
 Modelo ETT-10TH / ETT-10pt

INTRODUÇÃO  

O modelo Encardio-rito ETT-10TH sonda de temperatura de resistência é uma sonda de baixa massa 

de água à prova de temperatura para a medição de temperatura entre -20 a 80 ° C. Devido à sua 

massa térmica baixa que tem um tempo de resposta rápido. Modelo ETT-10TH sonda de temperatura 

de resistência está especialmente concebido para a medição das temperaturas da superfície de aço e 

de medição da temperatura da superfície das estruturas de betão. TET-10TH pode ser embebido em 

betão para a medição da temperatura interna dentro de concreto e podem trabalhar submersa debaixo 

de água.

O modelo Encardio-rito ETT-10pt IDT sonda de temperatura também pode ser usada para aplicações 

semelhantes. Possui excelente estabilidade e precisão que o torna adequado para instalações de longo 

prazo em que é necessária alta precisão e confiabilidade.

DESCRIÇÃO 

ETT-10TH RESISTÊNCIA sonda de temperatura 

TET-10th sondas de temperatura de resistência estão completamente intermutáveis. As leituras de 

temperatura não irá diferir em mais do que 1 ° C ao longo da gama de temperatura de funcionamento 

especificada. Isto permite que um único indicador para ser usado com qualquer sonda ETT-10TH sem 

recalibração. de Encardio-rito modelo EDI-51V vibrando indicador fio quando usado com o ETT-10TH 

mostra directamente a temperatura da sonda em graus Celsius.  

sonda de temperatura ETT-10TH consiste de uma curva da resistência à temperatura epoxi termistor 

combinado encapsuladas em tubos de cobre para a resposta térmica mais rápida e protecção 

ambiental. O tubo é achatado na ponta de modo que ela pode ser fixada a qualquer metal 

razoavelmente plana ou superfície de betão para a medição da temperatura da superfície. A ponta 

plana da sonda pode ser fixo à maioria das superfícies com a ajuda de dois adesivos epoxi parte 

facilmente disponíveis. Se desejado, a sonda também pode ser aparafusada para baixo para a 

superfície da estrutura.

A sonda de temperatura é fornecido com um cabo de quatro núcleo utilizado como padrão em todos os 

fios de vibração extensómetros Encardio-rite. O par de fios coloridos brancas e verdes são utilizados 

para o termistor que é o mesmo que para os outros sensores de arame Encardio-rito de vibração com 

integrante

termistor 

sensor de temperatura. 

CARACTERÍSTICAS 

• Precisão, baixo custo 

Sensor extremamente confiável. 

• Adequado para montar tanto superfície 

e aplicações incorporado. 

• Baixos resultados de massa térmica em tempo 

de resposta mais rápido. 

• Totalmente intercambiáveis, um 

indicador pode ler todos os sensores. 

• Clima prova corpo, 

IP-68 nominal. 

• indicadores prontamente 

acessível para direto 

indicador de temperatura. 

O par de fios vermelho e preto não for usado. 

O uso de um esquema de cor uniforme em 

diferentes sensores torna mais fácil fazer 

conexões livres de erro para caixa de junção 

ou painéis terminais data logger.

DIMENSÕES

(Todas as dimensões estão em mm) 

RESISTÊNCIA 

sonda de temperatura 



ETT-10pt RTD sonda de temperatura 

A sonda de temperatura ETT-10pt RTD consiste de um elemento de 

resistência de cerâmica (Pt 100) com a norma DIN IEC 751 (ex norma DIN 

43760) de calibração curva Europeia. O elemento de resistência 

encontra-se num fechado de aço inoxidável robusto

tubagem que protege o 

elemento contra a humidade. 

A sonda de temperatura de resistência funciona segundo o princípio de 

que a resistência do sensor é uma função da temperatura detectada. A 

platina RTD tem uma precisão muito boa, linearidade, estabilidade e 

repetibilidade.  

A sonda de temperatura de resistência ETT-10pt modelo é fornecido com 

um cabo blindado três núcleo. A configuração é mostrada na figura abaixo. 

O fio vermelho proporciona uma ligação e os dois fios em conjunto preto 

proporciona o outro. Assim, a compensação é conseguida por alteração da 

resistência e da temperatura de chumbo na resistência do cabo.

As leituras dos sensores de temperatura de resistência pode ser facilmente lido 

utilizando um indicador de temperatura RTD digital.   

esquemática fiação 

ESPECIFICAÇÕES 

ETT-10TH 

tipo de sensor 

RT curva combinado termistor NTC, 

equivalente para 

YSI 44005 

Faixa de temperatura 

operacional 

- 20 a 80 ° C 

Precisão 1 ° C 

Resistência 3000 Ohm a 25 ° C 

Material do corpo Cobre estanhado. 

Conexão elétrica 4 núcleo PVC revestido cabo. 

ETT-10pt 

tipo de sensor Pt 100 

Faixa de temperatura 

operacional 

- 20 a 80 ° C 

Precisão ± (0,3 ° C + 0,005 * t) ° C 

Resistência 100 • a 0 ° C 100 • a 0 ° C 100 • a 0 ° C 

Material do corpo Aço inoxidável. 

Dimensão Dia 8 x135 mm  

Conexão elétrica 

3 cabo blindado. 

calibragem DIN IEC 751 

Curve (Europeia) • •= 0,00385 Ohms / Ohm / ° C 

VERMELHO 

PRETO 

PRETO 

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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