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EKSOZ VE D!"ER
T!P TERMOKUPLLAR

Q GENEL
Bu bölümde verilen termokupllar, eksoz sıcaklıkları ölçümünde 
kullanılabilen ve di!er tip termokuplları kapsamaktadır.

Eksoz termokuplları kullanım yerleri özellikleri açısından özel 
montaj "ekillerine sahiptir. Düz veya açılı olabilirler, kablo ba!lantı 
yerleri yaylı koruma altına alınabilir. Genel olarak sabit kablolu 
monte edilirler. 

Elimko termokuplları arasında yer alan sabit kablolu silindirik 
yüzeylere monte edilebilen kelepçeli tip termokupllar ve yüksek 
basınç uygulamalarında kullanılabilen termokupllar bu bölümde 
verilmi"lerdir.

EL!MKO EKSOZ VE D!"ER T!P TERMOKUPLLAR

TC##

Özellikle boru yüzeylerinin sıcaklık ölçümlerinde 
kullanım kolaylı!ı olan bir tiptir. Boru çapına uygun 
çaplarda imal edilirler ve kelepçe yardımıyla sıkı"tırılır, 
sabitlenir. Kelepçe üzerine yerle"tirilen termokupl 
kaynak noktası sıcaklı!ı algılar. 

TC#2-#

Eksoz sıcaklıklarının ölçümlerinde montaj kolaylı!ı 
sa!layan bu tip termokupllun rekor ba!lantısı 
ayarlanabilir özelliktedir. Uç kısmı resimde de görüldü!ü 
gibi hassas ölçüm algılayabilmesi için kademeli olarak çap 
dü"ürülmü"tür. 
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Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geli"meler paralelinde, 
üretimlerinde her türlü de!i"ikli!i yapma hakkına sahiptir.

EL!MKO EKSOZ VE D!"ER T!P T/C KODLARI VE ÖRNEKLER

Genel olarak özel kodlanan bu tip termokupllar için standart kodlama listesi de kullanılabilir. Resim numarası yazıldıktan sonra di!er rakam 
ve harfler için Düz tip termokupllar kodlama listesinden faydalanılabilir. A"a!ıda bazı örnekler sunulmaktadır. 

RES!M
NO

TC##

ELEMAN
SAYISI

ELEMAN
C!NS!

ELEMAN
ÇAPI

BORU
C!NS!

BORU
ÇAPI

AÇIKLAMA

# J 5 - 56

Ö R N E K

5 TC## "ekline uygun sabit kablo ba!lantılıdır. 
Bu nedenle kablo boyu sipari"te 
belirtilmelidir. Tek elemanlı Fe-Const 
termokupl eleman çapı 0.5 mm’dir. Ölçüm 
yapaca!ı boru çapı 56 mm’dir. Max. 
400°C’ye kadar ölçüm yapılabilir. 
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Ö R N E K

#6 TC#2-# "ekline uygun sabit kablo ba!lantılıdır. 
Kablo boyu sipari"te verilmelidir. Tek elemanlı 
Fe-Const termokupl eleman çapı 
# mm, dı" koruyucu kılıf  #.457#, dı" çap 
9 mm ve boy #60 mm’dir. Duyarlı olması için 
uçta 8 mm çapında #.430# boru 
kullanılmaktadır. 

TERMOKUPL
BOYU

Sıcaklık ölçümünün hassas olması istenildi!i durumlarda 
TC#2-# ve TC#2-2 tipte imalat yapılabildi!i gibi TC#2-#, 
kademesiz TC#2-## olarak ve TC#2-2, kademesiz 
TC#2-2# olarak imal edilebilir. Di!er özellikler üstte 
anlatıldı!ı gibidir. 

TC#2-## 

TC#2-2#

TC#2-2

Çe"itli eksoz ölçüm uygulamalarında montaj yerinin 
durumu nedeniyle kablo çıkı"ında resimde görüldü!ü gibi 
90°’lik bir açı ve yön tespit edilebilir. Ayarlı rekorla boy 
saptanabilir. Kablo, klemens kafasına montajdan sonra 
ba!lanabilir. Hassas sıcaklık ölçümü algılamak için uçta 
kademeli olarak çap dü"ürülmü"tür.


