
‹NSET VE ‹NSETL‹
TERMOKUPLLAR

■ GENEL

Düz insetli tip termokupllar genel olarak, 

a. Kazanlarda, boru hatlar›nda, tanklarda,
b. Gaz ve s›v› ortamlar›nda, 
c. Bas›nçl› ortamlarda, 
d. Çal›fl›lan ortam›n termokupllu k›sa sürede y›pratt›¤›
ortamlarda kullan›l›r.

Düz insetli tip termokupllar›n en büyük kullan›m avantaj›,
termokuplda bir ar›za olufltu¤u zaman, termokupl d›fl k›l›f
ortamdan ç›kar›lmadan, pratik bir flekilde inset ç›kar›l›p,
de¤ifltirilebilir. Böylelikle prosese ara verilmemifl olur. 

Düz insetli termokupl d›fl k›l›f içine yerlifltirilen inset, seramik
klemensi ile bir bütündür. Elimko inset tip termokupl resim
numaras› TC05’tir. 

Standart tiplerden TC03 ve TC04 insetli tip olup, içinde TC05
montajl›d›r. 

■ D‹ZAYN VE SEÇ‹M

‹nsetli termokupllar ölçüm yap›lacak ortama kaynak, rekor veya
flanfl yard›m›yla ba¤lan›r. ‹nset k›l›fa yerlefltirilir ve
kompanzasyon kablosu da kafaya ba¤lan›r. ‹nset iflleyifli
bozmadan de¤ifltirilebilir.

■ TERMOKUPL STANDARDI

DIN 43710 ve IEC 584’e karfl› gelen standart numaralar› ile
belirtilen termokupllar›n EMF karakteristikleri Termokuplar
Genel Bilgiler Bölümü’nde verilmifltir. 

‹stenildi¤i takdirde di¤er standartlarda veya özel olan
termokupullar Elimko taraf›ndan imal edilir.

Termokupl tip numaralar› kafa üzerindeki etiketlere, inset
tiplerin tip numaralar› seramik klemens üzerine plaka olarak
belirtilmektedir.

■ KORUYUCU KILIFLAR

K›l›f›n seçimi yer durumuna, ba¤lama flekillerine ve çal›flma
ortam›n›n özelliklerine ba¤l›d›r. Genellikle k›l›f, rekor, flanfl ve
di¤er ba¤lant› elemanlar›n›n malzemelerinin, tank boru ve
bunlar gibi di¤er çal›flma ortamlar› malzemeleri ile ayn› olmas›
tavsiye edilir. Bu elemanlar›n kimyasal reaksiyonlar karfl›s›ndaki
durumlar› ile ortamda pas ve afl›nd›r›c›lar olmas› halinde ne gibi
özellikler gösterece¤i test edilmelidir. Baz› durumlarda k›l›f
üzerindeki birikintiler ölçümü etkileyebilir. 

■ BA⁄LANTI KAFASI

‹nsetli termokupllarda ba¤lant› kafas› B tipi ve alüminyum
dökümdür. ‹nsetlerin klemensi ise seramikten yap›lm›flt›r. ‹nset
termokupl tip numaralar› bu seramik klemens alt›nda ve
alüminyum etiket üzerine yaz›l›d›r. 

Termokupl kafalar› DIN 43729 standard›na uygundur. Bütün
tipler çamur, su gibi ortamda bulunabilecek maddelere karfl›
s›zd›rmazl›k özelli¤ine sahiptir. Ortam s›cakl›¤›n›n 200°C’ye
kadar oldu¤u durumlarda kullan›ma uygundur. Patlamaya veya
aleve karfl› dayan›kl› olmas› istenen termokupllar›n kafa tipleri
özeldir.



■ BA⁄LANTI YÖNTEMLER‹

‹nsetli düz tip TC03 ve TC04 tip termokupllar çal›flaca¤›
ortama, ortam flartlar›na uygun rekor ve flanfl yard›m›yla monte
edilirler.

■ MONTAJ fiEK‹LLER‹

‹nsetli termokupllar›n d›fl koruyucu k›l›f› (thermowell) kazana,
tanka veya boru hatt›na direk kaynaklanabilir veya rekor
yard›m› ile ya da flanfl ile sabitlefltirilir. Termokupl kafa kapa¤›
aç›l›p inset kolayca ç›kar›l›p tak›labilir. ‹nset kafaya seramik
klemens iki yay ile monte edilmifltir. Bu flekilde daha iyi bir ›s›
transferi, titreflim sorununun önlenmesi ve genleflmenin
kompanzasyonu sa¤lanm›flt›r. ‹nset ile d›fl koruyucu k›l›f aras›nda
0.5-1 mm boflluk vard›r. 

‹nsetli termokupllun veya sadece insetin do¤ru de¤erler
vermesi için ortama giren k›sm› d›fl boru çap›n›n minimum 6 ila
10 kat› aras›nda olmal›d›r. Kafa veya klemens ile cihaz aras›nda
kompanzasyon kablosu kullan›lmal›d›r. 

■ STANDART T‹PLER

Piyasa taraf›ndan s›k olarak istenilen tipler standart tipler olarak
bu katalogta yer almaktad›r. Standart tiplerin teslim süreleri
k›sa ve fiyatlar› rekabet faktörleri göz önüne al›nd›¤›nda daha
ekonomiktir. Standart tipler için sipariflte kod numaras› mutlaka
belirtilmelidir. 

Standart insetler iki tiptir: 

1. ‹zolatörü seramik ve malzemesi paslanmaz çelik olan insetler
(TC05). 

2. Mineral izoleli termokupllardan yap›lan insetler (MI05). 
(Not: Mineral izoleli termokupllar bölümüne bak›n›z.)

(1) ve (2) aras›nda en önemli fark (2) tipindeki insetler
bükülebilir, k›vr›labilir özelliktedir. Elimko standart insetler 
Fe-Const ve NiCr-Ni elemanl› olup 1000°C’ye kadar olan
s›cakl›klarda kullan›l›rlar.

■ ÖZEL T‹PLER

Standart tip TC03 ve TC04 insetli termokupllar ve TC05
standart tip insetler özel tiplere nazaran daha k›sa sürede
teslim edilirler, ancak özel istek yap›lacak ise uygulaman›n
özelliklerine göre, 
a. Ortam flartlar›
b. Devaml› ve maksimum çal›flma s›cakl›klar›
c. Teknik resimle boy, çap ve flekli 
d. Daha önce siparifl verilmiflse siparifl numaras› 
e. Biliniyor ise bas›nç-ak›fl bilgileri
f. Kimyasal afl›nma faktörleri belirtilmek kayd› ile imal edilir. 

Lütfen ek bilgiler bölümü, T/C, R/T seçim anket formunu
inceleyiniz. 

■ YEDEK PARÇA

Standart inset, k›l›f, klemens ve kafalar istenildi¤inde yedek
olarak verilebilir. Yedek parça seçimi için katalogtaki ilgili
bölüme bak›n›z.

■ ONARIM

‹nsetli tip termokupllarda d›fl koruyucu k›l›f kullan›m d›fl› kal›p,
inset sa¤lamsa d›fl koruyucu k›l›f de¤ifltirilir. ‹nset kullan›m d›fl›
kal›rsa, d›fl boru kullan›l›r inset de¤ifltirilir. Her ikisinin birlikte
kullan›lmayacak hale gelmesi durumunda, insetli termokupl
komple de¤ifltirilir. ‹nset tek bafl›na ar›zaland›¤› takdirde tamiri
ekonomik de¤ildir. Komple de¤ifltirilmelidir.

■ S‹PAR‹fi T‹P‹ OLUfiTURMA

a) Standart tipler
‹nsetli termokupllar resim numaras› ve 7 ayr› bilgi ihtiva eden
rakam ve harflerle kodlan›r. Inset için 6 ayr› bilgi ihtiva eden
rakam ve harf yeterlidir. TC03’te rekorla kafa aras› 120 mm,
TC04’te rekorla kafa aras› 145 mm’dir. ‹nset tiplerde k›l›f çap›
genellikle 6 mm veya 8 mm olur. 

b) Özel tipler
‹nsetli termokupllarda baz› de¤ifliklikler istenebilir. Örne¤in
standart rekor-kafa aras› farkl› uzunlukta istenebilir. Her ne
kadar mecbur kal›nmad›ysa bu de¤iflikli¤e gidilmesi arzu
edilmiyorsa da zorunlu hallerde bu de¤ifliklik yap›labilir. ‹nset
d›fl k›l›f›, özel uygulamalar için özel madde ile kaplanabilir.

■ ÖRNEK

TC03 - 1 J 1 K 14 - 50
Resim no. 1 2 3 4 5 6

• Resim TC03’e uygun
• Tek elemanl›
• Fe-Const
• Eleman tel çap› 1 mm
• D›fl koruyucu 1.4571
• D›fl çap 14 mm
• Boyu 500 mm

‹çi insetli

TC05 - 1 J 1 P 06 - 305
Resim no. 1 2 3 4 5 6

• Resim TC05’e uygun 
• Tek elemanl› 
• Fe-Const
• Eleman tel çap› 1 mm
• D›fl çap 6 mm
• ‹nset boyu 305 mm

Not: ‹nset tiplerde boy mm cinsinden yaz›l›r.



EL‹MKO ‹NSETL‹ T‹P VE ‹NSET TERMOKUPLLAR

EL‹MKO ‹NSETL‹ VE ‹NSET T‹P TERMOKUPL ÖRNEKLER‹

EL‹MKO ‹NSETL‹ T‹P VE ‹NSET TERMOKUPL KODLAMA

‹nsetli tip TC03 ve TC04 termokupllar›n seçimi için Düz Tip Termokupllar kodlama tablosu aynen uygulan›r. Bu tip termokupllar için
boy cm olarak yaz›l›r. ‹nset tiplerde boy, kod listesine mm olarak yaz›l›r. Standart boylar içine yerlefltirilebilecek insetlerin boylar› da
standartt›r. 

ÖRNEK: TC05 - 1 J 1 P 06 - 315 / TC05 - I K I P 08 - 430

TC04

Standart insetli tip olup, metal koruyuculu, rekor ba¤lant›l›
montajd›r. Kafa ile rekor aras› standart 120 mm’dir. Kafan›n rekor
ba¤lant›s›ndan uzak kalmas› gereken uygulamalar için seçilebilir. 

TC03 ile aras›ndaki fark, kafa ile rekor aras›nda, 145 mm standart
bir aral›k vard›r. TC03 gibi insetli montajd›r. Kafa rekor aras› 
120 mm’nin yeterli olmad›¤› uygulamalarda tercih edilir. D›fl
görünüfl olarak TC03 veya TC04 seçilir, ancak insetsiz olmas›
istenilirse TC01 seçilir, rekor uygun flekilde L boyu üzerine
yerlefltirilir. 

‹nsetlerin resim kodu TC05’tir. Metal koruyucu k›l›f içine yerlefltirilen
termokupl eleman teli, seramik klemensteki terminal uçlar›na
ba¤lan›r. TC05, TC03 veya TC04 içine yerlefltirilir. Boylar› mm
cinsinden belirtilir.

TC03

TC05

TC03 1 J 1 K 14

ÖÖ RR NN EE KK
25 cm fiekil olarak TC03 resmine uygun, tek

elemanl›, Fe-Const cinsi termokupl, eleman
teli çap› 1 mm oldu¤u için 500°C’ye
dayan›kl›, d›fl koruyucu k›l›f DIN standard›
1.4571, d›fl çap 14 mm, termokupl boyu
kafa rekor aras› 120 mm, rekor uç aras›
250 mm, içi insetli R 1/2 rekorlu.

TC04 1 J 1 K 14

ÖÖ RR NN EE KK
40 cm fiekil olarak TC04 resmine uygun, çift

elemanl›, NiCr-Ni cinsi termokupl, eleman
çap› 1 mm ve 900°C’ye dayan›kl› olmas›na
ra¤men, d›fl koruyucu 1.4571’in dayanma
s›cakl›¤› 800°C ile s›n›rl›, d›fl çap› 14 mm,
rekor kafa aras› 145 mm, rekor uç aras› 
400 mm içinde inset var. R 1/2 rekorlu.

TC05 1 J 1 K 14

ÖÖ RR NN EE KK
405 mm fiekil olarak TC05 resmine uygun, tek

elemanl›, NiCr-Ni cinsi inset tip termokupl,
eleman çap› 1 mm, d›fl koruyucu 1.4301, d›fl
çap 6 mm, boy 405 mm. 

Not: ‹nset tiplerde boy mm olarak yaz›l›r. 
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AÇIKLAMA- -

Bu bölümde Elimko standartlar›nda yer alan malzemelerle çeflitli insetli ve inset tip termokupllar oluflturularak, örnekler sunulacakt›r. 

TERMOKUPL
BOYU

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






