrot na sní-
mači a lůžko v kotvě je nutno potřít silikonovou vazelínou z
důvodu lepšího kluzu při montáži a lepšího tepelného přestupu
při funkci.

Snímače Pt 100 sálové - jsou vybaveny lehkou kotvou s 6
otvory ∅ 6,3 pro uchycení na stěny a jsou vybaveny 1 měřicím
odporem Pt 100 umístěným v kouli.
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Záruka
Poskytuje se 24 měsíců ode dne dodání, pokud není kupní
smlouvou určeno jinak.

t  
[°C] 

Pt100 
[Ω] 

t  
[°C] 

Pt100 
[Ω] 

t  
[°C] 

Pt100 
[Ω] 

-40 84,27 0 100,00 40 115,54 
-30 88,22 10 103,90 50 119,40 
-20 92,16 20 107,79 60 123,24 
-10 96,09 30 111,67   

Informativní jmenovité hodnoty měřicích odporů Pt v
závislosti na teplotě (ČSN IEC 751) - výpis

Třída Tolerance ∆ T/K tolerance při t = 0 °C 
přesnosti teplota | t | ve °C ∆ T/K Pt 100 [Ω] 

  99,76 
± 0,60 + 0,008 | t | ± 0,60 až C 
  100,24 

                                                                               

Informativní dovolené odchylky odporu Pt snímačů od
jmenovitých hodnot vyjádřené ve °C

Rozměrové náčrtky

Materiál: Koule a kontaktovací díly kotev jsou měděné, ostatní
   materiály jsou voleny tak, aby plně vyhověly danému
   použití

Podklady pro objednávku – skladba objednacího čísla 

Kód Provedení snímače 
405 112 650 Snímač teploty venkovní 

001 s těžkou kotvou (Pt 100 T) 
002 s lehkou kotvou (Pt 100 L) 
003 sálový (Pt 100) 

 

I      

405 112 650 001      

Příklad objednávky pro snímač venkovní s těžkou kotvou 
 

Snímač venkovní s těžkou kotvou Pt 100 T

   Upozornění: Při montáži je nutno zachovávat čistotu a dbát
výše uvedených pokynů. Jakákoliv nečistota zanešená mezi
kontaktovací dílce způsobí zhoršení tepelného přestupu, což
má za následek nižší kvalitu signálu. Z důvodu nekvalitního
kontaktování není vhodné osazovat kotvy již použitými sníma-
či, je nutno zjistit důkladným měřením zda bude zaručen dotyk
obou kontaktovacích dílců.

- upevnění snímačů s lehkou kotvou Pt 100 L a snímačů Pt
100 sálových se provede pomocí příruby šesti šrouby M6 do
předem připravených otvorů. Pro kontaktovací hrot se uvolní v
obvodové stěně ∅ 23 mm do hloubky 70 mm. Utěsnění příruby
na stěnu proti zatékající vodě se provede vhodným tmelem na
přírubě po celém obvodu v místě mezi snímací částí a rozteč-
nou kružnicí upevňovacích šroubů. Jsou-li k dispozici vhodná
lepidla (nejlépe polyuretanová) je možno přírubu upevnit lepe-
ním nebo kombinací lepením a přišroubováním. Šroubení při-
pevňovací příruby je zaslepeno zátkou, která se sejme až před
montáží vlastního snímače. Mezi šroubení snímače a šroube-
ní kotvící příruby se vkládá těsnící kroužek, umožňující po do-
sedu těsnících ploch ještě dotažení pomocí šestihranu (OK30)
v rozmezí 360°. Tímto dotažením je nutno zajistit nastavení
polohy vývodky směrem dolů. Při dotahování je nutno přidržet
šestihran kotvící příruby klíčem tak, aby nedošlo k vytržení celé
kotvící příruby.

- Snímače jsou vybaveny 3 pólovou svorkovnicí pro možnost 3
vodičového připojení. Připojení provést pevně uchyceným ka-
belem s vnějším ∅ 9-13 mm (zajištění krytí), s měděnými vodi-
či o min. průřezu 0,5 mm2 . Není přípustné sdružovat přívodní
kabel se silovými vodiči. Pokud není možno vyloučit ovlivnění
měřícího kabelu, je nutno vedení stínit a  zemnit. V případě
použití 2 vodičového zapojení je nutno provést vyrovnání od-
poru vedení mezi snímačem a regulátorem.

Snímač venkovní s lehkou kotvou Pt 100 L

Snímač venkovní Pt 100 sálový

Příklad umístění snímačů na objektu

A = 2,3 H
B = šířka objektu
C = délka objektu
H = výška objektu
W100 = 1,3850
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