
L T‹P‹
TERMOKUPLLAR

■ GENEL

L tipi termokupllar genellikle tuz banyolar› ve metal
eriyiklerinin s›cakl›k ölçümlerinde kullan›l›r. L tipi termokupl
kullan›m›n›n tercih edilmesinin sebebi kafay› banyo üzerindeki
s›cakl›k ve afl›nd›r›c› gazlar›n etkisinden korumak içindir. Bu
flekilde termokupl kompanzasyon kablosu ile termokupl eleman
tellerinin ba¤lant› yap›ld›¤› nokta 200°C’nin alt›nda ve zararl›
afl›nd›r›c› gazlardan uzak kalacakt›r. Bu bölümde standart L tipi
Fe-Const, NiCr-Ni, Nikrosil-Nisil, PtRh-Pt termokupllar
verilmektedir.  

■ D‹ZAYN VE SEÇ‹M

Termokupllun uzun ömürlü olabilmesi için seçiminde çok titiz
davran›lmal› ve ortam flartlar›na göre uygun koruyucu k›l›f
s›cakl›k band›na göre uygun eleman teli çap›, gerekti¤i hallerde
iç koruyucu k›l›f seçilmelidir. Katalogta “maksimum s›cakl›k”
olarak belirtilen de¤erler zararl› gazlar›n bulunmad›¤› hava
ortam› içindir. 

Maksimum s›cakl›klar›n üzerine k›sa süre ç›k›labilir, ancak bu
flekilde termokupllun ömrü k›salabilir.

■ TERMOKUPL STANDARDI

DIN 43710 ve IEC 584’e karfl› gelen standart termokupllar›n
EMF karakteristikleri Termokupllar Genel Bilgiler Bölümünde
verilmifltir. ‹stenildi¤i takdirde di¤er standartlarda veya özel
olan termokupllar Elimko taraf›ndan imal edilebilir. 

Termokupl tip numaralar› kafa üzerindeki etiketlerde
belirtilmektedir.

■ KORUYUCU TÜPLER

Tuz banyolar› ve metal eriyikleri için kullan›lan termokupl
koruyucu k›l›flar› bu proseslerin afl›nd›r›c› özelliklerinden dolay›
büyük önem kazanmaktad›r. 

Prosesin çal›flma s›cakl›klar› ve maksimum ç›kabilecekleri
s›cakl›k limitleri termokupllar›n ömrüne önemli oranda etki
eder. L tipi termokupllarda koruyucu k›l›flar dirse¤e iki flekilde
ba¤lan›r. Si-Cr ve Si-Ni gibi kal›n çapl› seramik tüplerin ba¤lant›
flekli TC06 tipte, di¤er metal ve seramik k›l›flar TC07
fleklindedir. Koruyucu k›l›f seçimi için Termokupllar Genel
Bilgiler Bölümü’ne bak›n›z. 

■ BA⁄LANTI KAFASI

Ba¤lant› kafas› banyo seviyesinin d›fl›nda kalacak flekilde 90°’lik
aç› ile koruyucu k›l›f ucundad›r. Kafadaki klemense termokupl
eleman teli cinsine uygun kompanzasyon kablosu ba¤lan›r.
Ba¤lant› kafas› ölçüm hatas›na sebebiyet vermeyecek flekilde
200°C’nin üzerine ç›kmamal›d›r.

■ BA⁄LAMA YÖNTEMLER‹

L tipi termokupllar›n ba¤lanmas› çal›fl›lan ortama göre
de¤iflmektedir. Bu tip termokupllar rekorsuz ve flanfls›z olarak
verilmektedir. Talep do¤rultusunda baz› ba¤lant› parçalar›
termokupl ile verilebilir.



■ MONTAJ fiEK‹LLER‹

Do¤ru sonuçlar al›nmas› için termokupl ile cihaz aras›nda uygun
kompanzasyon kablosu kullan›lmal›d›r. Termokupllun kafas›
ocak üstü afl›nd›r›c› gazlardan uzak olmal›d›r. Termokupllun
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. Mümkün oldu¤unca
termokupl dirse¤i ocak üstünden uzak tutulmal›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.

■ ÖZEL T‹PLER

Uygulaman›n özelliklerine göre standart tipler haricinde özel
tipler; 
a. Ortam flartlar› 
b. Devaml› ve maksimum çal›flma s›cakl›klar› 
c. Teknik resimle boy, çap, flekli
d. Daha önce siparifl verilmiflse siparifl numaras› 
e. Biliniyor ise bas›nç ve ak›fl bilgileri
f. Kimyasal afl›nma faktörleri belirtilmek

kayd› ile siparifl verilebilir. 

Lütfen Ek Bilgiler Bölümü’ndeki T/C, R/T seçim anket formunu
inceleyiniz.

■ YEDEK PARÇA

Termokupllar›n her türlü parças› katalog içindeki seçim
tablolar› kullan›larak siparifl verilebilir. Stok durumuna göre
hemen veya belli bir teslim süresi içinde teslim edilebilir.

■ ONARIM

Termokupllar›n tamiri, tamir edilecek parçalar termokupllun
tamam›na yak›n› ise ekonomik de¤ildir. Yaln›z termokupl
yedekleri k›sm›nda belirtildi¤i gibi k›l›f veya eleman telinden
birisi sa¤lam ise di¤eri yedekten karfl›lanarak onar›m yap›l›r.

■ S‹PAR‹fi T‹P‹ OLUfiTURMA

a. Standart Tipler
Resim numaras› ve ayr› bilgi ihtiva eden rakam ve harflerle
kodlan›r. Dalma boyu seçildi¤i anda L k›vr›m boyu seçilmifl
demektir. Örne¤in dalma boyu olarak 710 mm seçilmifl ise
standart olarak bu termokupl 710x570 mm’dir. Standart tip
tablolar›na bak›n›z. 

b. Özel Tipler
7. hanede ya da 7. hane sonuna eklenen ekstra bilgilerle
tan›mlan›r. Gerekti¤i taktirde boy uzunluklar›nda de¤ifliklik
istenebilir.

Örnek
TC07 - 1 K 2 C 22 - 50

1 2 3 4 55 - 66

• Resim TC07’e uygun
• Tek elemanl› 
• NiCr-Ni
• Eleman teli çap› 2 mm
• D›fl koruyucu C-2
• D›fl çap 22 mm
• Dalma boyu 500 mm 
• L boyu 500 mm

EL‹MKO L T‹P‹ TERMOKUPL KODLAMA

L tipi termokupl seçimi için kod oluflturmada Düz tip termokupl kodlama listesi aynen kullan›l›r. L tipi termokupl resmin numaras›
TC06 veya TC07 olabilir. Yandaki resimde görüldü¤ü gibi L1 boyu dalma boyudur. L tipi termokupl kodunda boy hanesinde görülen
rakam L1boyudur. Standart tiplerde L2 boyu, L1 saptand›¤›nda otomatik olarak belirlenmifl olur. Özel istekler ayr›ca belirtilmelidir.
L1’e karfl›l›k L2 boylar› afla¤›da verilmifltir. 

Kod’da seçilen
L1 boyu

L1= 31 cm
L1= 51 cm
L1= 71 cm

L1= 30 cm
L1= 50 cm
L1= 71 cm

L2= 33 cm
L2= 50 cm
L2= 50 cm

L2= 33 cm
L2= 50 cm
L2= 57 cm

L1’e karfl›l›k
standart L2

L3 (mm)

L1xL2= 310x330 mm
L1xL2= 510x500 mm
L1xL2= 710x500 mm

L1xL2= 300x330 mm
L1xL2= 500x500 mm
L1xL3= 710x570 mm

L1xL2 mm olarak
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460 mm
660 mm
860 mm

TC06

TC07

TC07-A



EL‹MKO L T‹P‹ TERMOKUPLLAR

Çok yayg›n olarak metal koruyucu
k›l›flar›n L-tipi montaj›nda kullan›lan
TC07 modeli, TC06 tipe nazaran
daha basittir. Özellikle tuz banyolar›,
metal eriyikleri uygulamalar›nda
termokupllun ömrünü uzatmak için
L1 dalma boyu içine ikinci bir gaz
geçirmez koruyucu seramik k›l›f ilave
edilir. Bu flekilde metal boru içine
s›zan gazlar›n eleman telini,
etkilemeleri ve afl›nd›rmalar› önlenmifl
olur. Uygulamaya göre do¤ru seçilmifl
metal k›l›f içinde KER 610 veya KER
799 gibi seramik tüpler kullan›labilir. 

TC06

L tipi termokupllarda uygulaman›n
cinsine göre Si-Cr veya Refrax (Si-
Ni) gibi seramik türevi koruyucu
k›l›flar kullan›lacak ise; TC06 tipi
montaj tercih edilir. Bu montajda
kal›n ve etli koruyucu k›l›f, sa¤lam
bir ba¤lant› parças› ile L2 boyuna
ba¤lan›r. Bu ba¤lant› noktas›n›n, tuz
banyosu veya metal eri¤inin
yüzeyinden yukarda tutulmas›nda
yarar vard›r. Zira afl›nd›r›c› gazlar
veya yüksek s›cakl›k termokuplla
bu noktadan zarar verebilir. 

TC07

TC07-A

EL‹MKO L T‹P‹ TERMOKUPL ÖRNEKLER‹

Bu bölümde Elimko standartlar›nda yer alan malzemelerle çeflitli L tipi termokupllar oluflturularak, örnekler sunulacakt›r. 

TC06 1 K 2 S 45

ÖÖ RR NN EE KK
71 fiekil olarak TC06 resmine uygun tek elemanl›,

N‹Cr-Ni cinsi termokupl, eleman çap› 2 mm,
koruyucu tüp Si-Cr (silicon carbide) d›fl çap 
Si-Cr standart üretimlerinden 45 mm, boy 
710 mm. L2 boyu 500 mm standart. Uygulama
yerlerine örnek; alüminyum pirinç gibi metal
eriyikleri, baz› tuz banyolar›. Daha genifl bilgi için
lütfen koruyucu k›l›f seçim tablosuna bak›n›z.

TC07 1 J 2 C 22

ÖÖ RR NN EE KK
50 fiekil olarak TC07 resmine uygun tek

elemanl›, Fe-Const cinsi termokupl, eleman
çap› 2 mm, koruyucu k›l›f metal C-2
malzeme, d›fl çap 22 mm, L1 boyu 500 mm,
L2 boyu standart 500 mm. ‹çinde primer
gaz geçirmez tüp yok. 

TC07 2 K 3 I 22

ÖÖ RR NN EE KK
71 PY

RES‹M
NO

ELEMAN
SAYISI

ELEMAN
C‹NS‹

ELEMAN
ÇAPI

BORU
C‹NS‹

BORU
ÇAPI

AÇIKLAMA- -
TERMOKUPL

BOYU

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

TC07 1 K 2 A 30

ÖÖ RR NN EE KK
50 PZ fiekil olarak TC07 resmine uygun tek

elemanl›, NiCr-Ni cinsi termokupl eleman
teli çap› 2 mm, s›cakl›k limiti için bu tel çap›na
uygun limitlerde, koruyucu k›l›f A-25, d›fl çap
bu cins k›l›f standartlar›ndan 30 mm, L1 boyu
500 mm, L2 boyu standart 500 mm, d›fl k›l›f
içinde gaz geçirmez primer var. Primer cinsi
KER 799 (Z). Termokupl, A-25 cinsi k›l›flar›n
uygulanabilece¤i yerlerde kullan›l›r. Gaz
geçirmez tüpe sahip olmas› nedeniyle eleman
telinin ömrü uzun olacakt›r. 

fiekil olarak TC07 resmine uygun, çift
elemanl›, NiCr-Ni cinsi termokupl, eleman
teli çap› 2 mm, d›fl koruyucu k›l›f Inconel, L1
boyu 710 mm, L2 boyu standart 570 mm,
inconel koruyucu k›l›f içinde gaz geçirmez
seramik ikinci bir tüp var (P). Bu flekilde
inconelin kullan›lmas› uygun yerlerde, metal
boru içine s›zan gazlar seramik tüp sayesinde
önlenecek termokupllun ömrü uzayacakt›r.
Primer cinsi KER 610’dur. 






