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ELLENÁLLÁSOS HİMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELİ PÁR 
 

NPP mérıellenállásos típus 

 
R.sz.: 440-003 
 
LEÍRÁS: 

A platina mérıellenállás hıvezetı szilikon pasztával töltött fémhüvelyben helyezkedik el. A kivezetı kábelt 
a fémhüvely körkörös benyomásokkal bonthatatlanul, tömítetten rögzíti. 

 
ALKALMAZÁS: 

Az érzékelı pár - elsısorban melegvíz hıhordozó rendszerekben - 
a szállított (fogyasztott) hımennyiség méréséhez-számításához 
szükséges  ∆T (telıre - tvissza) hımérsékletkülönbség mérésére 
szolgál. 
Az érzékelık helyes beszerelésére a használati útmutató ad 
tájékoztatást. 

 
MINİSÉGI ÉS BIZTONSÁGI JELLEMZİK: 

Érzékelı: A osztályú 1 Pt 385, DIN 43760, 
 névleges ellenállás 0°C-on 500 Ω 
Használati hım.tartomány: 0 … 130°C 
Párosítás megengedett hibája: max. 50 mK 
Szigetelési ellenállás: min. 1000 MΩ, 20°C-on 
Nagyfeszültségő próba: 500 Veff, 50 Hz, 1 perc, 20°C-on 
Nyomásállóság: nem nyomásálló 

 
SZERKEZETI ADATOK: 

Védıhüvely  
 anyaga:  KO33 
 mérete:   Ø 6 x L mm 
 L választéka:  46, 100, 120, 160 mm  
Csatlakozó vezeték fajtája Si-gumi szigeteléső, kéteres 
    hajlékony tömlı vezeték 
 keresztmetszete: 2 x 0,25 mm2  
 H hosszválasztéka: 1,5; 3; 5 m 
Jelölések:   A kötegelt párok mindkét tagja  
    azonos gyártási számú adattáblával 
    jelölt. A párok vezetékei különbözı  
    színőek (piros - kék) 
Csatlakozás:  50 mm hosszú vezetékvégek,  
    8 mm hosszon csupaszítva  
    vagy rendelés szerint 

TARTOZÉKOK: 
Garanciajegy 
Használati útmutató 

 
MEGRENDELÉS: Kérjük megadni a típusjelet, a rajzszámot, a 

tábláztokból kiválasztott változatszámot és az igényelt párok 
darabszámát. 
Eltérı változatok konzultációt igényelnek. 

 
 
 
RENDELHETİ TARTOZÉK : MÉRİZSÁK 
 

 
 
 
 

A fenti konstrukciótól eltérı kivitel is kialakítható. 
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MÉRİZSÁK 
 

NPP típusú mérıellenállásos érzékelıhöz 

 
R.sz.: 340-003 
 

ALKALMAZÁS 
Csıvezetékekbe, tartályokba beépítve cserélhetı érzékelıjő mérıhelyek kialakítására szolgál. Elsısorban meleg- vagy 
forró vizes hıszállító rendszerekben a hıfogyasztás méréséhez használatos NPP típusjelő hımérsékletérzékelı pár 
beépítéséhez ajánlott. 

LEÍRÁS 
A mérızsák 6mm átmérıjő érzékelıket fogad, anyaga KO33. Az egyes alkatrészek argon védıgázas ívhegesztéssel 
vannak egyesítve. A tömítı-rögzítı győrő anyaga Si-gumi. A felszereléshez szükséges tömítı alátét nem tartozéka a 
mérızsáknak.  

A mérızsák speciális rendelésre eltérı anyagokból is készülhet. 

A MÉRİHELY 
A mérıhely kialakítása hıtanilag akkor helyes, ha a bemerülési hossz elegendıen nagy és a hıhíd kialakulásának 
elkerülésére a kiálló részek gondosan hıszigeteltek. A külsı hıszigetelés akkor is ajánlott, ha a csı vagy tartály többi 
része nem volna szigetelt. 

FELSZERELÉS 
Ellenırizzük a mérızsák komplettségét, a benyúlási hossz megfelelıségét majd a megfelelı tömítı alátét 
közbeiktatásával csavarjuk a helyére. A tömszelencecsavart lazítsuk meg, az érzékelıt ütközésig toljuk be, a 
tömszelence csavarral az érzékelıt óvatosan rögzítsük. A csavar túlhúzását kerüljük, mert a tömítıgumi úgy 
belepréselıdhet a szerelési hézagba, hogy az érzékelı késıbbi, sérülésmentes kiszerelése lehetetlenné válhat. Az 
idıállandó csökkentésére a mérızsák végébe a szükségesnél nem több hıvezetı pasztát helyezhetünk. A túladagolást 
kerüljük. 

Illetéktelen beavatkozás ellen a 2 mm-es furatokon át a mérızsák plombálható. 
MÉRETEK ÉS VÁLASZTÉK 
A plombálható mérızsák benyúlási hosszának (a rajzon: B méret) választéka az NPP névleges hosszválasztékához 
igazodik (l. táblázatot). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti konstrukciótól eltérı kivitel is kialakítható. 

  

 


