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Kablowe czujniki
temperatury

QAZ21.682/101
QAZ21.685/101

do instalacji chłodniczych

Kablowe czujniki do pomiaru temperatury czynnika w instalacjach chłodniczych.
Czujniki przylgowe mocowane dwoma opaskami zaciskowymi lub czujniki zanu-
rzeniowe montowane w osłonach ochronnych.

Zastosowanie

Stosowane do regulacji lub ograniczania temperatury czynnika w instalacjach chłodni-
czych, szczególnie do pomiaru temperatury gazu zasysanego i do regulacji przegrza-
nia. Mogą być podłączane do regulatorów współpracujących z czujnikami z elementem
pomiarowym LG-Ni 1000.

Zamawianie i dostawa

Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu czujnika, np.:
Kablowy czujnik temperatury QAZ21.682/101
Czujnik dostarczany jest z dwoma opaskami zaciskowymi, a tuleja czujnika pokryta jest
pastą termoprzewodzącą.
Minimalna wielkość zamówienia QAZ21.685/101 wynosi 100 sztuk.

Działanie

Element pomiarowy czujnika dostarcza sygnał temperatury czynnika. Rezystancja ele-
mentu pomiarowego zmienia się w funkcji temperatury. Wartość rezystancji przetwa-
rzana jest w regulatorze, do którego czujnik jest podłączony.
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Charakterystyka: Dokładność:
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Budowa

Kablowy czujnik temperatury składa się z tulei (o średnicy 6 mm i długości 50 mm),
elementu pomiarowego i kabla przyłączeniowego z końcówkami.
Element pomiarowy znajduje się w tulei. Tuleja z jednej strony posiada płaską po-
wierzchnię i jest pokryta pastą termoprzewodzącą. Czujnik nie może być zanurzony
bezpośrednio w czynniku ciekłym (do montażu zanurzeniowego konieczna jest osłona).

Wyposażenie dodatkowe

Nazwa Oznaczenie typu
Osłona ochronna, Ms63, PN10, długość zanurzenia 100 mm ALT-SB100 1)

1) Inne rodzaje osłon ochronnych – patrz karta katalogowa N1194

Wskazówki do projektowania

Dopuszczalne długości przewodów uzależnione są od typu regulatora, do którego czuj-
nik jest podłączony. Wartości te podane są w kartach katalogowych regulatorów.

Wskazówki do montażu

Możliwości montażu:
Czujnik przyłożyć płaską częścią do powierzchni rury i zamocować dwiema opaskami
zaciskowymi dostarczonymi z czujnikiem.
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Czujnik można montować na fragmencie rury bez izolacji lub pod izolacją.

Z zastosowaniem osłony ochronnej. Średnica wewnętrzna osłony powinna odpowiadać
średnicy tulei czujnika (np. 6,1 mm).

Czujnik dostarczany jest z instrukcją montażu.

Element pomiarowy

Legenda

Przylgowo na rurociągu

Zanurzeniowo

Dopuszczalne miejsce montażu
na przewodzie gazu zasysanego
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Utylizacja

Urządzenia muszą być złomowane jako zużyty sprzęt elektroniczny zgodnie z odpo-
wiednią Dyrektywą Europejską i nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunal-
nymi.
 Urządzenie należy utylizować odpowiednimi kanałami przewidzianymi do tego celu.
 Przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w tym zakresie.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 50 ... 80 °C
Element pomiarowy LG-Ni 1000
Stała czasowa

Zamontowany na rurze
W osłonie ochronnej

<20 s
<30 s

Dokładność pomiaru przy 0 °C 0,4 K (patrz „Działanie")
Rodzaj pomiaru i sygnał wyjściowy pasywny
Mechaniczne opaska zaciskowa (2 szt.)
Połączenie elektryczne

Kabel podłączeniowy
Długość kabla
Dopuszczalna długość kabla

2-żyłowy, zamienialny, z końcówkami
około 1,5 m
patrz „Wskazówki do projektowania"

Stopień ochrony obudowy IP67 wg EN60529
Klasa bezpieczeństwa III wg EN 60730-1
Zgodność EU (CE) A5W00040799 *)

Praca
Warunki klimatyczne
 Temperatura
 Wilgotność

wg IEC 721-3-3
klasa 3K8H
50...80 °C
10...100 % r.h.

Transport
Warunki klimatyczne
 Temperatura
 Wilgotność

wg IEC 721-3-2
klasa 2K3
50...80 °C
<100 % r.h.

Deklaracja środowiskowa produktu CE1E1701en *) zawiera dane dotyczące zgodnej
środowiskowo konstrukcji produktu i oceny (zgodność z RoHS, skład materiałów, opa-
kowanie, wpływ na środowisko i utylizacja)
Tuleja czujnika stal nierdzewna V4A (1.4571)
Kabel przyłączeniowy silikon
Opakowanie PVC
Z opakowaniem 0,075 kg

*) Dokumenty można pobrać ze strony http://siemens.com/bt/download

Dane funkcjonalne

Połączenia

Stopień ochrony

Normy i dyrektywy
Warunki środowiskowe

Zgodność środowiskowa

Materiały

Waga
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Schemat wewnętrzny
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