
EKSOZ ve D‹⁄ER
T‹P TERMOKUPLLAR

■ GENEL

Bu bölümde verilen termokupllar, eksoz s›cakl›klar› ölçümünde kullan›labilen ve di¤er tip termokupllar› kapsamaktad›r.

Eksoz termokupllar› kullan›m yerleri özellikleri aç›s›ndan özel montaj flekillerine sahiptir. Düz veya aç›l› olabilirler, kablo ba¤lant› yerleri
yayl› koruma alt›na al›nabilir. Genel olarak sabit kablolu monte edilirler. 

Elimko termokupllar› aras›nda yer alan sabit kablolu silindirik yüzeylere monte edilebilen kelepçeli tip termokupllar ve yüksek bas›nç
uygulamalar›nda kullan›labilen termokupllar bu bölümde verilmifllerdir.

EL‹MKO EKSOZ VE D‹⁄ER T‹P TERMOKUPLLAR

TC11

TC12-1

TC12-2

Özellikle boru yüzeylerinin s›cakl›k ölçümlerinde
kullan›m kolayl›¤› olan bir tiptir. Boru çap›na uygun
çaplarda imal edilirler ve kelepçe yard›m›yla s›k›flt›r›l›r,
sabitlenir. Kelepçe üzerine yerlefltirilen termokupl
kaynak noktas› s›cakl›¤› alg›lar.

Eksoz s›cakl›klar›n›n ölçümlerinde montaj kolayl›¤›
sa¤layan bu tip termokupllun rekor ba¤lant›s›
ayarlanabilir özelliktedir. Uç k›sm› resimde de görüldü¤ü
gibi hassas ölçüm alg›layabilmesi için kademeli olarak çap
düflürülmüfltür. 

Çeflitli eksoz ölçüm uygulamalar›nda montaj yerinin
durumu nedeniyle kablo ç›k›fl›nda resimde görüldü¤ü gibi
90°’lik bir aç› ve yön tespit edilebilir. Ayarl› rekorla boy
saptanabilir. Kablo, klemens kafas›na montajdan sonra
ba¤lanabilir. Hassas s›cakl›k ölçümü alg›lamak için uçta
kademeli olarak çap düflürülmüfltür.



Referans termokupllu olarak kullan›l›r. Özellikle ISO9000
sertifikal› firmalar için ihtiyaç duyulan bu termokupl, tüm
termokupllar›n kalibre edilmesinde kullan›l›r.

J noktas› buz kab›na dald›r›l›r. Detayl› kullan›m için
Elimko’ya baflvurunuz.

Tam kod = TC20 - 1 S 5 Z 07 - 710
Referans Termokuplu

Standart tipler normal uygulamalarda belli bas›nçlara
dayan›kl›d›r. Bunlar standart bas›nç mukavemet
tablolar›ndan bulunabilir. Ancak 40-50 atm’e kadar
ç›kabilecek termokupllarda özel tip montaj kullan›l›r.
Elimko kodlar›nda TC13 tip bas›nca dayan›kl›
termokupllard›r. 

TC13

TC20

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 kullan›labilir. Resim numaras› yaz›ld›ktan sonra di¤er
rakam ve harfler için Düz tip termokupllar kodlama listesinden faydalan›labilir. Afla¤›da baz› örnekler sunulmaktad›r. 

RES‹M
NO

TC11

ELEMAN
SAYISI

ELEMAN
C‹NS‹

ELEMAN
ÇAPI

BORU
C‹NS‹

BORU
ÇAPI

AÇIKLAMA

1 J 5 - -

ÖÖ RR NN EE KK
56 D TC11 flekline uygun sabit kablo

ba¤lant›l›d›r. Bu nedenle kablo boyu
sipariflte belirtilmelidir. Tek elemanl› Fe-
Const termokupl eleman çap› 0.5 mm’dir.
Ölçüm yapaca¤› boru çap› 56 mm’dir.
Max. 400°C’ye kadar ölçüm yap›labilir. 

- -

TC12-1 1 J 1 K 09

ÖÖ RR NN EE KK
16 TC12-1 flekline uygun sabit kablo ba¤lant›l›d›r.

Kablo boyu sipariflte verilmelidir. Tek
elemanl› Fe-Const termokupl eleman çap› 
1 mm, d›fl koruyucu k›l›f 1.4571, d›fl çap 
9 mm ve boy 160 mm’dir. Duyarl› olmas› için
uçta 8 mm çap›nda 1.4301 boru
kullan›lmaktad›r. 

TC13 1 J 7 K 18

ÖÖ RR NN EE KK
140 TC13 flekline uygun, yüksek s›cakl›k ve

bas›nca dayan›kl› termokupl, tek elemanl› 
Fe-Const 1.6 mm eleman çapl›, 1.4571
paslanmaz dolu malzemeden delinmifltir.
Çap 18 mm ve dalma boyu 140 mm’dir. 

TERMOKUPL
BOYU

S›cakl›k ölçümünün hassas olmas› istenildi¤i durumlarda
TC12-1 ve TC12-2 tipte imalat yap›labildi¤i gibi TC12-1,
kademesiz TC12-11 olarak ve TC12-2, kademesiz TC12-
21 olarak imal edilebilir. Di¤er özellikler üstte anlat›ld›¤›
gibidir. 

TC12-11 

TC12-21

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




